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zõbb területeit az érdeklõdõk számára idegen
nyelven bemutató, napra kész kiadványoknak.
(Pl. a környezetvédelem jelenlegi helyzetérõl.)
Olyan mûvekre van szükség, amelyek megha-
ladják a turisztika és a statisztika kereteit, és a
munkatársak úgy látják, hogy az ilyen igények
kielégítése az ország arculatáról alkotott véle-
ményeket is kedvezõen befolyásolná.

A Szirén bemutatására az otthonos hangulatú
szentendrei Pest Megyei Könyvtárban került sor,
Biczák Péter igazgató és munkatársai irányításá-
val. A hazai fejlesztésû és a Magyar Nemzeti
Bibliográfia adatbázisán alapuló program mûkö-
dését látva nemcsak a várományosok, de a hasz-
nálók is gazdagodtak tapasztalatokkal.

Az érdeklõdõ könyvtárosok számára a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Fõigazgatósága ingyenes
belépést biztosított az MNM kiállításainak, köz-

tük a június 30-áig látható nagyszentmiklósi
aranykincs tárlatának a megtekintésére. Akik a
Terror Háza Múzeum megrázó élményeit sem
akarták kihagyni, azok ingyenes, sorban állás
nélküli bejutási lehetõséget kaptak. A szakmai
programok mellett az itt-tartózkodást budapesti
városnézés, szentendrei séta és a magyar konyha
ismereteinek tapasztalati úton történt bõvítése
tette színesebbé és tartalmasabbá.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönet illeti
dr. Bartos Évát a szakmai programok magas
szintû megszervezéséért, és a Kulturális Intéze-
tek Igazgatóságát, amely bábáskodott a találko-
zó létrehozásánál és anyagilag biztosította annak
sikerét.

dr. Tulok Magdolna
könyvtáros

(Kulturális Intézetek Igazgatósága)

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

VI. 24-28.   Debrecen könyvtárostanárok Könyvtáros- Emmer Gáborné
IX. nyári akadémiája tanárok Egyesülete

VII. 1-4. Pannonhalma EKE közgyûlés Egyházi KE Ásványi Ilona
VII. 17-19. Vác helyismereti Mándli Gyula Mándli Gyula

tanácskozás
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia a tar- IKSZ Fülöp Ágnes

talomszolgáltatásról
XI. eleje Bp., Zrínyi Mit ér az ember, MKE Mûszaki Bakos Klára

Egyetem ha könyvtáros? Szekció
IX. 23-30. Tatabánya jubileumi megyei könyvtár Monostori Imre

megyei könyvtár könyvtári hét
X. 4-5. Szombathely 40 éves BDF Frank Róza

BDF a könyvtárosképzés
XI. 6. Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. 7. Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közöljük, mindig hozzátéve
az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot
tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont,
a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.


