
NKA pályázati eredmények Nyergesújfalu könyvtárának új honlapja

Elkészült az Ady Endre Művelődési Központ A Nemzeti Kulturális Alap honlapján  a 
K ö n y v t á r á n a k  ö n á l l ó  h o n l a p j a ,  m e l y e t  a  Könyvtári Szakmai Kollégium 2011. évi pályázati 

döntéseiről szóló tájékoztató (eszközbeszerzés,  címen láthatnak – adta hírül 
korszerűsítés; kiadványok, tanulmányok; országos, a Katalisten Kákonyi Gellért, igazgató.
regionális rendezvények; könyvtári, innovációs projektek; A honlap a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 "Tudásdepó-
szolgáltatások népszerűsítése; egyéb) Expressz" pályázat keretében valósult meg.

 
Márai-program Ajánló bibliográfia tanulmányi versenyhez

2011. június 2-tól nyilvános a Márai-program első A Berzsenyi Dániel Könyvtár kiadásában augusztus 
fázisában támogatott ötszáz könyv listája. A lista letölthető végén jelenik meg az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny 2011/2012-es tanév témáihoz összeállított ajánló a Nemzeti Kulturális Alap .
bibliográfia.  A  könyvtárak feladata július 31-ig kiválasztani a listából  
A megrendeléseket a könyvtár munkatársai a Berzsenyi azokat a műveket, amelyekre a nemzeti alapcsomag mellett 
Dániel Könyvtár címén (9700 Szombathely, Dr. Antall igényt tartanak.
József  tér 1. sz. vagy 9701 Pf. 113.), illetve a 

Blog a könyvtárak jövőjéről 94/513-531-es számú faxon, vagy a , 
 e-mail címeken fogadják. A 

Megszületett  A jövő könyvtára blog. Elérhetősége: kiadvány ára: 900 Ft + postaköltség. A térítési díj 
 beérkezte után, augusztus 29-től postázzák az 

A blog célja, hogy ösztönözze a könyvtár jövőjéről szóló előzetesen megrendelt bibliográfiát. 
vitát, melynek eredményeként előállhat egy pontosabb A számlázáshoz kérik feltüntetni a postai címet és az 
vízió és talán cselekvési tervek is. Cél továbbá az is, hogy adóazonosító számot is (kivéve magánszemélyeknél).
elősegítse az együttgondolkodást, ezért életre keltői 
örömmel várják a jövő könyvtáráról szóló elgondolásokat, 
reflexiókat, híreket. Unitas
A blog használatát érintő technikai jellegű kérdésekkel a Elkészült a magyarországi egyházi könyvtárak új közös 

 címre várják. katalógusa és információs portálja, az Unitas. A portál a 
 címen érhető el.

Nyári nyitva tartás a Megyei Könyvtárban Jelenleg 26 egyházi könyvtár katalógusát integrálták az 
Unitasba, de további könyvtárak csatlakoztatása is 

A József  Attila Megyei Könyvtár július és augusztus folyamatban van. A kereshető bibliográfiai rekordok száma 
hónapban szombatonként zárva tart. meghaladja az egymilliót. A könyvtárak bibliográfiai 

rekordjai mellett a katalógusban elérhetők a HUMANUS 
cikkadatbázis vallási témájú rekordjait is.

elérhető

www.nyergesikonyvtar.hu

honlapjáról

bdmk@bdmk.hu
freszleg@bdmk.hu

http://jovokonyvtara.bibl.u-szeged.hu/

kirunews@gmail.com

http://www.unitas.hu

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Az Unitast az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tel: +3646 565-324
koordinálja és működteti. Az egyesülés nevében Baranya Mobil: +3630 475-70-94
Péter, elnök kéri az építő javaslatokat, visszajelzéseket a Fax: + 3646 563-489
katalógusról. E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu

www.lib.uni-miskolc.hu, 

Elkészült a magyar folyóiratadatbázisok közös Közgyűjtemény az interneten
keresője

„A világ egyik legnagyobb közgyűjteményének negyed 
A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum millió dokumentuma válik majd az interneten elérhetővé 
TÁMOP-projektjének keretében megvalósította a három egy most megkötött megállapodás jóvoltából.
magyar folyóirat adatbázis (EPA-HUMANUS-  
MATARKA) közös keresőjét. A munkát Zawiasa Róbert  a BL állományából az 1700 és 1870 között 
végezte el, a HUMANUS programozója. megjelent műveket (nyomtatott könyveket, periodikákat és 
A közös kereső elérhetősége: http://ehm.ek.szte.hu/ehm pamfleteket) fogja digitalizálni, hármas célból: 
Aki saját könyvtárában használná (papírra nyomtatva vagy szolgáltatásbővítés, állományvédelem és -megőrzés.
honlapra részeket kitéve), szívesen elküldi a könyvtár az (…) Az eredmény mindkét szerződő fél honlapján, 
elektronikus változatot. ingyenesen lesz hozzáférhető, és tervezik, hogy az Európai 
Az igényeket és a visszajelzéseket várja: Burmeister Digitá l is  Könyvtár,  az Europeana honlapján 
Erzsébet főigazgató (http://www.europeana.eu)  is elérhetővé teszik.”   
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 3515 (Forrás: Katalist)
Miskolc, Egyetemváros

www.matarka.hu

A Google,a British Library-val kötött szerződése 
értelmében
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