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A Könyvtárostanárok Egyesülete
rendezvényterve 2002-ben

2002. május 17., 10-tõl 17.30 óráig: Országos konferencia iskolai könyvtári szaktanács-
adók, szakértõk részére aktuális jogi, pénzügyi és szakmai kérdésekrõl

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) közös rendezvénye.
Elõadók: az Oktatási Minisztérium (OM), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
a KTE, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény (KÁOKSZI) és az OPKM képviselõi.

Szervezõ: Dán Krisztina
Helyszín: Fõvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest VIII., Vas u. 10.

2002. június 24�28., Debrecen, Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiája: Az iskolai
könyvtár új modellje a gyakorlatban

Közel tizenöt éve rangos esemény a könyvtárostanárok életében a háromévenként rendezett
nyári akadémia. Az egy hétig tartó rendezvénysorozat az idén a minõségbiztosítás szemléletével
vizsgálja az iskolai könyvtár új modelljének megvalósítását, az információs társadalomban be-
töltött szerepét.

Az elõadások, szekcióülések, kerekasztal-beszélgetések tartalmilag átfogják az iskolai könyv-
tár szinte valamennyi területét:

� Könyvtárvezetés, -szervezés
� Jogi, pénzügyi ismeretek
� Könyvtárpedagógiai és -szakmai elõírások
� Olvasásfejlesztési lehetõségek
� Informatikai elvárások
Mindezen kulcsterületek fejlesztésének, az iskolai könyvtár eredményességének, hatékonysá-

gának megítéléséhez használjuk fel a minõségmenedzsment technikáit, eszközeit. A korábbi
évek gyakorlatától eltérõen az idén az akkreditált továbbképzési program finanszírozását az
iskola a továbbképzési pénzkeretbõl biztosíthatja.

Az 1993 óta élõ hagyománynak megfelelõen szeretnénk vendégül látni külföldi iskolai könyvtári
szakmai egyesületek képviselõit és határon túli magyar iskolák könyvtárosait.

Programtervezet
Hétfõ 13.30   � Köszöntés

Korszakváltás a hazai könyvtárügyben
Bársony Csaba, OM: Könyvtárfejlesztési program
Dr. Skaliczki Judit, NKÖM: Az egységes könyvtári rendszer és az iskolai könyv-
tárak
Z. Karvalics László, Budapesti Mûszaki Egyetem: A Nemzeti Informatikai Stra-
tégia és a könyvtárak
Zalainé dr. Kovács Éva, Informatikai és Könyvtári Szövetség: A minõség kora
a könyvtárban

Kedd  �  Olvasáspedagógia
Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasásfejlesztés az iskolában, könyvtárban
Suppné Tarnai Gyöngyi: A gyermekkönyvtárak és az iskolai könyvtárak szerepe az
olvasóvá nevelésben
Varga I. Erika: Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért

Szekció: Kerekasztal-beszélgetés a délelõtt szereplõ elõadókkal
Vezeti: dr. Nagy Attila
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Szerda � Könyvtár az iskolában (a mûködés feltételei és lehetõségei)
Kõrösné Mikis Márta, Országos Közoktatási Intézet:
Az országos felmérés elemzésének tapasztalatai, a közoktatás háttérintézményei
Dán Krisztina: Iskolai könyvtári stratégia
Varga Zsuzsa: Az iskolai könyvtár mûködésének feltételei, lehetõségei
Kovács Mária: A könyvtárhasználati ismeretek oktatása (felsõoktatási helyzetkép)

Szekció
Vezeti: Balogh Mihály

Boda István: A szoftverválasztás szempontjai
Dr. Tószegi Zsuzsa: Multimédia a könyvtárban
Benkõ Ilona: Internethasználat az oktatásban és a könyvtárhasználati ismeretek
elsajátításában

Szekció: Integrált könyvtári rendszerek
Vezeti: Kokas Károly

Szoftverbemutatók (SZIRÉN, GEORGE, KOLIBRI stb.)

Péntek � A szabályozás és a valóság kontrasztja
Dr. Szüdi János, OM: Jogi és szakmai feltételrendszer
Pályázati lehetõségek és esélyek
Dr. Dobos Krisztina: A KOMA és a TEMPUS kuratóriumi tapasztalatai

(Emmer Gáborné titkár)

Jogszabályfigyelõ

(Magyar Közlöny 2002. 47. szám)

KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az alapítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az indítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról. (Kulturális Közlöny 2002. 4. szám)

Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl. (Kulturális Közlöny 2002. 5. szám)
Az összesített, aktuális jegyzék az interneten a www.nkom.hu címen található meg.


