
Képzések információhoz jussanak a polgárok az EU-ról, Magyarország EU-
tagságából fakadó lehetőségekről, valamint a soros magyar elnökség alatt 
elért eredményekről. A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; 
A szakmai háttér, koordináció és továbbképzés biztosítása mellett a helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon
Külügyminisztérium ösztönözni kívánja olyan ötletek, tevékenységek és 
programok megvalósítását, melyek megválaszolják a lakosságot 
foglalkoztató, az európai uniós tagsággal kapcsolatos kérdéseket és A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
hozzájárulnak a széleskörű társadalmi párbeszéd folytatásához. felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
A pályázat benyújtására regisztrációs díj nincs. A pályázatok 60 órás akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás módszerei, 
beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2011. november 15. segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti 
További információ: információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.
http://www.kormany.hu/download/c/59/50000/palyazat_kozkonyvt

A tanfolyam időpontja: 2011. november 23., 24., 25., december 7., 8., arak_unios_tamogatasa_2011.pdf#%21DocumentBrowse 
9., 14., 15.

Jelentkezési határidő: 2011. november 9.
Balassi, a madarakkal szárnyaló - XVI. Balassi Bálint-emlékkardA jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes 

ismeretek
Az Európai Balassi Mozgalom központja, a http://www.balassi.eu 

Részvételi díj: 50.000,- Ft pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, művelődési 
intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális 
Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a indítási dátuma szerint.)
fesztivál a költő műveinek madarakra utaló versrészleteit állítja az 

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Pályázni a költő 

Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
madárszeretetéről tanúskodó, 2012. február 11-én, 12-én, 13-án és 14-én 

További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: megrendezésre kerülő, zenés irodalmi estek lebonyolítására lehet.
editrep@oszk.hu A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 

gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a 
Pályázatok rendezvény irodalmi anyagát.

A pályázat különösen ajánlott a természetvédő szervezeteknek, a 
A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak. 

A pályaművet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet a eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a 
városi és községi közkönyvtárak számára. http://www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a 
A pályázat elsősorban a kistelepüléseken élőket akarja elérni, az évek óta szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-
folytatott uniós közkönyvtári program folytatásával. Fontos fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. 
szempont, hogy az ország valamennyi helységében hiteles uniós alkalommal történő átadására.

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Vers és próza kedvelők, amatőr alkotók! 

KOMÁROM MEGYEI ROMA FIATALOK!

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 

Tata Város Önkormányzatának támogatásával, 

pályázatot hirdet , 

a megyében élő és alkotó roma fiatalok számára vers- és prózaíró kategóriában. 

Pályázhat minden megyénkben élő roma fiatal, aki már elmúlt 15 éves, de még nem 

töltötte be a 25 évet. 

A pályázatok lehetőleg a könyvekről, az olvasásról szóljanak, de lehet pályázni egyéb témával is.

A versek maximális terjedelme 5 gépelt oldal lehet (maximum 3 mű), a prózai művek terjedelme nem haladhatja meg 10 gépelt oldalt 

(1,5 sortávolsággal), A/4-es lapon. 

Mindkét kategória első három helyezettjét díjazzuk!

A pályázatok beadási határideje: 2011. november 12. 

A pályázat fővédnöke RIGÓ JÓZSEF, tatai költő.

A beérkezett pályaműveket szakavatott zsűri bírálja el.

Ünnepélyes eredményhirdetés 2012. január 18-án, 

szerdán, a tatai 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

(2890 Tata, Váralja u. 4.)

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt:

Petrozsényi Eszter, a könyvtár munkatársa (tel.: 34/380-281, 06/30/820-32-43,

e-mail: petrozsenyie@gmail.com
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