Tudjon róla!
Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, FELADATAI
Janikovszky Éva írónõ emlékének, szellemi és irodalmi hagyatékának ápolása, a felnövekvõ nemzedék irodalmi mûveltségének alakítása.
Irodalmi pályázatot hirdet elsõsorban 10–14 éves, magyar anyanyelvû gyermekek – esetleg
más korosztályok – számára. A pályázatok elbírálása, értékelése, díjazása, a nyertes pályamûvek bemutatása lehetõleg évente, április 23-ához, Janikovszky Éva születésnapjához, a könyv
világnapjához közeli idõpontban történik.
Emlékszoba létrehozására, valamint emléktábla elkészítésére és elhelyezésére törekszik
Budapesten.
Emlékülést, irodalmi konferenciát, szakmai napokat és egyéb rendezvényeket szervez hazai és külföldi irodalmárok számára, különös tekintettel azokra a nyelvekre, amelyeken
Janikovszky Éva mûvei megjelentek.
Gondozza Janikovszky Éva síremlékét, továbbá alkalmanként koszorúzási ünnepséget
szervez.
Alkotói ösztöndíjat adományoz legalább kétévente egy fiatal, 35 év alatti, magyar nyelven
író alkotó számára, különös tekintettel az irónia, a groteszk mûvészi eszközökkel való megjelenítésére.
Janikovszky Éva-díjat hoz létre, melyet legalább kétévente április 23-án (vagy ahhoz közeli
idõpontban) adományoz a felnõtt és a felnövekvõ nemzedék együttélésének humánus, életszerû helyzeteit bemutató mûvészeti alkotás létrehozójának.
Honlapot létesít www.janikovszky.hu cím alatt.
A fent leírtak alapján az alapítvány céljai:
1. oktatás és ismeretterjesztés,
2. népszerûsítõ elõadássorozatok szervezése,
3. szakmai közönség részére ismeretterjesztõ elõadások és szemináriumok tartása,
4. külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás.
AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI:
1. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
2. kulturális tevékenység,
3. a kulturális örökség megóvása.
Az alapító a Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Az alapítvány kezelõje egy öttagú kuratórium.
A KURATÓRIUM TAGJAI:
Janikovszky János – a kuratórium elnöke
Dr. Beck György – az alapító képviselõje, a HP Magyarország Kft. vezérigazgatója
Dr. Fodor Péter – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója
Dr. Cs. Tóth János – a Móra Kiadó Rt. vezérigazgatója
Varga Márta – a Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola igazgatója
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Jelentkezési lap
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete
XI. Országos Tanácskozására
Szolnok, 2004. július 14–16.
A jelentkezõ neve: ------------------------------------------------------------------------------------Munkahelye: -------------------------------------------------------------------------------------------Foglalkozása, beosztása: -----------------------------------------------------------------------------Értesítési címe: ----------------------------------------------------------------------------------------Számlázási név + cím: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefonszáma, e-mail címe: -------------------------------------------------------------------------A konferencia részvételi díja
szállás (2250 Ft/éjszaka)
reggeli + július 14-ei vacsora (csak együtt kérhetõ!)
ebéd (1000 Ft/alkalom)
szakmai tapasztalatcsere július 15-én
konferencia részvételi alapdíj
összesen:

4500 Ft
2000 Ft
3000 Ft
1500 Ft
3000 Ft
14 000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák!
A Helyismereti Szervezethez 2004. június 15-éig befizetett tagdíjak 80%-át a konferencia
részvételi alapdíjba beszámítjuk, tehát aki a jelzett idõpontig a szervezethez legalább 3750 Ft
tagdíjat befizet, e tétel számlázása alól mentesül. A befizetéseket a konferencia kezdetéig
ellenõrizzük! A Bibliográfiai Szekció tagjai részére e tételt, amennyiben éves tagdíjukat a fenti
idõpontig befizették, a szervezet átutalja a Helyismereti Szervezet számlájára.
A szállás kétágyas kollégiumi szobákban lesz (fürdõszobával), 10 perces sétaútnyi távolságra
a tanácskozás helyszíneitõl, a Megyeházától (1. nap,) illetve könyvtárunktól (2. és 3. nap).
Az étkezésekre a szálláshelyen (reggelik, elsõ napi vacsora), illetve a Szolnoki Fõiskola
éttermében kerül sor.
Szolgáltatások igénylése (kérjük, ikszelje be a kért szolgáltatások négyzeteit):
július 14.
szállás
reggeli + július 14-ei vacsora
(csak együtt kérhetõ!)
ebéd
szakmai tapasztalatcsere
konferencia részvételi alapdíj
Összesen:

xxxxxxxx

július 15.

július 16.

