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Az OIK a könyvfesztiválon
Az ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR mint a nemzetiségi-etnikai kérdéskör szak-

könyvtára ebben az évben már tizenkettedik alkalommal vállalkozik komplett kiállítás meg-
rendezésére a XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2006. április 20–23., Budapest
Kongresszusi Központ).

A Magyarországon élõ 13 nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrendszerét,
tankönyveit, könyvtár és iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk szóló elem-
zõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a II. emeleti 318-as standon, a Könyvtáros Klub
elõadóterme és kiállító standja mellett. A stand neve: Országos Idegennyelvû Könyvtár, Nem-
zeti Kisebbségek Magyarországon.

A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták, CD-k a helyszínen megvásárolhatók, illetve
megrendelhetõk. A folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az
árusítást pedig a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt vezetõje biztosítja.

Kiállításunk kiegészítõ rendezvénye lesz a LEHÁR III. teremben április 21-én, pénteken
15 óra 30 perctõl 16 óra 30 percig az ERKENNTNISSE címû irodalmi ankét, melynek
keretében a magyarországi német írókat, költõket mutatjuk be. A mûsort Maróti István, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa és Schuth János, a Magyarországi Német Írók és
Mûvészek Szövetségének elnöke vezeti.

A FESZTIVÁL április 20-án 15 órától 18 óráig, április 21-étõl 23-áig pedig 9 órától 18
óráig látogatható.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
További információ:

Lukács Zsuzsanna, OIK
Tel.: (1) 318-3688/405 m.
E-mail: lukacs.zsuzsanna@oik.hu

2006. évi KTE tavaszi szakmai nap
Téma: Olvasásfejlesztés és könyvtár-pedagógia az esélyteremtésért
Idõpont: 2006. május 4. 10.00–16.00 óra
Helyszín: az OSZK és a Könyvtári Intézet támogatásával Budapest, Budavári Palota

F épület – VI. emeleti nagy elõadóterem
Tervezett elõadók:

1. Nagy Attila olvasáskutató
2. Gereben Ferenc olvasáskutató
3. Esélyegyenlõségi minisztériumi szakértõk (ICSSZEM)
4. Gyakorló könyvtárostanár kollégák elõadásai (egy kistérségi, egy nagyvárosi, egy

kisvárosi településrõl általános iskolától gimnáziumig stb.)
A részletes programot késõbb közöljük.
A részvétel a KTE, az MKE, a csongrádi és kisalföldi egyesületek érvényes tagsággal

rendelkezõ tagjainak ingyenes. Más résztvevõk: könyvtárosok, könyvtárostanárok számára a
regisztrációs díj 3000 Ft, amely a helyszínen fizetendõ.

Kérjük, hogy az érdeklõdõk a részvételi szándékukat 2006. április 10-éig jelezzék az egye-
sület e-mail címén: ktep@chello.hu

Bondor Erika
KTE elnök


