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Pályázatok
- Változás! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi közleményt
jelentette meg a kulturális terület TÁMOP fejlesztési
pályázatok beadási határidejének módosításáról:
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 jelű, „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
című pályázat benyújtási határideje a megyei intézmények fenntartóváltása miatt meghosszabbításra kerül
2012. május 30-ig.
A TÁMOP-3.2.4.B-11/1 jelű „Tudásdepó-Expressz” Országos könyvtár szolgáltatások bővítése, fejlesztése az
oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázat
benyújtási határideje a megyei intézmények fenntartóváltása miatt meghosszabbításra kerül 2012. május 30-ig.
A TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázat benyújtási időszaka a megyei
intézmények fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás
várhatóan legkorábban 2012. május 15-től lehetséges.
A TÁMOP-3.2.8.B-12/1 jelű „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázat benyújtási időszaka a megyei
intézmények fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás
várhatóan legkorábban 2012. május 15-től lehetséges.
A közlemények az alábbi linken olvashók:

TÁMOP 3.2.12 pályázat kulturális szakemberek
továbbképzéséhez
Kiírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján
az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP
3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”
című pályázat.
A pályázatok benyújtására
2012. május 2-től 2012. május 31-ig van lehetőség.
A konstrukcióhoz kapcsolódó információs nap 2012.
április 24-én kerül megrendezésre. A meghívó, a program
és a jelentkezési lap elérhető.
TÁMOP 3.2.4./A-11/1 pályázati konstrukció meghirdetése
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a
TÁMOP 3.2.4./A-11/1 "Tudásdepó-Expressz"A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című pályázati konstrukció (3. ütem)
véglegesített dokumentációja.
A pályázatok benyújtása 2012. március 25-től
(módosított!) 2012. május 30-ig (módosított!) lehetséges.
TÁMOP 3.2.13 -12/1 pályázat
2012. március 24-én kiírásra került
az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő
TÁMOP 3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
című pályázat.
A pályázatok benyújtási időszaka a megyei intézmények
fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás várhatóan
legkorábban 2012. május 15-től (módosított!) lehetséges.
A konstrukcióhoz kapcsolódó információs nap 2012.
április 17-én került megrendezésre.
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Megjelent a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 pályázati kiírás
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP
3.2.4/B-11/1 "Tudásdepó-Expressz" - Országos
könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az
oktatás és képzés támogatásának érdekében című
pályázati kiírás.
A pályázatok benyújtására 2012. február 6-tól 2012. május
30-ig (módosított!) van lehetőség.
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés
szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető
szolgáltatások fejlesztése / TÁMOP-5.4.6.A-12/2
Beadási határidő: 2012. május 30.
A pályázat célja:
A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű
hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához
szükséges - a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében
kialakított és akkreditált - felnőttképzési és felsőoktatási
képzési programok/modulok, tananyagok országos
elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó
akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken
keresztül.
A pályázók köre:
Intézményakkreditációval rendelkező felnőttképzést
folytató intézmények, valamint felsőoktatási intézmények.
További információ:
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tanulás Japánban
Beadási határidő: 2012. május 30.
A pályázat célja:
A Japán és más országok közötti nemzetközi kulturális
együttműködés elősegítésével és a kölcsönös baráti
kapcsolatok fejlesztésével együtt a tehetséges külföldi
fiatalok oktatásában való közreműködés.
A pályázók köre:
1. Egyetemi alapképzés ösztöndíjra 17 és 21 éves kor között
2. Kutatói ösztöndíjra 35 éves korig
További információ:
A pályázat kiírója: Japán Kormány