összeg

xxxxxxxx

............ Ft
............ Ft

xxxxxxxx

............
............
3.000.............

Ft
Ft
Ft
Ft
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Az étkezésekkor vegetáriánus ételeket szeretnék fogyasztani: (jelölje X-szel):
Kérem a konferencia részvételi alapdíjának elengedését, mert (jelölje X-szel):
az általam június 15-éig befizetni szándékozott tagdíj összege ............................. Ft;
részvételi alapdíjamat a Bibliográfiai Szekció átutalja a Helyismereti Szervezetnek.
Kérjük, hogy minden jelentkezõ külön lapot töltsön ki, amelyet az alábbi címre kérünk
postára adni 2003. június 3-áig: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár [Országos Tanácskozás]; 5000 Szolnok, Postafiók 139. A részvétel lemondását 2004.
június 10-éig tudjuk figyelembe venni!
A rendezvénnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ az (56) 510-112-es, illetve a (06-20)
418-0996-os telefonszámokon, az (56) 510-114-es faxon vagy a takats@mail.vfmk.hu e-mail
címen.
A konferencia programját a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriumának a
tanácskozás támogatására benyújtott pályázatról meghozott döntése, az eredmény nyilvánosságra hozatala után három nappal a http://www.vfmk.hu/tanacskozas címen közzétesszük.
Dátum:

......................................................................
a jelentkezõ aláírása

Felhívás Füzéki István-emlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére
díjat alapított.
Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben, években
a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén.
A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud,
tegyen javaslatot 2004. szeptember 10-éig és küldje azt meg indoklással együtt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete címére (1054 Budapest, Hold u. 6.).
(A Füzéki István-emlékérem alapító okirata a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi számának 27–28. oldalán olvasható.)

A Könyvhét és a Magyar Könyvgyûjtõ szerkesztõsége íráskészséggel rendelkezõ,
számlaképes könyvtárosok jelentkezését várja külsõs munkatársnak. Jelentkezni lehet: Kiss József fõszerkesztõ, könyvhet@axelero.hu vagy (1) 209-9140
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Állománygyarapítási portál. A Könyvtári Intézet a hazai és határon túli magyar könyvtárosok munkájának támogatására, állománygyarapítási és apasztási tevékenységük segítésére hozta létre
honlapján az Állománygyarapítási portált (http://www.ki.oszk.hu/allomanyportal/).
A könyvtárak gyûjteményépítése, a különféle dokumentumok beszerzése érdekében hasznosnak ígérkezõ információkat adják itt közre, illetve teszik egy helyrõl könnyen elérhetõvé.
A portál kínálatát az igények és a lehetõségek szerint fokozatosan újabb szolgáltatásokkal bõvítik,
továbbá arra törekszenek, hogy az adatokat, változásokat nyomon követve friss és megbízható információkkal álljanak az érdeklõdõk – reményeik szerint – egyre szélesedõ körének rendelkezésére.
Meghívó és elõzetes program

OLVASÁSKULTÚRA ÉS KISEBBSÉGI SORS
(A megmaradás lehetõsége)
A Zentai Közmûvelõdési Központ és a Magyar Olvasástársaság
konferenciát szervez Zentán 2004. október 1-jétõl 3-áig
„A fogalomszegénység azonos a gondolatszegénységgel. A megszólalás lehetõségét alig
vitathatja el valaki. A szegényes olvasottság igen. Ha ehhez még a szófontolgató félelem,
fenntartás, igazodás, ügyeskedés járul – befagyunk, mint cselédek vödrében a víz. Az anyanyelvi gondolkodás lehetõsége a megmaradásnak a lehetõsége. Az emlékeinkben való létezésnek, a lélegzetvételnek a lehetõsége.” (Fehér Ferenc)
A program kezdete: 2004. október 1. (péntek) 13 óra
Elõadók: Hajnal Jenõ, Horváth Zsuzsa, Gereben Ferenc, Fûzfa Balázs, Hódi Sándor,
Hózsa Éva, Matuska Márton, Tari István, Utasi Jenõ
Este Siflis Zoltán Az aracsi templomrom címû filmesszéjének megtekintése, majd kötetlen
eszmecsere délvidéki magyar értelmiségiekkel, a beszélgetést Dudás Károly és Rigó Béla
vezeti.
2004. október 2. (szombat)
9-tõl 12 óráig: A szakmai tanácskozás folytatása.
Elõadók: Nagy Attila, Bakó Anna, Szilágyi Erzsébet, Húbert Ildikó, Balla Julianna,
Csáky S. Piroska, D. Kunkin Zsuzsanna, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola Lujza,
Vörös Anna
13 órától estig: kirándulás az Árpád-kori aracsi pusztatemplom romjaihoz
A részletesebb program és a jelentkezési lap letölthetõ a Magyar Olvasástársaság honlapjáról: www.ki.oszk.hu/hunra
A jelentkezés végsõ határideje: 2004. június 15.
Cím: Pétersilka Ágnes, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004
VI.
VI.
VI.
VI.

