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Pályázatok Képzések

TÁMOP 3.2.12 pályázat kulturális szakemberek Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
továbbképzéséhez
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető az A következő tanfolyam képzési napjai: 
Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP ź 2012. október 24.
3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a ź 2012. október 25.
szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat ź 2012. október 30.
módosításai tartalmazó dokumentáció. ź 2012. november 5.
A pályázat benyújtásához elengedhetetlen kitöltőprogram ź 2012. november 19
is letölthető az  alábbi oldalon: ź 2012. november 26.
 a kapcsolódó dokumentumtárak résznél. Jelentkezési határidő: 2012. október 10.
A pályázatok beadására 2012. június 28. és július 20. 
között van lehetőség. Leírás: 

A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy 
felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és 

Pályázati felhívás a Minősített Könyvtár cím elnyeré- produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, 
sére amelyeken mindennapi munkájuk során az angol nyelvet 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a alkalmazzák, mint pl. angol nyelvű internetes oldalak 
Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázat célja a használata, intézményük és könyvtári projektjeik ill. 
minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek programjaik angol nyelven történő bemutatása, angol 
alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtá- partnerintézményekkel és kiadókkal való kapcsolattartás, a 
rak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek könyvtárhasználókkal folytatott kommunikáció.
munkájának elismerése. A pályázatok benyújtásának határ- A tanfolyam időtartama: 60 óra, 6x1 nap (illetve a képzés 
ideje 2012. augusztus 31. aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak 
A pályázat dokumentumai: száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti 

ki.)
Részvételi díj: 55000,- Ft.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 
éves szakmai tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. 
állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt középfokú A 
típusú nyelvvizsga vagy előzetes tudásmérés a távoktatási 
felületen)
Oktatók: Gaálné Kalydy Dóra, Zsizsmann Éva
További információk: 
Gaálné Kalydy Dóra (06 1) 2243-876; gaald@oszk.hu
Jelentkezési lap: 

Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

http://www.nfu.hu/content/9503
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazati-felhivas-a-minositett-konyvtar-cim-elnyeresere
http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=18&ind_id=1018
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Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, 
szervezeti kultúra és külső partnerség)

A következő tanfolyam képzési napjai: 
ź 2012. október 1. A következő tanfolyam képzési napjai: 
ź 2012. október 8. ź 2012. szeptember 25.
ź 2012. október 15. ź 2012. szeptember 26.
ź 2012. október 29. ź 2012. szeptember 27.
ź 2012. november 5. ź 2012. szeptember 28.
ź 2012. november 12. ź 2012. október 9.

ź 2012. október 10.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 17. ź 2012. október 11.

ź 2012. október 12.
Helyszín: Budapesti Francia Intézet
(1011 Budapest, Fő u. 17.) Jelentkezési határidő:   2012. szeptember 11.

Leírás: Helyszín: Pest Megyei Könyvtár
A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)
felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és 
produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, Leírás: 
amelyeken mindennapi munkájuk során a francia nyelvet A képzés célja: a résztvevők szervezeti kultúrájának fej-
alkalmazzák, mint pl. francia nyelvű internetes oldalak lesztése, a saját szervezetükben való eredményesebb, haté-
használata, intézményük és könyvtári projektjeik, ill. konyabb működés elérése, valamint a résztvevők azon 
programjaik francia nyelven történő bemutatása, francia képességeinek és készségeinek fejlesztése, amelyek alkal-
partnerintézményekkel és kiadókkal való kapcsolattartás, a massá teszik őket arra, hogy munkahelyük belső értékeit jól 
könyvtárhasználókkal folytatott kommunikáció. tudják kommunikálni a külvilág felé, hogy együtt tudjanak 
A tanfolyam időtartama: 60 óra, 6x1 nap (illetve a képzés működni a fenntartóval és más szervezetekkel, valamint 
aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak hogy felismerjék a használók elvárásainak és elégedettsé-
száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti gének fontosságát a mindennapi szervezésben. A program 
ki.) elméleti bevezetésből és gyakorlatokból áll. Az elméleti 
Részvételi díj: 55000,- Ft. bevezetőben a gyakorlatok megértéséhez fontos alapvető 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 fogalmakat és összefüggéseket ismerik meg a csoport-
éves szakmai tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az tagok. A játékok során érvényesül az önkéntesség elve: 
európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes mindenkinek joga van a számára idegen vagy megerőltető 
tudásmérés alapján) gyakorlatokból kimaradni. Az egyes témákkal való 
Oktatók: foglalkozást ráhangolódás előzi meg, és az élményeket a 
Csekő Ildikó, Horváth-Ivelics Zsanett, Majoros Ottó játékok után közösen dolgozza fel a csoport a vezetők 
További információk: irányításával. A gyakorlati munka során a résztvevők 
Dr. Repkényiné Nagy Edit (06 1) 2243-790 elsajátítják a problémamegoldás, a konfliktuskezelés, az 
 editrep@oszk.hu együttműködés-fejlesztés, az önérvényesítés eszközeit, 
Jelentkezési lap: lehetséges módjait, ezáltal képessé válhatnak saját szere-

peik tudatosítására, a jobb önértékelésre, önelfogadásra, a 
hatékonyabb szervezeti működésre. A csoportmunka 
során megismert módszereket később eredményesen 
tudják hasznosítani saját munkahelyükön.)