Képzések
A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló
eszközei - akkreditált továbbképzés
A Könyvtári Intézet 2012 májusában meghirdeti A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei
(PLP 811) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési
programját.
A tanfolyam időpontja:
2012. május 22-23-24-25., 29-30-31., június 1.
Jelentkezési határidő: 2012. május 8.
Könyvtári vezetői ismeretek IV.
- akkreditált továbbképzés
A Könyvtári Intézet 2012. tavaszán újra meghirdeti a
Könyvtári vezetői ismeretek IV. A minőségirányítás
kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím
elnyerésének módszerei (PLB 0668) elnevezésű 30 órás
akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2012. május 22-23., 29-30.
Jelentkezési határidő: 2012. május 8.
Zenei könyvtári ismeretek I.
Zenei könyvtári alapismeretek
A Könyvtári Intézet 2012. tavaszára meghirdeti 30 órás
akkreditált továbbképzési programját. Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB-1634)
címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. május 24-25., 31., június 1.
Jelentkezési határidő: 2012. május 10.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára elindítja a MARC katalogizálás 30 órás akkreditált
tanfolyamát.
A továbbképzés időpontja: 2012. május 21 - május 25.
Helyszín: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár, Oktatóterem
Debrecen, Egyetem tér 1.
Részvételi díj: 30.000,- Ft
Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap
kitöltésével lehet 2012. május 4-ig
A tanfolyamon való részvételét a kinyomtatott és postán
elküldött jelentkezési lap véglegesíti, ennek beérkezési
határideje: 2012. május 11-ig
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Levélcím: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, 4010. Debrecen, Pf. 39.
További információ: Trencsényi Katalin
e-mail cím: kkiss@lib.unideb.hu
telefon: (52) 512-900/22524
A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 30 órás
akkreditált továbbképzési programját, Szövegfeldolgozás
XML alapokon III. – XML állományok megjelenítése
lépcsős (CSS) és transzformációs (XSLT) stíluslapok
segítségével (PLP 911) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. június 4., 5., 11., 12..
Jelentkezési határidő: 2012. május 21.
Részvételi díj: 30.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 2x2 vagy 1x4 nap nap (illetve a képzés
aktuális indítási dátuma szerint.).
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest,
Budavári Palota F. épület.
Oktatók: Bíró Szabolcs, Sebestyén Balázs
Kérjük, a tanfolyam leírásának végén található
http://ki.oszk.hu/content/XML-III "Jelentkezési lap"
szövegű linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot.
Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf
formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg
kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt
kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit
tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu
A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás
akkreditált továbbképzési programját, Konnektivizmus –
hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában
(PLB 1632) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. június 5., 19., július 10.
Jelentkezési határidő: 2012. május 22.
Részvételi díj: 55.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 3x1 nap (illetve a képzés aktuális
indítási dátuma szerint.) (A képzés a kontaktórák mellett
távoktatási formában zajlik.)
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest,
Budavári palota F. ép.
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképesítés

A tanfolyam oktatói: Kulcsár Zsolt, Palócz István, Payer
Barbara, Tóth Attila
Kérjük, hog y a tanfolyam leírásánál található
(http://ki.oszk.hu/content/konnektivizmus)
"Jelentkezési lap" feliratú linkre kattintva töltse ki a
jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a
letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már
előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt
kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)
További információ: Payer Barbara
tel: 224-3818; e-mail: bara@oszk.hu
A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás
akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás
módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és
lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk
közzététele könyvtári honlapokon (PLB 1244) címmel.
A tanfolyam időpontja:
2012. június 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21.
Jelentkezési határidő: 2012. május 23.
Részvételi díj: 50.000,- Ft
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest,
Budavári Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a
képzés aktuális indítási dátuma szerint.)
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú
számítógépes ismeretek
A tanfolyam oktatói: Bényei Miklós, Czövek Zoltán,
Kégli Ferenc, Kenyéri Katalin, Mennyiené Várszegi Judit,
Sándor Tibor, Takáts Béla
Kérjük, a tanfolyam leírásának végén található
http://ki.oszk.hu/content/helyismeret-helytortenet
"Jelentkezési lap" szövegű linkre kattintva töltse ki a
jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a
letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már
előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt
kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit
tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu
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A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete
2012 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés
információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című,
digitalizációs profilú szakirányú továbbképzési szakját.
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt
digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe
menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a
szakemberek ki- és átképzésével.
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc)
oklevél.
A képzési idő: 2 félév.
A képzési forma: levelező munkarend.
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.
A szak oklevél kiadásával zárul.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
infomédia szaktanácsadó.
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó
Kovács János u. 1/b.
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési
lap kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 2012.
szeptember 1.
Levélcím:
PTE FEEK, Könyvtártudományi Intézet
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
További információ:
http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703
Mészárosné Szentirányi Zita, intézeti titkár,
szentiranyi.zita@feek.pte.hu,
telefon: +36 72/501-500/22138
A Kaposvári Egyetem Könyvtártudományi Tanszéke
2012 szeptemberétől újra elindítja Digitális könyvtár
szakirányú továbbképzési szakját.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Könyvtáros digitális szakirányon
A felvétel feltétele:
Alapképzési szakon (BA): informatikus könyvtáros diploma;
2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi
szintű könyvtárosi szakképzettség.

Képzési idő félévekben: 3 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő
kredi-tek száma: 90 kredit
A képzési forma: levelező munkarend
A képzés díja: 95000/szemeszter
Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - szakirányú
továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap
(http://ke.hu) kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje:
2012. augusztus 31.
A Somogyi-könyvtár segédkönyvtáros képzést hirdet
könyvtári asszisztens (azonosító száma: 54 322 01 0100
5201) részszakképesítéssel 2012. szeptember 14-től 2013.
május 10-ig.
A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési időben
2 x 50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlat
alól felmentést kap az, aki könyvtárban dolgozik.
A tanfolyam díja: könyvtári asszisztens 70.000,- (1-3
modul) segédkönyvtáros 80.000,- (4-7 modul)
A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat!
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk
elindítani!
A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged,
Dóm tér 1-4
További információ: Bajusz Jánosné
telefon: 62/425-525; e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu

Friss információk
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése
Győr, 2012. július 12-14
Stabilitás - innováció - inspiráció: Könyvtárak változó
környezetben
Időpont: 2012. július 12-14.
A szakmai programok fő helyszíne:
Széchenyi István Egyetem és az új Egyetemi
Könyvtár (Győr, Egyetem tér 1.)
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