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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-Tanfolyamok
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL-1919, 
(andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) (FAT-felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
lajstromszám: PLP-903) elnevezésű 60 órás akkreditált őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
tanfolyamát. programját Olasz szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok 

részére (Corso di specializzazione in italiano per 
A tanfolyam időpontja:bibliotecari) (FAT - lajstromszám: PLB 0663) címmel.
2012. október 2-3-4-5., 10-11-12., november 13.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 18.A tanfolyam időpontja: 2012. október 1., 8., 15., 29., 

november 5., 12
Részvételi díj: 40.000,- FtJelentkezési határidő: 2012. szeptember 17.

Részvételi díj: 55.000,- Ft
A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak 
Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felső-ki.).
fokú szakképzettségA jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves 
A tanfolyam oktatói: Csoma Gyula, Feketéné Szakos Éva, szakmai tapasztalat, az olasz nyelv ismerete (min. az 
Frank Róza, Gabnai Katalin, Rakaczkiné Tóth Katalin, európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes 
Somogyiné Petik Krisztina, Szabóné Molnár Anna.tudásmérés alapján).

Oktatók: Laura Bertazzoni, Arnaldo Paduano
További információ: Tóth Andrea Tel.: 2243-820; e-mail: A tanfolyam helyszíne: Budapesti Olasz Kultúrintézet 
tothandi@oszk.hu; http://ki.oszk.hu/content/andragogia(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.)

A tanfolyam leírása: További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: 224-3876; 
Az Európai Unió politikájának legfontosabb célkitűzései e-mail: 

http://ki.oszk.hu/content/olasz-szaknyelvi-tanfolyam-k-nyvt-rosok-r-sz-re-akkr-tov-bbk-pz-s között szerepel az egész életen át tartó tanulásra alapozott 
tudástársadalom megteremtése. E folyamatban – amelynek 

A tanfolyam leírása során a könyvtárosok naprakész információk és korszerű 
A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy tudás átadásával segítenek – jut kulcsszerephez a 
felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és felnőttkori tanulás. Elősegítésére jól képzett és erre a 
produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, amelye- területre specializálódott szakemberekre van szükség, 
ken mindennapi munkájuk során az olasz nyelvet alkalmaz- hiszen a felnőtt tanulók igényei és tanulási szokásai eltérnek 
zák, mint pl. olasz nyelvű internetes oldalak használata, az iskolarendszerben megszokottaktól. Az andragógiai 
intézményük és könyvtári projektjeik ill. programjaik olasz ismeretek a pedagógiai, pszichológiai és közművelődési 
nyelven történő bemutatása, partnerintézményekkel és ismeretek mellett a könyvtárosi munkának is szerves részét 
kiadókkal való kapcsolattartás, a könyvtárhasználókkal képezik. 
folytatott kommunikáció.

gaald@oszk.hu;
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Már júliusban tudni lehetett, hogy 2013-ban könyvtári, Friss információk
közművelődési és múzeumi feladatok támogatására a köz-
ponti költségvetésből 17,6 milliárd forint áll majd a telepü-Közgyűjteményi feladatok támogatására 17,6 milliárd 
lési önkormányzatok rendelkezésére - reagált L. Simon az önkormányzatoknak (forrás: Kormányhivatal)
László kultúráért felelős államtitkár Gémesi György gödöl-
lői polgármester azon felvetésére, miszerint "még mindig A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támo-
nem tudni, hogy jövőre az új feladatrendszerbe mennyi gatására a központi költségvetésből 17,6 milliárd forint áll 
forrás jut majd.“majd a települési önkormányzatok rendelkezésére 2013-
L. Simon László júniusi kinevezése óta két alkalommal ban - erősítette meg L. Simon László kultúráért felelős 
egyeztetett erről a kérdésről a megyeszékhelyek polgármes-államtitkar szerdán.
tereivel és alpolgármestereivel, többször találkozott ez Ebből a tervek szerint a megyeszékhelyek által fenntartott, 
ügyben szakmai szervezetek képviselőivel, a rendelkezésre megyei hatókörű múzeumoknak 2,2 milliárd, könyvtá-
álló jövő évi források elosztásáról a Kulturális Ágazati Ér-raknak 2,876 milliárd forint jut, míg 1,743 milliárd forintot 
dekegyeztető Tanács (KÁÉT) ülésén is beszámolt. A kul-ezek a könyvtárak a kistelepülési könyvtári feladatok 
túráért felelős államtitkár sajnálatosnak tartja, hogy a július ellátására fordíthatnak - olvasható a kultúráért felelős 
16-án rendezett KÁÉT-ülésen az önkormányzati oldalt államtitkárság közleményében.
csak két szervezet képviseltette.Mint a kommüniké megjegyzi, a megyeszékhelyek által 
A Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szö-fenntartott múzeumok esetében a rendelkezésre álló kere-
vetsége - bár meghívót kapott - nem volt jelen, így a szerve-tet többek között az intézmények látogatottsága, a kezelt 
zet elnökének sem volt alkalma első kézből tájékozódni, gyűjtemény és az ellátandó terület nagysága alapján fogják 
illetve véleményét szakmai körben kinyilvánítani.elosztani, amiről a kultúráért felelős államtitkár egyeztetett 
L. Simon László komoly eredménynek tartja, hogy a koráb-az érintett önkormányzatok képviselőivel. Ezeknek a 
ban eltörölt közművelődési normatíva által biztosított támogatásoknak a célja éppen az, hogy segítsék a hamaro-
forrás visszakerül a rendszerbe, amit a legutóbbi KÁÉT san átadandó intézmények önkormányzati működtetését.
ülésen a szakszervezeti oldal is jelentős eredményként A fennmaradó mintegy 10,5 milliárd forint valamennyi 
értékelt. Az intézmények átadása nem jelentheti azt, hogy települési önkormányzat közgyűjteményi és közművelő-
finanszírozásukat teljes egészében az állam vállalja magára, dési feladatellátását fogja segíteni, és lehetőség nyílik érde-
hiszen abban – a korábbiakhoz hasonlóan – a fenntartó keltségnövelő támogatásokkal, valamint egyéb pályázatok-
önkormányzatoknak is szerepet kell vállalniuk - kal is hozzájárulni az önkormányzatok kulturális feladat-
hangsúlyozta az államtitkár.ellátásához.

(MTI)

Forrás: www.kormany.hu
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