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Tanfolyamok Pályázatok

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

elindítja az Internetes információs rendszerek 60 órás -  pályázati felhívás 

akkreditált tanfolyamát.

A továbbképzés időpontja: Téma:

2012. november 28. – 2012. december 19. A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 

Helyszín: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti külföldön található magyar művelődés- és tudomány-

Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár oktatóterme történet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűj-

(I. emelet) Debrecen, Egyetem tér 1. temények megszerzésére, hazaszállítására és elhelye-

Részvételi díj: 90.000,- Ft zésére.

A tanfolyamról bővebb információ és a jelentkezési lap a Pályázók köre: Könyvtár – ODR-könyvtárak 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Levéltár – köz és nyilvános magánlevéltárak

honlapján található: Múzeum – országos múzeumok, országos szakmúzeu-

Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap kitölté- mok, megyei múzeumok

sével lehet 2012. november 07-ig. Pályázati cél megvalósításának ideje: 

A tanfolyamon való részvételét a kinyomtatott és postán 2012. szeptember 30.–2013. december 31. közötti időszak

elküldött jelentkezés lap véglegesíti, ennek beérkezési Nevezési díj mértéke: 5000 Ft/pályázat

határideje: 2012. november 14. Tervezett keretösszeg: 24.312.000 forint

Levélcím: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötele-

Könyvtár, 4010 Debrecen, Pf. 39. ző saját forrást a kollégium nem ír elő.

További információ: Legeza Boglárka, Altéma kódszáma: 3558

e-mail: blegezalib.unideb.hu, telefon:52/518-600/62119 Benyújtási határidő: 2012. november 8-án, éjfélig

Megjelentetés dátuma: 2012. október 8.

Bővebben:
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http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_121108.pdf
http://www.lib.unideb.hu/hu/Internetes_informacios_rendszerek_keszitese


Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli Bemutatták a PTE Egyetemi Könyvtár Pécsi Egye-

nevelési feladatok ellátásában / TÁMOP-3.2.13-12/1 temtörténeti Gyűjteménye Képadatbázisát (eKéPEK), 

amelyet  a Történeti Gyűjtemények Osztálya munkatársai 

A pályázat célja: A kulturális intézmények szélesebb készítették el (Csóka-Jaksa Helga, Dezső Krisztina, Jusz-

körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük tinger Antalné, Schmelczer-Pohánka Éva). Az adatbázis 

erősödjön meg a kulturális tudás átadásában. akadálymentesített és hosszú rekordjai vakok és gyengén 

A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látók számára is tartalmaznak leírásokat az egyes 

Beadási határidő: 2012. 11. 30 fényképekről.

A pályázók köre: A képgyűjtemény magában foglalja a Pécsi Tudomány-

ź muzeális intézmények egyetem és jogelőd intézményeinek archív, adattári és 

ź közművelődési intézmények, közművelődési civil digitális fotódokumentumait, így rektorok, dékánok, 

szervezetek professzorok, tanárok, diákok portréi mellett, az egyetem 

ź könyvtárak fontosabb rendezvényein, tanévnyitóin, diplomaosztóin, 

ź magyarországi levéltárak stb. kirándulásokon és egyéb összejövetelein készült képek, 

 valamint az egyes korszakok egyetemi épületeinek fotói is 

További információ: megtalálhatók a gyűjteményben

Az adatbázis a www.lib.pte.hu honlapon a Katalógusok 

között található meg (eKéPEK). 

Friss információk Itt az adatbázis fotókkal együtt használható. A képgyűjte-

mény leírásai a közös CORVINA-katalógusban is 

A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában megjelent a megtalálhatók (itt képek nélkül).

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról A cím és tárgyszó mezőben személyekre, épületekre (utca-

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény névvel) és eseményekre lehet keresni.  Amennyiben az 

módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény. eddig bekerült összes képet (1084 rekord) megtekintenék, 

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális akkor a Képtípusoknál a fényképeket kell választani, majd 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz- megnyomni a keres gombot.

művelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítá-

sáról szóló T/8165. sz. törvényjavaslatot.

XII. Győri Könyvszalon: november 9-11.

Programfüzet: 
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http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/32d2224a0...
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac.kep/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage
http://www.gevk.hu/download/2012/XII_Gyori_Konyvszalon_musorfuzet.pdf


40 00Időpont: 2012. november 26. (hétfő) 10 -11  Bibliopláza? Kocsmakönyvtár? Strandkönyv-
Helyszín: Balatoni Regionális Történelmi Kutatóinté- tár? - víziók a jövő könyvtáráról – Vörös Ildikó, infor-
zet és Könyvtár, Előadóterem (Siófok, Fő tér 2.) matikus könyvtáros (BRTK Könyvtár, Siófok) 

00 20  Program: 11 -11 Ha nem könyv, akkor mi? Technológiai meg-

oldások a jövő könyvtárában – Takács Dániel könyvtá-
30 40 9 - 9  Megnyitó dr. Balázs Árpád polgármester, Siófok ros (Ügyvédi Kamara Könyvtára, Budapest):

 
40 00 20 30  9 -10 Ajánljuk magunkat: multifunkciós könyvtárak 11 -11 Zárszó – dr. Kovács Emőke, igazgató (BRTK 

a használók szolgálatában – dr. habil. Kiszl Péter Könyvtár, Siófok)
00intézetigazgató és tanszékvezető, egyetemi docens (ELTE A nap zárásaként 18  órától a BRTK Könyvtár előadóter-

BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, mében  a Világjobbítók című magyar filmet vetítjük!
Budapest) 

Egész napos program: nyílt nap, könyvtárlátogatás
00 20

10 -10 : A 21. század könyvtárépülete – egy könyvtár-

tervezés története – Kokas László, belsőépítész, tervező 

művész (Kokas Stúdió, Budapest) 

A 21. század könyvtára - Új kihívások, módszerek, lehetőségek - című konferencia
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