
Pályázatok nak, postai címének, (ha van, akkor email-címének is).
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 

Az év fiatal könyvtárosa változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei 
fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa-díj szerint a Napkút Kiadó gondozza.
elnyerésére irányuló pályázatát. Az idei pályázati kiírás, Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb 
a tárgyévi jelölési űrlap valamint az alapító okirat a munká(k)ra. 
www.mke.info.hu honlapon a Tevékenység menüpont Eredményhirdetés: 2012 eleje.
Pályázatok blokkjában érhető el, illetve az IKSZ A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési 
honlapján is hozzáférhető. díj nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki 
A hivatkozott MKE honlapon - a szerzők magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon 
hozzájárulásával - hozzáférhetővé tették a korábbi túliak egyaránt. Egy pályázó több munkával is 
nyertes pályamunkákat is. jelentkezhet, akár több műfajban is. Terjedelmi korlát 
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. május 31. nincs. Bővebb információt az érdeklődők a 
kedd, 16.00 óra  o ldalon ta lá lnak.  A 

pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus 
Szépirodalmi pályázat úton (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, 
esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, Képzések
vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) 
létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. Segédkönyvtáros-képzés
Alkotói elgondolásokat is fogadnak. Ezek A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási 
megvalósítását, és a beküldött művek javának szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al-
közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút 1919) 2011 őszére újra meghirdeti emelt szintű 
folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens 
alapból ösztönzi. rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő 00 00).
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2 - 2012. 
tett, eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá június 15.
bemutatkozó levelet, és a pályamunkák esetleges A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési 
megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást. A idő 2x50 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
pályázatban szerepelnie kell a pályázó telefonszámá- Részvételi díj: 150.000,- Ft.

http ://www.napkut .hu
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A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat. Hasznos információk
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
Érettségi bizonyítvány

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot írt Jelentkezési határidő: 2011. június 30.
ki a Minősített Könyvtár címre A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 

Budapest, Budavári Palota F. ép. 540. terem, 645. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium március 18-án 
terem pályázatot írt ki a korszerű, felhasználó-központú, 
További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-820, minőségszemlélettel bíró könyvtáraknak és könyvtári 
e-mail: tevékenységet folytató szervezeteknek a Minősített 

Könyvtár cím elnyerésére. Beadási határidő: 2011. 
május 22. 

A dokumentumkezelés infor mációs és 
A tárca szándékai szerint a most alapított cím kommunikációs technológiai (IKT) alapjai
megszerzésének lehetősége ösztönzi a könyvtárakat a 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi minőségirányítási szempontú értékelésre, amely 
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi hozzájárul az általuk nyújtott könyvtári szolgáltatások 
Intézete 2011 szeptemberétől el indítja A magasabb színvonalú ellátásához. A könyvtárak és 
dokumentumkezelés információs és kommunikációs könyvtári tevékenységet folytató szervezetek 
technológiai (IKT) alapjai című, digitalizációs profilú, pályázatukat 2011. május 15-ig nyújthatják be. Ehhez 
szakirányú továbbképzési szakját. a minisztérium honlapjáról letölthető Könyvtári Közös 
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon Értékelési Keretrendszer szerint el kell készíteniük 
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) önértékelésüket úgy, hogy az összes elérhető 
oklevél. pontszám legalább 75%-át (750 pontot) meg kell 

szerezniük.A képzési idő: 2 félév.
A pályázati díj 200.000 Ft. A benyújtott pályázatok A képzési forma: levelező munkarend.
alapján a Könyvtári Minőségügyi Bizottság két 

Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra. szakértője helyszíni vizsgálatot tart, amelynek során 
ellenőrzi, illetve pontozással és szövegesen is értékeli A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.
az adott intézményt. A Cím odaítéléséről a miniszter 

A szak oklevél kiadásával zárul. 
dönt. A nyertes intézmény öt évig jogosult a Minősített 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Könyvtári cím használatára, amelynek birtokában 
infomédia szaktanácsadó. pályázhat a Könyvtári Minőségi Díjra.

Tanítás-tanulás konferenciaA képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; 

A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Jókai Mór Városi Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 
Könyvtár (Komárom) és az Eszterházy Károly Főiskola 

Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található Könyvtára az életen át tartó tanulás támogatását 
jelentkezési lap szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető 
( módszerekről konferenciát rendez Tanítás, tanulás – Mi 

) kitöltésével lehet, a jelentkezés a haszna? Könyvtári szolgáltatások eredményessége, 
határideje: 2011. augusztus 1. hatásvizsgálati módszerek címmel.

tothandi@oszk.hu

http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felveteli
/szt_jellap_2011.doc
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Bővebb információ, témafelvetések: is csoportosították, hogy inkább fiúknak vagy 
 lányoknak, netán mindkét nemnek egyaránt ajánlható 
Tájékoztató, program és a regisztrációs lehetőség: az adott olvasmány. (Az adatbázisban használt 

tartalmi/műfaji kategóriák listáját úgy kapja meg a 
használó, ha a keresőablakba beírja az általa keresett 
kifejezés kezdőbetűjét, így láthatja, milyen fogalmakra 

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája kereshet!) Ennek megfelelően, a használó által 
meghatározott szempontot, szempontokat megadva 

2011. május 29-től június 1-ig kerül megrendezésre lehet böngészni az adatbázisban, de lehet úgy is 
Csongrádon a Kárpát-medencei könyvtárosok keresni, ha valaki egy adott szerző műveiről vagy 
konferenciája. A jelentkezési lapok: konkrét művéről szeretne tájékozódni. A különféle 

 , 2011. április 26-tól. keresési szempontok alapján kapott "találatokról" a 
A konferencia helyszíne: Csemegi Károly Könyvtár „Nyomtatási nézet” segítségével listák készíthetők. 
és Információs Központ (6640 Csongrád Ezen kívül lehetőség van az ajánlott és elolvasott 
Szentháromság tér 12.) könyveket 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozni és így 
Időpont: 2011. május 29-31. véleményt nyilvánítani, ezáltal felkelteni mások 
Résztvevő országok: Magyarország, Románia, érdeklődését a könyvek iránt!
Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.

A gyermekirodalmi adatbázisban szereplő könyvek 
között vannak régebbi és újabb kiadásúak, tehát nem 

Gyermekirodalmi adatbázis b iz tos,  hog y  a  könyvesbo l tokban  mind  
megvásárolhatók, de a gyerekkönyvtárakban A Könyvtári Intézet munkatársai által készített 
bizonyosan megtalálhatók. Az adatbázis használóinak v á l o g a t á s  a  m a g y a r  n y e l ve n  m e g j e l e n t  
véleményét, javaslatait, észrevételeit a megadott e-mail gyermekirodalom legjavát tartalmazza rövid 
címen ( ) várják a közreadók, annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet 
szerkesztők és összeállítók.könyvtárosoknak, szülőknek, óvónőknek, tanítóknak 

és a gyermekolvasóknak a gyermek- és ifjúsági A Könyvtári intézet munkatársai remélik, hogy az 
könyvek "útvesztőjében". összeállítás örömére szolgál mindazoknak, akiknek 

készült: gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak Az adatbázisban szereplő műveket korcsoportok 
könyvtárosoknak egyaránt!szerint, valamint "műfaj" szerint is besorolták, de úgy 

http://www.ki.oszk.hu/publika/publikadok.html

http://tt.ektf.hu

www.konyvtar.csongrad.hu

kiskla@oszk.hu
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