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=57&ind_id=1007
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A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x4 nap (illetve a képzés kafolyamatát. A megszerzett alapvető tipográfiai ismeretek 
aktuális indítási dátuma szerint.) birtokában a résztvevők képessé válnak az eltérő kiadvány-
Részvételi díj: 80000,- Ft. típusok sajátosságainak felismerésére; a kiadványkészítés 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: során használható számítógépes perifériák, digitálisan 
Felsőfokú szakképesítés kezelhető képek, grafikai elemek, és adatállományok 

legalapvetőbb típusainak használatára. Egy közösen meg-Oktatók: Péterfi Rita, Vidra Szabó Ferenc
oldásra kerülő feladat segítségével elsajátíthatóvá válnak a Jelentkezési lap: 
kiadványok készítéséhez szükséges alapvető ismeretek. További információk: 
Megismerésre kerül a kész kiadványok elektronikus formá-Dr. Repkényiné Nagy Edit (06 1) 2243-790
ban történő publikálásának módja, valamint a kiadványok  editrep@oszk.hu
elkészítéséhez kapcsolódó nyomdai tevékenység is.
A tanfolyam időtartama: 120 óra, 5x3 nap (illetve a Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési felada-
képzés aktuális indítási dátuma szerint.)tok megoldása a könyvtárban
Részvételi díj: 90000,- Ft.
Oktatók: Burány Tamás, Nagy László, Payer Barbara, A következő tanfolyam képzési napjai: 
Pajor Ildikó, Rigó Tamásź 2012. november 6.
További információk:ź 2012. november 7.
Payer Barbara (06 1) 2243-818; bara@oszk.huź 2012. november 8.
Jelentkezési lap:ź 2012. november 13.

ź 2012. november 14.
ź 2012. november 15.
ź 2012. november 20. Friss információk
ź 2012. november 21.
ź 2012. november 22. Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről
ź 2012. november 27. A Hivatalos Értesítő 2012. évi 25. számában (VI. 15.) 
ź 2012. november 28. megjelent a 38. Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 4 új 
ź 2012. november 29. könyvtárral . Bővebben:
ź 2012. december 4.
ź 2012. december 5. 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
ź 2012. december 6. A kormany.hu honlapon megtekinthető a 2012. évi 

könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegeit 
Jelentkezési határidő: 2012. október 23. tartalmazó táblázat: 

Helyszín: Könyvtári Intézet Rendelet az egyes előadó-művészeti szervezetek, 
(1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 645. terem) könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

Megjelent az egyes előadó-művészeti szervezetek, 
Leírás: könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról 
A program célja az, hogy a könyvtárosok számára olyan szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet: 
információkat nyújtson, amelyek révén megismerhetik a A rendelet  módot ad azon megyei jogú városok támoga-
kiadványok előkészítéséhez, elkészítéséhez, nyomdai kivi- tására, amelyek 2011-ben megyei önkormányzat által 
telezéséhez kapcsolódó legfontosabb szakmai tevékenysé- fenntartott vagy támogatott előadó-művészeti szervezetet, 
geket. A képzésben résztvevők megismerik a kéziratokkal könyvtárat működtetnek. A támogatás ezen intézmények 
szemben támasztott követelményeket és elektronikus fel- működési kiadásaihoz használható fel.
dolgozásuk lehetőségeit, elsajátítják a korrektúrázás mun-

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=60&ind_id=1040
http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=48&ind_id=1024
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2012/25.pdf
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/konyvtari-erdekeltsegnovelo-tamogatas
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=149311.218642
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Kapcsolódó szabályozást tartalmaz a IX. Helyi önkor- Könyvtár, ami összeköt" - pályázati eredmények
mányzatok támogatásai és helyben maradó „A szemé- A Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok együttműködése 
lyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat program keretben kiírt pályázatra a felhívásban megjelölt 
átcsoportosításról és új cím létrehozásáról“ szóló határidőre 17 pályamű érkezett. A pályázatokat az Ország-
1160/2012. (V. 18.) Kormányhatározat: gyűlés elnöke által felkért Bírálóbizottság véleményez-
 te. A bizottság szakmai javaslatát figyelembe véve az 

Országgyűlés elnöke meghozta döntését:

Felhívás a Márai-program II. fordulójában való 
részvételre
A NKA Könyvkiadási Kollégiuma lehetőséget kínál arra, 
hogy a kijelölt könyvtárak a Márai-program II. listájáról a 
KELLO-n keresztül könyveket rendelhessenek meg.
Bővebben:

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=148697.217710.
http://www.ogyk.hu/osztondij/2012_0615__palyazat_eredmeny.pdf
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/marai_II.pdf
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/marai_II.pdf

