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A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

Könyvtári Fõosztálya

pályázatot hirdet az

„ÉV KÖNYVTÁRA”

cím elnyerésére

Az „ÉV KÖNYVTÁRA” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyv-
tárakat megújulásra, szolgáltatásaik minõségének javítására késztesse.

A címre – amelynek díja 500 000 Ft – típusától függetlenül minden könyvtár pá-
lyázhat, amennyiben:

• szolgáltatásait a használói igényeknek megfelelõen alakítja ki,
• korszerû mûködési formákat alkalmaz,
• hasznosítja a könyvtári minõségfejlesztés eddigi tapasztalatait,
• hatásos PR-tevékenységet folytat a könyvtár javára.

A pályázatnak nincs kötött formája, az intézmények szabadon mutathatják be mû-
ködésüket, szolgáltatásaikat, az utóbbiak igénybevételének eredményeit és társadalmi
hasznosulását. Elõnyben részesül az a pályázat, amelyben szerepel az adott könyvtár-
ral kapcsolatban az alapvetõ tudnivalókon túl az informatikai eszközök számbavétele
és hasznosulása, a használt integrált rendszer bemutatása, információ a dokumentum-
védelemrõl, a tájékoztatás módja, az ODR-ben betöltött szerepe, a könyvtár marke-
ting- és PR-munkájának bemutatása és az intézmény pályázati tevékenysége.

A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztá-
lyára (1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.) kell beküldeni 2005. szeptember 16-áig.

A borítékra kérjük ráírni: „ÉV KÖNYVTÁRA”

A cím adományozására a szakmai szervezetek képviselõibõl összeállított bizottság
tesz javaslatot.

A kitüntetõ címet a miniszter úr nyújtja át.

Budapest, 2005. augusztus 9.

NKÖM Könyvtári Fõosztály



Nyelvek európai napja az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
2005. szeptember 26., hétfõ

nyitva tartás: 10.00–22.00

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár szeptember 26-án nemcsak teljes szolgáltatással,
de a következõ programokkal várja olvasóit és az érdeklõdõket a nyelvek európai
napja alkalmából:

Kiállítóterem:
10.00–13.00 Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjának kon-
ferenciája a nyelvek európai napja alkalmából (regisztráció szükséges)
18.00–19.00 Beszélgetés Gabriel García Márquezrõl, Székács Vera mûfordító és
Domingo Antonio Lilón egyetemi docens
20.00–21.00 koncert

Udvar:
17.00–18.00 Ezt az utat bejártam: a népdalgyûjtõ Bartók Béla nyomában. Móser
Zoltán fotókiállítása Bartók Béla halának 60. évfordulója alkalmából
19.00-19.45 koncert

Különleges szolgáltatásaink:
Nyelvszakos egyetemista, fõiskolás gólyáknak a könyvtár és az adott nyelvszakos képzés-
ben jól használható angol, német, francia, spanyol, lengyel gyûjtemény bemutatása (re-
gisztráció szükséges)
Kedvezményes könyvvásár a Klett, Le Pont, Libra-Book kínálatából

A részletes program és tájékoztatás a regisztrációról augusztus 29-étõl a könyvtár
honlapján: www.oik.hu. Információ: koszegi.dora@oik.hu

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja OIK Kõszegi Dóra
IX. 30. HUNRA-konferencia
X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió
X. 3. Szombathely összefogás-konferencia IKSZ, BDK M. Móré Ibolya
X. 7–9. Kiskunhalas webalapú könyvtári PUBLIKA, városi kvtár

szolgáltatások www.ki.oszk.hu/

publika

X. 10. Tatabánya országos József A. Fátrai Erzsébet
ODR-konferencia Megyei Könyvtár

X. 17. Kecskemét IKSZ jubileumi Katona József M. Móré Ibolya
konferencia Kvt., IKSZ

X. 18. Veszprém könyvtári szaklapok megyei kvt. Pardi Magdolna
találkozója

XII. 15. Budapest IKSZ-közgyûlés M. Móré Ibolya


