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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

JELENTKEZÉSI LAP
a Kiskunhalason megrendezésre kerül  XIV. Országos Helyismereti Tanácskozásra 

A jelentkez  neve: ...........................................................................................................................  
Munkahely neve, címe:.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
Számlázási név, cím: .......................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  

 
 szállás reggeli ebéd vacsora 
július 18.  –   
július 19.*    – 
július 20. –   – 

* Ezen a napon 14 órakor indulunk Kisk rösre, Kecelre és Hajósra, ahol baráti találkozóra kerül 
sor. 

Szállás: 
 kollégiumban  – 1600 Ft/f /nap  
 Csipke Hotelben  – 1 ágyas szoba: 6000 Ft/nap  
 Csipke Hotelben  – 2 ágyas szoba: 8000 Ft/nap  

Szobatárs(ak) neve, egyéb kérés:....................................................................................................... 

Étkezés: 
 reggeli: 300 Ft/nap 
 ebéd: 750 Ft/nap 
 vacsora: 550 Ft/nap 

A Csipke Szállodában az ár a reggelit is tartalmazza. 

A számla kiegyenlítése átutalással vagy csekken történhet. Az átutaláson vagy csekken jelezze, 
hogy MKE HKSZ tanácskozás. 

A számlát átutalással  / csekken  kívánom kiegyenlíteni. 

Számlaszám: 

OTP Bank Nyrt. Kiskunhalasi fiókja 11732064-15338806-35730004 MKE HKSZ konferencia 

MKE-tag:  igen  nem   HKSZ-tag:  igen  nem 

Részvételi díj MKE-tagoknak: 4000 Ft, HKSZ-tagoknak: 3500 Ft 

Egy f  egy jelentkezési lapot töltsön ki! 

Jelentkezési és befizetési határid : június 20. 

A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címre postázni: 

Martonosi Pál Városi Könyvtár – Helyismereti konferencia, 6401 Kiskunhalas, Pf. 58. 

A tanácskozásról információt talál a www.vkhalas.hu/konferencia2007 honlapon. 

Felvilágosításért forduljon bizalommal a (77) 421-851 számon  
Horváth Etelka vagy Csabankó Kálmánné kollégan höz,  

e-mailen a kkhalas@vkhalas.hu címen adunk tájékoztatást. 
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Ingyen PC-k a blackPanthertõl!

A blackPanther Magyarország 2007-es évi legnagyobb PC-adományozási projektjét indítja el. A projekt lényege,
hogy a rendszerbõvítések során több száz vagy akár ezer olyan számítógép kerül leselejtezésre, ami másoknak akár
az „elsõ PC”-t jelentheti. A számítógépeket rövid karbantartás, javítás után kizárólag blackPanther OS v5.2-vel,
teljes office, internet, grafikai, multimédiás csomaggal és további legális szoftverekkel telepítve kaphatják meg a
rászoruló szervezetek és személyek.

Az ingyen számítógépekre bármilyen oktatási intézmény, karitatív, non-profit szervezet illetve ezektõl független,
de rászoruló mozgáskorlátozott, vagy fogyatékkal élõ, avagy igényét nyomós indokkal alátámasztó személy pályáz-
hat. Jelenleg 130 felújításra váró számítógépre kaptunk ajánlatot, melyekre már pályázni lehet. A pályázatok elbí-
rálása minden esetben a rászorultság alapján történik, és a készletet a nyertes pályázók között osztják szét. A gépek
kiszállítása is ennek megfelelõen, akár a nyár végére elkezdõdhet. A szervezetek többször is pályázhatnak egy-egy
készletre, amennyiben az igényük az elsõ alkalommal nem került kielégítésre.

A számítógépeket rövid bemutatkozó pályázat formájában lehet igényelni, melynek a formája:
• Bemutatkozás, • Cím és elérhetõségek, • Állandó kapcsolattartó személy megjelölése, • A tevékenység bemu-

tatása, • Jelenleg birtokolt PC-k mennyisége, • A meglévõ gépek technikai paraméterei, • Az azokon futtatott
operációs rendszer, illetve szoftverek, • Igényelt PC-k mennyisége, • Felhasználási cél, • Szoftverigény felhasználói
szinten, • Eddig felmerül informatikai problémák.

A pályázatokat 2007. április 20-ától folyamatosan lehet elküldeni az info blackpanther.hu címre „Pályázat”

tárgyú levélben.

Rendezvénynaptár 2007

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VI. 3–
5. 

Csongrád 
Kárpát-medencei könyvtárosok 
konferenciája 

Csemegi Károly 
Könyvtár és 
Információs Központ  

www.konyvtar.cson
grad.hu 

VI. 13. Budapest 
Gyakorlatok egy témára: a 
tankönyv (konferencia) 

F városi Pedagógiai 
Intézet 

www.fovpi.hu/szakt
erületek 

VI. 25–
27. 

Szombathely 
Az EKE éves konferenciája 
M helymunka egyházi 
könyvtárakban – konferencia 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

VII. 2–
5. 

Kecskemét KTE Nyári Akadémiája 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete (KTE) 

Bondor Erika 
bondor@berzsenyi.hu 

VII. 
12–14. 

Szeged MKE Vándorgy lés MKE mke@oszk.hu 

VII. 
18–20. 

Kiskunhalas 
Helyismereti könyvtárosok 
országos tanácskozása 

MKE HKSZ 
Martonosi Pál Városi 
Könyvtár 

www.vmmk.hu/hksz 
kkhalas@vkhalas.hu 

IX. 26. Budapest Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 2–
12. 

országosan Összefogás – könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 8. Tatabánya 
Digitalizált dokumentumok  
a könyvtárközi kölcsönzésben 

József Attila  
Megyei Könyvtár 

Fátrai Márta 
fatme@jamk.hu 

X. 7. Debrecen Könyves vasárnap IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 12. Kecskemét Az összefogás zárása IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 25. Budapest KTE szi szakmai nap KTE Bondor Erika 

 


