
Pályázatok Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei szerint a 

Műfordítás-pályázat Napkút Kiadó gondozza
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munká(k)ra. Az Országos Idegennyelvű 
Eredményhirdetés: 2012 eleje.Könyvtár a Nyelvek Európai 
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj Napja alkalmából cseh 
nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar nyelvből műfordítás-pályázatot 
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt. hirdet, 100.000,- Ft-os  
Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, akár több összdíjazással fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező 
műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. Bővebb információt műfordítók számára.
az érdeklődők a  oldalon találnak. A pályázatra Karel Šiktanc: Adam a Eva versciklusából Den 
A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus druhý című versének fordítását várja a zsűri.
úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: 

A pályázati kiírás részletei a könyvtár honlapján olvashatók: Budapest, 1014, Szentháromság tér 6. mfsz. 29.).
www.oik.hu

Szépirodalmi pályázat Tanfolyamok

A Cédrus Művészeti Alapítvány A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai 
(Budapest) nyílt pályázatot hirdet (IKT) alapjai
szépirodalmi alkotások (versek, 
novellák, elbeszélések, kisregények, A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
drámák, mesék, esszék, tanulmányok, Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete 
kritikák, interjúk, naplók, vallomások, 2011 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés 
dokumentum-összeállítások stb.) információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, 

létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. Alkotói digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési szakját. 
elgondolásokat is fogadnak. Ezek megvalósítását, és a A képzési idő: 2 félév.
beküldött művek javának közzétételét az alapítvány az Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
általa kiadott Napút folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. 
pályázati alapból ösztönzi. Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található lap 
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő (
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett, ) kitöltésével lehet. 
eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
levelet, és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie kell oklevél.
a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha van, akkor A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
email-címének is).

http://www.napkut.hu

http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felvet
eli/szt_jellap_2011.doc

 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

26

http://www.jamk.hu/files/galeriak/hagyomanyorzo_tabor/index.html


Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Francia szaknyelvi tanfolyam
Szántó Kovács János u. 1/b. 
A képzési forma: levelező munkarend.  A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév. 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
A szak oklevél kiadásával zárul. Az oklevélben szereplő őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
szakképzettség megnevezése: infomédia szaktanácsadó. programját,  Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 

(Formation linguistique et technique en français a 
A könyvtáros mint felnőttoktató l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24.,  
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- november 7., 14.
1919 felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.
őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató - Részvételi díj: 55.000,- Ft
andragógiai ismeretek könyvtárosoknak (PLP 903) elnevezésű A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 
60 órás akkreditált továbbképzési programját. éves szakmai tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20-21-22-23., európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes 
27-28-29-30. tudásmérés alapján)
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6. A tanfolyam helyszíne: Budapesti Francia Intézet (1011 
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképzettség Budapest, Fő u. 17.)
A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet További információ: 
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem. Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: 
Részvételi díj: 40.000.- Ft
Tanfolyamfelelős: Tóth Andrea; tel: 224-3820; e-mail: 

Hasznos információk
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban

Változások az érdekeltségnövelő támogatásról szóló rendeletben
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011. Hatályba lépett a helyi önkormányzatok könyvtári és 
szeptemberében újra meghirdeti 60 órás akkreditált közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
továbbképzési programját A web 1.0-tól a web 2.0 felé a szóló, módosított 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet.
megváltozott internetes világban (PLP-812) címmel, amelyre A legfontosabb változás a rendelet korábbi szövegéhez 
várnak még néhány jelentkezőt. képest, hogy hatályát vesztette a 6. § (2)-(5) bekezdése, 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 21., 22., 23., mely a könyvtári támogatásokra fordítható központi forrás 
28., 29., 30. 10%-ának terhére biztosította a könyvtárak számára a 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 7. felzárkóztató pályázaton való részvételt. 
Részvételi díj: 45.000,- Ft Szintén fontos változás hogy a 7. § (1) bekezdésből, - mely 
A tanfolyam 60 órás, 2x3 napos. az érdekeltségnövelő támogatásról szól -, hatályát vesztette, 
További információ: Payer Barbara, 2243-818, e-mail: hogy a könyvtári támogatás céljából rendelkezésre álló 

központi támogatás 90%-ának a terhére részesülhetnek a 
támogatásból a települési és a megyei nyilvános könyvtárak 
az előző évi állománygyarapításra fordított saját összegük 
arányában. 

editrep@oszk.hu

tothandi@oszk.hu

bara@oszk.hu
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Változások a könyvtári alaptörvényben 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2011. évi LX. 
törvény. Mindkét jogszabály a MaNDA, vagyis a Magyar 

2011. június 11-én hatályba lépett a mozgóképről szóló Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, létrehozásáról és feladatairól intézkedik. 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
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