
Képzések Pályázatok

Újra TÁMOP
Elkészült a Könyvtári Intézet 2012. évre szóló képzési terve
http://ki.oszk.hu/content/kepzesi-terv Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 

„Tudásdepó-Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az 
A Könyvtári Intézet a képzési tervben megadott időpontoknak 

oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati kiírás.
megfelelően jövő évi

 
ź OKJ-s képzéseire A pályázat két komponense:

ź é s  a k k r e d i t á l t  t ov á bb k é p z é s i  p r og r a m j a i r a
Az I. komponens: az Országos Elektronikus Dokumentumküldő (http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek)
Rendszer (OEDR) megvalósítása.

már fogad jelentkezéseket - különös tekintettel mindazokra, akik a 
Az elnyerhető támogatás: maximum 250 millió Ft.

képzésre könyvtárak vagy könyvtári konzorciumok TÁMOP-
A II. komponens: Olvasáskultúra-fejlesztő kampány megvaló-

pályázatából tartanak igényt. 
sítása.

Az elnyerhető támogatás: 20-57 millió Ft.Könyvtári vezetői ismeretek I. 
A pályázatok benyújtására 2012. február 6-tól 2012. április 23-ig van 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, lehetőség.
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 tavaszán újra 
meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői 
ismeretek. I. (PLB 0662) címmel. Újra TIOP

A tanfolyam időpontja: 2012. február 21., 22., 28., 29.
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a Könyvtári szolgáltatások 

Jelentkezési határidő: 2012. február 7. összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására 
című konstrukció, melynek segítségével összesen 1,61 Mrd forint 
fejlesztési támogatást nyerhetnek el közkönyvtárak és iskolai 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a könyvtárak konvergencia területen.
gyerekkönyvtári munkában  

A pályázat két  komponense:A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőtt-
képzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 tavaszán újra meghirdeti 

Az I. komponens: 5-8 millió Ft (települési és iskolai könyvtárak 60 órás akkreditált továbbképzési programját A fejlesztő biblioterápia 
fejlesztésére).alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A II. komponens: 80-130 millió Ft (könyvtárbusz fejlesztésére). A tanfolyam időpontja: 2012. február 22., 23., 24., március 7., 8., 9., 
 22., 23. 
A pályázatok benyújtása 2012. február 17. – 2012. május 31. között 

Jelentkezési határidő: 2012. február 8. lehetséges.
 A projekt összes költségének 100 %-a elszámolható.

 A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban
A konstrukció könnyített elbírálású (azaz automatikus elbírálású), és 

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, a  pályázatok a keret erejéig részesülnek támogatásban. 
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2012 februárjában újra 
meghirdeti A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban (PLP 
812) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2012. február 13., 14., 20., 21., 27., 28.

Jelentkezési határidő: 2012. január 30.

(http://ki.oszk.hu/content/okjkepzesek)

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Pályázat hallgatóknak és fiatal könyvtárosoknak Kölcsönzés a KSH-könyvtárban

Az Emerald Group Publishing Limited és a Student Competitions 2012. január 2-ától minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár 
pályázatot hirdet hallgatóknak és fiatal könyvtárosoknak könyvtári kölcsönözhet a KSH Könyvtár 850 ezer kötetes állományából.
elektronikus tartalomszolgáltatás-fejlesztési tervekre. A statisztikai hivatallal egyidejűleg, 1867-ben alapított intézmény 
Beadási határidő: 2012. 01. 27 egyedülálló társadalomtudományi, szépirodalmi és ismeretterjesztő 
További információ: gyűjteménnyel rendelkezik, amelyben a statisztika, a demográfia és más 
 http://ww2.emeraldinsight.com/awards/usage.htm társadalomtudományok teljességre törekvő magyar nyelvű és válogatott 

külföldi szakirodalma mellett szépirodalmi és ismeretterjesztő művek, 
úti- és szakácskönyvek, nyelvkönyvek és művészeti albumok egyaránt 

Friss információk megtalálhatók. Ezek mellett lexikonok, szótárak, képregények, 
turistatérképek, hangoskönyvek, ismeretterjesztő DVD-k, komolyzenei 
és szórakoztató CD-k is kölcsönzhetők.A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában 
ELTE-könyvtárak közös portálon(http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11154.pdf)  (12. 19.)   megjelent 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely tartalmaz-
Az ELTE valamennyi könyvtára elérhető az Egyetemi Könyvtári za a nemzetiségek könyvtári ellátásáról szóló szabályokat.

Szolgálat új, közös portálján. A www.konyvtar.elte.hu weboldala 2012. 

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről január 2-től az ELTE kari, intézeti és intézeten kívüli könyvtárainak 

A Hivatalos Értesítő 2011. évi 59. számában (XII. 9.) megjelent a 36. közös online felülete, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja. Az 
Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 3 új könyvtárral. eddig megszokottól eltérően ezentúl ezen a webcímen nem csupán az 
Bővebben: Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos információk érhetők el, hanem 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2011/59.pdf

valamennyi ELTE-hez kapcsolódó, könyvtári szolgáltatást nyújtó 

intézmény szolgáltatásai is.
A megyei önkormányzati intézmények átvételével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosítása

Statisztika a könyvtárak 2011. évi tevékenységéről
A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában 
(http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11154.pdf)  (12. 07.)   megjelent Kedves Munkatársak!
A megyei  intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei  önkormányzati intézmények  és a Fővárosi Önkor- A települési-, munkahelyi-, felsőoktatási- és szakkönyvtárak 2011. évi 
mányzat egészségügyi  intézményeinek  átvételével összefüggő egyes kormányrende- tevékenységükről idén is statisztikai adatszolgáltatás keretében 
letek módosításáról szóló 258/2011 (XII. 7.) Kormányrendelet számolnak be, mely a 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet alapján 

kötelező.
A kulturális statisztikai adatgyűjtési rendszer már működik a Nemzeti 

Hírtár Erőforrás Minisztérium honlapján a http://kultstat.okm.gov.hu 
oldalon.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár új, „HÍRTÁR” szolgáltatása a 
KSZK lapkivágat-gyűjteményének online változata, mely minden 
munkanapon friss, hírjellegű, könyvtári témájú információkat kínál az 
érdeklődőknek. A gyűjtés forrásai online napilapok és folyóiratok, 
blogok, honlapok, fotó- és videomegosztó oldalak. 
Elérhetősége:
http://ki.oszk.hu/konyvtar/2011/12/hirgyujtemeny-izelito-tervezett-uj-
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