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Letölthető Bibliográfia A konferenciára mindenkit várunk, akik szerették és 
tisztelték Tanár Urat.

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája  
letölthető a Könyvtári Intézet honlapjáról a Szervezők: dr. Varga Katalin, dr. Csík Tibor, 
www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.604 címen. Borostyániné Rákóczi Mária

Magyar Tanítás - elektronikusan
Letölthető mesekönyv

A Magyar Tanítás c. folyóirat ettől az évtől csak 
elektronikus formában jelenik meg. Az aktuális szám 
megtekintéséhez az olvasók a József  Attila Megyei A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) 
Könyvtárban a tájékoztató könyvtáros segítségét gyermekkönyvtárának honlapjáról 
kérhetik.nonprofit célra, szabadon letölthe-

tő és felhasználható Szabó T. Anna 
Holló Lali című mesekönyve, 

Ajándék a könyvtáraknak
Lovász Anita illusztrációjával. A 

A Hagyományok Háza norvég támogatással könyv a http://gyermek.gevk.hu/ 
közreadott egy 50 CD-ből álló reprezentatív sorozatot honlapon a "Tölts" menüből 
az Utolsó Óra program eddig ki nem adott gyűjtéseiből. érhető el.
Az érdeklődő könyvtárak ingyenes példányokat 
kaphatnak ajándékba. További információ a 
Könyvtári Intézet honlapján olvasható.Emlékkonferencia

Kedves Kollégák!
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tudo-
mányos emlékkonferenciát szervez dr. Horváth Tibor 
nyugalmazott főigazgató munkássága előtti tisztelgés-
ként.
A konferencia tervezett időpontja 2011. június 6.
A program szervezés alatt van, de részvételi 
szándékukat már most jelezhetik az alábbi e-mail-
címen:  titkarsag@opkm.hu címen.
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Időpont:  április 14. csütörtök, 14.00 óra          Semmelweis Tudáshálózat
Előadó: dr. Pjeczka Etelka - szakmai tanácsadó

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a 
· Zálog a könyvtárak sikeres közbeszerzéséhez - a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 

2010. szeptember 15-i hatállyal életbe lépő Semmelweis Tudáshálózat elnevezésű pályázat 
módosításai a közbeszerzési törvénynek, a megvalósítása során április végéig a következő 
könyvtárak feladatai az árubeszerzés, valamint a előadás-sorozattal készül a szakmabeliek, látogatók, 
szolgáltatás beszerzések területén, új, jogszerű egyetemi polgárok számára:
lehetőségek

· Infekció a könyvtárban - ízelítő a Központi Könyvtár 
Időpont:  április 18. hétfő, 14.00 óra muzeális gyűjteményének restaurálási munkálataiból
Előadó: Kövecsesné Tóth Ágnes - az Interacta 
Külkereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft Időpont:  április 7. csütörtök,  14.00 óra           
vezetőjeElőadó: Kovács Péter - papír-, bőr-, könyvrestaurá-

tor, tervezőmérnök
Az előadásokon való észvétel térítésmentes, azonban a 
részvételi szándékot minden esetben kérjük a · Tanulni és taní-tani - másképp! - Németh Attila 
norosz@lib.sote.hu címen jelezni!Pszichiátria vázlatosan című könyvének 
Helyszín : Semmelweis Egyetem Központi bemutatója
Könyvtára, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Időpont:  április 11. hétfő, 14.00 óra  

Előadó: dr. Németh Attila - az Egyetem Pszichiátriai 
Dr. Vasas Lívia, PhDés Pszichoterápiás Klinikájának docense.  A szerzővel 
Főigazgató beszélget dr. Somlai Zsuzsanna pszichiáter, klinikai 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárorvos.
Tel: +361 317 50 30, Fax: +361 317 1048
www.lib.sote.hu· Iparjogvédelmi információs alapismeretek - az 
skype: callto:liviavasasalapfokú átfogó tájékoztatástól a részletes, oltalmi 

ágankénti ismertetésig és a PatBase - szabadalmi 
adatbázis bemutatása
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