
tavaszára újra meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési Tanfolyamok
programját,

A Könyvtári Intézet képzései A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - 
lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. (PLB 0029) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. március 6., 7., 8., 9.

Könyvtári vezetői ismeretek. I. Jelentkezési határidő: 2012. február 21.
– akkreditált továbbképzés Részvételi díj: 30.000,- Ft

A tanfolyam 30 órás, 2x2 napos (illetve a képzés aktuális A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
indítási dátuma szerint).1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 tavaszán újra meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési 
Budapest, Budavári palota F. ép. 540. és 645. teremprogramját Könyvtári vezetői ismeretek I. (PLB 0662) címmel.
A tanfolyam kötelező előfeltétele: A kulturális örökség A tanfolyam időpontja: 2012. február 21., 22., 28., 29.
védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és Jelentkezési határidő: 2012. február 7.
feladatok a könyvtárakban I. című képzés teljesítése

Bővebben: http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-vezetoi-ismeretek--I
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit, 

 el: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei 
a gyerekkönyvtári munkában Szakirányú továbbképzés Pécsett
- akkreditált továbbképzés

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
2012 februárjától elindítja A dokumentumkezelés információs és tavaszán újra meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, digitalizációs programját, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
profilú, szakirányú továbbképzési szakját. gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt 

A tanfolyam időpontja: digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe 
2012. február 22., 23., 24., március 7., 8., 9., 22., 23. menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a 
Jelentkezési határidő: 2012. február 8. szakemberek ki- és átképzésével.
Bővebben: A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
http://ki.oszk.hu/content/fejleszto-biblioterapia-alkalmazasanak-lehetosegei

szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
 oklevél.
A kulturális örökség védelme 1850 előtti A képzési idő: 2 félév.
dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok A képzési forma: levelező munkarend.
a könyvtárakban II. Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.

A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL-1919, A szak oklevél kiadásával zárul.
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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infomédia szaktanácsadó. Telefon: 20/552-42-60 munkanap 8-17 h-ig (a jobb 
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt- dokumentálhatóság érdekében a fontosabb kérdéseit 
képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó írásban, e-mailben is felteheti).
Kovács János u. 1/b.
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési 
lap (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felveteli/szt_jellap_2011.doc) Friss információk
kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 2012. február 1.

Könyvtárakat (is) érintő új és módosított jogszabályokA kitöltött jelentkezési lapot Mészárosné Szentirányi Zita 
e-mail címére (szentiranyi.zita@feek.pte.hu) kérjük Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXIX. 
küldeni. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól
További információ:

Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXVIII. http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703
törvény Magyarország központi költségvetéséről

Magyar Közlöny, 2011. 162. sz.:  2011. évi CXC. törvény A 
nemzeti köznevelésrőlPályázatok
Magyar Közlöny, 2011. 163. sz.: 339/2011 (XII. 29.) Korm. 
rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. 
165/199. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításárólpályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, tablet PC, 
Magyar Közlöny, 2011. 165. sz.: 2011. évi CCIV. törvénymultifunkciós nyomtató eszköz 
A nemzeti felsőoktatásrólingyenes kiosztására.

1. Számítógépek: használtak, Magyar Közlöny, 2011. 166. sz.: 56/2011. (XII. 31.) NGM 
Pentium 4 típusúak, különböző rendelet  A szakfeladatrendről és az államháztartási 
teljesítményűek. Teljes konfigurá- szakágazati rendről
cióban kerülnek kiosztásra: egér, 

Magyar Közlöny, 2012.  2. sz.: 2012. évi I. törvény a Munka billentyűzet, monitor, kábelek stb.
törvénykönyvéről2 .  Mu l t i f unkc ió s  e s zközök  

(másolók, szkennelők, nyomtatók): HP típusú újak Bővebben:
3. Tablet PC-k újak: Apad 7 tip. 8650 replacement tablet http://ki.oszk.hu/content/k-nyvt-rakat-rint-j-s-m-dos-tott-joszab-lyok

PC, android operációs rendszerrel, 4GB, 256, kamera, wifi.  
Ha a felajánlónál a pályázati idő alatt típuscsere történik, a 

Megújult a Nemzeti Kulturális Alapkorszerűbb kerül kiosztásra.
Az új számítógépeken a gyártó által telepített Android Megújult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kuratóriumi 
operációs rendszer fut. A használt gépekre magyar nyelvű rendszere, a kollégiumok száma ezzel együtt kilencre 
operációs rendszert (Ubuntu Linux) és irodai csökkent.
programcsomagot telepítettek, így azok még hosszú évekig 

Bővebb információ a logóra kattintva olvasható.képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására, 
mindemellett alkalmasak Windows operációs rendszerek 
futtatására is. Az új eszközökre 1 év gyártói garancia 
érvényes.
Egy pályázatban minden eszközből maximum 2 db 
pályázható.
A pályázat postára adási határideje: 2012. március 30.
A pályázathoz kapcsolódó elérhetőség: e-mail: 
posta@pife.org, honlap: www.pife.org
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Tündérszó meseíró pályázat Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs 
semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
be a zsűrinek.Könyvtár már harmadszor hirdeti meg nemzetközi 
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket meseíró pályázatát.
oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzuk. A A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves 
döntést követő ünnepélyes eredményhirdetésgyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk postai úton 
2012. május 19-én, szombaton lesz Székesfehérváron.vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában

                             2012. április 15-ig. A díjazottakat a szervezők 2012. május 8-áig telefonon 
vagy e-mailben értesítik, illetve a díjazottak névsorát a A pályázatra az 1997. január 1-je és 2003. december 31-e 
www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik.között született gyermekek négy példányban elküldött 

meséit fogadjuk. A legjobb írásokat a Művelődési Ház egy későbbi 
időpontban megjelenteti.A mese mellett, kérjük, feltétlenül csatolják külön lapon (1.) 

a meseíró nevét, (2.) születési idejét (év, hónap, nap), (3.) *
postacímét (ország, település, utca, házszám, irányító-

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár,szám), és (4.) szülei egyikének e-mail és telefonszámát!
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. MagyarországA pályaművek terjedelme minimum 2000 és maximum 

6000 karakter (1–3 nyomtatott oldal) lehet. +36 22/501-161; ggmuvhaz@gmail.com
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