
Pályázatok http://www.napkut.hu oldalon találnak. A pályamun-
kákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton 

Szépirodalmi pályázat (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: 
A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt Budapest, 1014, Szentháromság tér.6. mfsz. 29.).
pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, 
novellák, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, Tanfolyamok
esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, 
vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) Tanfolyam a debreceni egyetemi könyvtárban
létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. 
Alkotói elgondolásokat is fogadnak. Ezek A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
megvalósítását, és a beküldött művek javának Könyvtára  elindítja az Elektronikus dokumentumok 
közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút katalogizálása 30 órás akkreditált tanfolyamát.
folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati A továbbképzés időpontja: 2011. május 3. – 2011. 
alapból ösztönzi. május 31.
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő Helyszín: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár 
tett, eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá oktatóterme (I. emelet)
bemutatkozó levelet, és a pályamunkák esetleges Debrecen, Egyetem tér 1.
megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást. A Részvételi díj: 30.000,- Ft
pályázatban szerepelnie kell a pályázó telefonszámá- Bővebb információ és a jelentkezési lap az alábbi 
nak, postai címének, (ha van, akkor email-címének is). címen található: 
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_dokume
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos. ntumok_katalogizalasa
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap 
szerint a Napkút Kiadó gondozza. kitöltésével lehet 2011. április 11-ig.
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb A tanfolyamon való részvételét a kinyomtatott és 
munká(k)ra. postán elküldött jelentkezési lap véglegesíti, ennek 
Eredményhirdetés: 2012 eleje. beérkezési határideje: 2011. április 18.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési Levélcím: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
díj nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki Könyvtár, 4010. Debrecen, Pf. 39.
magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon További információ:
túliak egyaránt. Egy pályázó több munkával is 
jelentkezhet, akár több műfajban is. Terjedelmi korlát mpolonyi@lib.unideb.hu
nincs. Bővebb információt az érdeklődők a (52) 518-609 vagy (52) 512-900/64934

Polónyiné Kerekes Margit
e-mail:  
telefon: 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak könyvtári olvasószolgálat; a könyvtárak működtetése; 
könyvtári gyűjteményszervezés; könyvtári feldolgozó 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám munka; könyvtári tájékoztatás. 
AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258- A korábban szerzett könyvtáros asszisztens 
04) 2011 tavaszára meghirdeti 30 órás akkreditált végzettséggel felmentés szerezhető az első három 
továbbképzési programját Kommunikációs ismeretek modul teljesítése alól.
könyvtárosoknak (PLP 808) címmel. A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési 
A tanfolyam időpontja: 2011. április 26, 27, május 3, idő 2x50 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
4. Részvételi díj: 150.000,- Ft.
Jelentkezési határidő: 2011. április 12. A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A tanfolyam helyszíne: OSZK-KI Budavári Palota A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
F. épület 540. tanterem Érettségi bizonyítvány
Részvételi díj: 30.000.- Ft Jelentkezési határidő: 2011. június 30.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: Budapest, Budavári Palota F. ép. 540. terem, 645. 
Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret tanfolyam terem
elvégzése. További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található ikonra 820, e-mail: tothandi@oszk.hu
kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e- A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
mailben kapja meg azt a letölthető pdf  formátumú 
jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött A dokumentumkezelés információs és kommu-
adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, nikációs technológiai (IKT) alapjai
aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári Intézet 
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület). Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Inté-
További információ: Bartók Györgyi, tel: 2243-892, zete 2011 szeptemberétől elindítja A dokumentum-
e-mail: bartok@oszk.hu kezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) 

alapjai című, digitalizációs profilú, szakirányú to-
Segédkönyvtáros-képzés vábbképzési szakját. A képzés a hazai kulturális élet-

ben mind sűrűbben igényelt digitalizációs szükségle-
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási teknek, igényeknek kíván elébe menni korszerű és 
szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al- sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a szakemberek 
1919) 2011 őszére újra meghirdeti emelt szintű ki- és átképzésével.
segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
00 00). oklevél.
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2. - 2012. A képzési idő: 2 félév.
június 15. A képzési forma: levelező munkarend.
A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
feladatmegosztás; könyvtári állománygondozás; A képzés díja: 150 ezer Ft/félév.
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A szak oklevél kiadásával zárul. ellenőrzi, illetve pontozással és szövegesen is értékeli 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: az adott intézményt. A Cím odaítéléséről a miniszter 
infomédia szaktanácsadó. dönt. A nyertes intézmény öt évig jogosult a Minősített 
A 1/2000. (I. 14.) sz. NKÖM rendelet 2. § d) pontja Könyvtári cím használatára, amelynek birtokában 
értelmében a képzés valamennyi kulturális és pályázhat a Könyvtári Minőségi Díjra.
közgyűjteményi területen dolgozó esetében a kötelező 
7 éves továbbképzési ciklusban elszámolható. Társadalmi vita
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Kedves Kollégák!
Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a  Nemzeti 
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található Fejlesztési Ügynökség  társadalmi vitára bocsátotta 
jelentkezési lap: a TIOP 1.2.3./11/1 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 

ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZ- (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felv
TÉSE – „TUDÁS-DEPÓ EXPRESSZ”  című pályázati eteli/szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet, a 
konstrukció 3. ütemének teljes pályázati dokumentá-jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. 
cióját, amely az alábbi linken olvasható:
http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/51Hasznos információk
7/filter?offset=0&theme_filter
Kérjük Önöket, hogy írják meg észrevételeiket a A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot írt 
Partnerségi fórumon, amely lehetőséget biztosít a ki a Minősített Könyvtár  címre
pályázati dokumentáció pontosítására és kiegészíté-
sére.A Nemzeti Erőforrás Minisztérium március 18-án pá-
A hozzászólások és javaslatok megtételének lyázatot írt ki a korszerű, felhasználó-központú, minő-
határideje: 2011. április 11.ségszemlélettel bíró könyvtáraknak és könyvtári tevé-

kenységet folytató szervezeteknek a Minősített Könyvtár 
Üdvözlettel,cím elnyerésére. Beadási határidő: 2011. május 22.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium A tárca szándékai szerint a most alapított cím megszer-
Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztályzésének lehetősége ösztönzi a könyvtárakat a minő-

ségirányítási szempontú értékelésre, amely hozzájárul 
Tanítás-tanulás konferenciaaz általuk nyújtott könyvtári szolgáltatások magasabb 

színvonalú ellátásához. A könyvtárak és könyvtári te-
A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Jókai Mór Városi vékenységet folytató szervezetek pályázatukat 2011. 
Könyvtár (Komárom) és az Eszterházy Károly Főis-május 15-ig nyújthatják be. Ehhez a minisztérium 
kola Könyvtára az életen át tartó tanulás támogatását honlapjáról letölthető Könyvtári Közös Értékelési Keret-
szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető rendszer szerint el kell készíteniük önértékelésüket úgy, 
módszerekről konferenciát rendez Tanítás, tanulás – Mi hogy az összes elérhető pontszám legalább 75%-át 
a haszna? Könyvtári szolgáltatások eredményessége, (750 pontot) meg kell szerezniük.
hatásvizsgálati módszerek címmel.A pályázati díj 200.000 Ft. A benyújtott pályázatok 
Tájékoztató, program és a regisztrációs lehetőség a alapján a Könyvtári Minőségügyi Bizottság két 
http://tt.ektf.hu oldalon érhető el.szakértője helyszíni vizsgálatot tart, amelynek során 

Publika Magyar Könyvtári Kör
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Felnőtt olvasóinknak 
2000,- Ft 
1200,-Ft/fé lév 
600,-Ft/negyedév 

16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóinknak, 
közgyűjteményi dolgozóknak, Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat köztisztviselőinek, a MÜTF 
főfoglalkozású dolgozóinak: 

díjmentes 

Középfokú intézményben – nappali tagozaton –
tanulóknak, nyugdíjas olvasóinknak: 

600,- Ft/év 
400,-Ft/félév 

Felsőfokú intézményben – nappali tagozaton –tanulóknak:    
1000,- Ft/év 
600,-Ft/félév 

Mecénás olvasójegy 5000,-Ft/év 

Könyvek késedelmi díja 20,-Ft/nap 

Elveszett olvasójegy térítése 600,-Ft 

Irodalomkutatás 2000,-Ft/téma (30 tételig) 

Témafigyelés 50,-Ft/tétel 

Alapfokú használóképzés 10 óra/5000,-Ft 

Olvasótermi könyvek kölcsönzése zárástól nyitásig 100 Ft/darab 

Olvasótermi könyvek hétvégi kölcsönzése 300,-Ft/darab 

Szkennelés - szerkesztés nélkül 120,-Ft/oldal 

Digitalizálás 300,-Ft/oldal 

Dokumentumfűzés (spiráltechnológia) 

50 lapig  300,-Ft                                                         
100 lapig 380,-Ft                                                         
150 lapig 480,-Ft                                                         
250 lapig 600,-Ft                                                        
400 lapig 700,-Ft                                                           
(max. lapterjedelem) 

Dokumentumfűzés (hőkötés) 
200 lapig 700,-Ft (max. 
lapterjedelem) 

 

A József  Attila Megyei Könyvtár 2011. március 16-ától érvényes díjszabása
(új szolgáltatásokkal
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