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Jelentkezési felhívás
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

és a Bibliográfiai Szekció
X. Országos Tanácskozására
Budapest, "2003. július .16-.18.

A tizedik országos tanácskozást 2003. július 16. és 18. között Budapesten, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban rendezzük meg

Önszervezõdõ helyi társadalom -történelmi változatok, új formák
címmel.

A konferencia a városi közélet, társas élet, általában a helyi cselekvés autonóm intézmé-
nyeit (az egyesületeket, társasköröket, önmûvelõ egyleteket), a helyismereti kutatások egyik
fontos témáját helyezi a középpontba.

A helytörténeti vonatkozások mellett az elõadók példákkal kívánják szemléltetni, hogy
miként éledtek újjá ezek a kezdeményezések a közelmúltban. A" résztvevõk válaszokat keres-
nek olyan kérdésekre is, hogy milyen szemléleti változásokat hozhat a helybeliség fogalmá-
nak várható kitágulása (régiók, kistérségek), vagy az új, (virtuális, internetes) közösségi for-
mák megjelenése, és hogy milyen szerepet vállalhatnak a helyismerettel foglalkozó könyvtá-
rosok a helyi értéktudat és a cselekvési készség megerõsítésében.

Jelentkezési és díj fizetési határidõ: 2003. június 3.
CA részleteket a mellékelt jelentkezési lap tartalmazza.)

A tervezett program:

2003. július 16. szerda

10-12 Városnézés
12-13.30 Ebéd
13 óra Sajtótájékoztató
14 óra Megnyitó

Köszöntõt mond: dr. Schiffer János, Budapest fõpolgármester-helyettese
és dr. Fodor Péter, a FSZEK fõigazgatója

14.30- Elõadások
Csepeli György: Globális és lokális
Ramháb Mária: Könyvtár a helyi közéletben (munkacim)

15.30-16 Kávészünet
16-16.30 Ambrus Zoltán: Könyvtárak és a civil szervezetek (munkacim)
16.30-17 Hozzászólások, vita
17-18 A FSZEK Központi Könyvtárának bemutatása/Helyismereti séta

apalotanegyedben
18-19 Vacsora "

20-24 Fórum és baráti találkozó ~

Könyvt6ri Levelezõ/Iap. 2003. m6jus .37



2003

8-9
9-10

10.30-10.40
10.40-11.30

50

11.30-11.

12-13.30
14-19

7, csütörtök

Reggeli
Elõadások,
Gyáni Gábor: A helyi egyesületek kutatásának

társadalomtörténeti tanulságai (munkacím)
Tóth Árpád: Pesti egyletek a reformkorban
Kávészünet
Draveczky Balázs: Asztaltársaságok a XIX században
Korreferátumok elõzetes jelentkezés alapján
Mándli Gyula: Vác egyesületi életének múlfj'ából
Dr. Nemes Erzsébet: OlvasókörökHozzászólások "

Ebéd
Szakmai tapasztalatcsere, autóbuszos kirándulás
Dél-budai nevezetességek: Nagytétényi Kastélymúzeum, Szoborpark,
Budatétényi Szabadkõmûves Pincekápolna,
XVIII, századi eredetû borospince Budafokon, Törley-kastély,
Az útvonal érinti a lágymányosi új egyetemi negyedet és a Nemzeti Színházat.
Baráti vacsora, Krúdy Gyula kedvenc étkei egykori óbudai törzshelyén,
ahol Balázs mester hely- és gasztronómiatörténeti adalékokkal,
adomákkal fûszerezi az ételeket,

19-23

2003. július 18. péntek

8-9 Reggeli
9-10.30 Elõadások

Ráday Mihály: A civil kurázsi és az értékek megõrzése.
Sikerek, kudarcok, taktikák (munkacím)
Holló Szilvia: Helytörténeti múzeumok, helyismereti könyvtári egységek

és a lokálpatrióták együttmûködése (munkacím)
Prím György: Levelezõlistából valódi helyi érdekérvényesítõ közösség.
A budafoki internetes fórum két évének tapasztalatai

10.30-10.45 Kávészünet
10.45-11.15 Korreferátumok elõzetes jelentkezés alapján

Varga István: A Fonyódi Városvédõ és Szépítõ Egyesület
és az Eötvös Károly Városi Könyvtár helyismereti tevékenysége

11.15-12 Szervezeti információk, konferenciazáró felszólalások
Nagy Anikó, a Bibliográfiai Szekció elnöke
Takáts Béla, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke

12 óra Ebéd, hazautazás

Aki rövid korreferátumokkal kívánja színesíteni a tanácskozás programját, kérjük, jelezze
azt az (1) 411-5014 vagy a 411-5000/5225 telefonszámokon, valamint a bp@fszek.hu és a
kissb@fszek.hu címen, illetve Kiss Bori vagy Sándor Tibor levélcímén: Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár 1371 Budapest, Pf 487. Ugyanitt állunk további felvilágosítással az érdeklõdõk

rendelkezésére.
Szeretettel várunk minden régi ismerõst és új érdeklõdõt. Várjuk jelentkezésüket!

" Sándor Tibor

FSZEK Budapest Gyûjtemény
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