
Közlemény

A Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézettel történt
elõzetes egyeztetéseknek megfelelõen a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Verse-
ghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet egy ko-
rábbi könyvtár felszámolásából származó könyv-
adományát, 2506 fõleg szépirodalmi mûvekbõl álló
könyvcsomagot kézbesített a bácsgyulafalvi Ma-
gyar Mûvelõdési Egyesületnek.
Az egyesület szándéka szerint a helyi közkönyvtár-
ban kívánja elhelyezni az értékes adományt, hogy
az így mindenki számára elérhetõvé váljon.

Kormányos Mária, könyvtáros
Bácsgyulafalva, Szerbia
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„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

Az én könyvtáram címmel várjuk könyvtáruk 
gyereklátogatói írásait, rajzait, fotóit.

Az érdemesebbeket lapunk hasábjain megjelentetjük, 
illetve könyvjutalommal díjazzuk.

Érdeklõdni lehet az afulopa@gmail.com e-mail címen.

Az év fiatal könyvtárosa

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) ismét
meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára
„Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló
pályázatát.  Az idei pályázati kiírás, a tárgyévi jelö-
lési ûrlap valamint az alapító okirat az MKE hon-
lapjának (www.mke.info.hu) TEVÉKENYSÉG
menüpontja PÁLYÁZATOK blokkjában elérhetõ,
illetve az IKSZ honlapján (www.iksz.shp.hu) is
hozzáférhetõ. 
A hivatkozott MKE honlaphelyen – a szerzõk hoz-
zájárulásával – hozzáférhetõvé tettük a korábbi
nyertes pályamunkákat is. A pályázatok beérkezési
határideje: 2011. május 31. kedd, 16 óra.

Könyvtári LLL-konferencia

Újszerû megközelítésben tárgyalja az LLL könyvtári szolgáltatások témáját a Publika Magyar Könyvtári
Kör, az Eszterházy Károly Fõiskola Központi Könyvtára és a Jókai Mór Városi Könyvtár szervezésében ké-
szülõ konferencia 2011. június 24-25-én Komáromban.
A konferencia alcíme (Tanulunk, tanítunk – mi a haszna?) arra utal, hogy a könyvtárak intellektuális és
anyagi energiáikat megsokszorozva támogatják az életen át tartó tanulási programokat saját szolgáltatáso-
kat kifejlesztve erre a célra. A munka eredményességének, hatásának mérésére új kezdeményezések indul-
tak meg nemzetközi szinten a könyvtári szakterületen is. Ezekrõl és a tanulási szolgáltatások egyéb fontos
tényezõirõl hangzanak el a konferencián érdekes elõadások.
A fórum témája is érdeklõdésre tarthat számot, beszéljük meg, vitatkozzunk arról, hogyan felel meg a szak-
emberek felkészültsége a könyvtárak jelenlegi sokrétû feladatának.
A konferenciáról bõvebb információ és jelentkezés a http://tt.ektf.hu weblapon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.