1.
2.
8.
21-23.

Szekszárd
Eger
Kecskemét
Kalocsa

VII. 14-16.

Szolnok,
megyei könyvtár

VII. 29-31.
VIII.
IX. 22-23.

Miskolc
Szolnok
Érd

IX. vége

Tatabánya

IX. vége
X. 1-3.

Tatabánya
Zenta

X. 10.

országszerte

X. 11.

Bp., FSZEK

X. 12.

Bp., OSZK

XI-XII.

Ózd

regionális rend.
regionális rend.
regionális rend.
Egyházi könyvtárak
a változó hazai
könyvtárügyben
– stratégia, cél,
menedzsment
Helyismeret,
digitalizálás,
Európai Unió
MKE vándorgyûlés
BC-továbbképzés
Városi könyvtárak
a XXI. sz. elején
megyei könyvtári
hetek
ODR-konferencia
Olvasáskultúra és
kisebbségi sors
Könyves vasárnap
Összefogás
– konferencia
kerekasztal
a könyvtári
szaksajtóról
könyvtártörténeti
rendezvény

megyei könyvtár
megyei könyvtár
megyei könyvtár
Egyházi
Könyvtárak
Egyesülése

Ásványi Ilona

MKE
Takáts Béla
Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete
MKE
Molnár Ilona
megyei könyvtár
városi könyvtár
Bazsóné
Megyes Klára
megyei könyvtár
Rátkai Erzsébet
megyei könyvtár
Zentai Közm. Közp.
Magyar Olvasástárs.
Magyar Rádió
Gordiusz Szerk.
– IKSZ
IKSZ

Rátkai Erzsébet
www.ki.oszk.hu
M. Móré Ibolya

IKSZ

M. Móré Ibolya

M. Móré Ibolya

városi könyvtár

Jogszabályfigyelõ
Megjelent:
a nemzeti kulturális örökség miniszterének

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelete

a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról
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Hírek
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma
gondozásában, az Oktatási Minisztérium támogatásával megjelent az Egyetemi Könyvtárak Magyarországon címû összeállítás. A közreadó célja körképet adni a hazai egyetemi könyvtárakról, megismertetni azokat az óriási nemzeti és kulturális értékeket, amelyeket ezek a bibliotékák õriznek. A
kötetet Mang Béla, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára mutatta be az Egyetemi Könyvtárban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) április
30-án.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Szávai Ilona, a Pont Kiadó vezetõje kapta az
Animus Könyvkiadó Aranyalma Díját az olvasó

gyermekek érdekében kifejtett kiadói tevékenységéért. A három éve alapított kitüntetést elõször
Komáromi Gabriella, lapunk kedves munkatársa,
tavaly pedig a könyvtárak körében szintén nagy népszerûségnek örvendõ Boldizsár Ildikó kapta.
Az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyarországi Egyesülete Év Gyermekkönyve Díját szintén a könyvfesztiválon adták át Varró Dánielnek, a Túl a Maszat-hegyen szerzõjének és Böszörményi Gézának, a Gergõ-könyvek megálmodójának.
A Békés Megyei Könyvtárban június 5-éig látható a Szántó Zsolt fotóit bemutató, Zene, zene,
zene, június 12-éig pedig a Zenei élet Békéscsabán
címû kiállítás.

Honlapszemezgetõ
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