
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

Pályázatok Képzések

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati Online irodalmi adatbázisok

felhívásai Akkreditált képzés

FAT-lajstromszám:  PLB 1633

A pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Beadási határidő: 2013. 03. 13 Leírás: 

Közismert, hogy a szépirodalmi, irodalomtudományi, 

A pályázat célja: irodalomtörténeti tájékoztatás a könyvtári munka egyik 

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási legkeresettebb területe a használók oldaláról, a könyvtáros-

programok támogatása képzésben az e területen szerzett tudást – amely a közel-

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus múltig elsősorban a hagyományos tájékoztatási eszközökre 

média, könyvkiadás  támogatása koncentrált – programunk a legkorszerűbb online és CD-n 

III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és elérhető információforrások bemutatásával egészíti ki. 

ingatlan-beruházások támogatása A tanfolyam célja, hogy a résztvevő általános és szaktájé-

IV. Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott koztató könyvtárosok megismerjék a könyvtárakban 

oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények elérhető legújabb online szépirodalmi, irodalomtudományi 

működésének támogatása és irodalomtörténeti információforrásokat, felhasználói 

szinten kezelni tudják a különböző adatbázisokat (a MEK, 

A pályázók köre: a DIA, az EBSCO, a FSZEK, a PIM és a MTA irodalmi 

ź civil szervezet, települési és területi önkormányzat, adatbázisai, free adatbázisok); a tanfolyam elvégzése után 

valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi pedig képesek legyenek az elektronikus adatbázis számára 

személyiségű intézmény, megfogalmazni a használók információs igényeit, megter-

ź egyház, belső egyházi jogi személy, valamint az általuk vezni a keresést és biztonságosan használni a technikai 

fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális eszközöket.

és szociális intézmény 

ź kizárólag a II. számú pályázati tárgy esetében nyújthat A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x2 nap (illetve a képzés 

be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi aktuális indítási dátuma szerint.)

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező Részvételi díj: 30.000,- Ft

gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen Oktatók: Pesti Ernő, Téchy Tünde, Tószegi Zsuzsa 

belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás.

További információ: 
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http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_palyazati_felhivasok/kozponti_palyazati_felhivas/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivasai/


A tanfolyam képzési napjai: A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x3 és 1x2 nap (illetve a 

ź 2013. április 4. képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

ź 2013. április 5. Részvételi díj: 60000,- Ft.

ź 2013. április 11. Oktatók: Bartos Éva, Horváth Judit, Magyarné Fekete 

ź 2013. április 12. Katalin

Jelentkezési határidő:  2013. március 21. A tanfolyam képzési napjai: 

ź 2013. május 15.

Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest ź 2013. május 16.

Budavári palota F. ép. 645. terem ź 2013. május 17.

ź 2013. május 29.

További információk: ź 2013. május 30.

Breznai Elvira (06 1) 2243-789 ź 2013. május 31.

breznai.elvira@oszk.hu ź 2013. június 6.

ź 2013. június 7.

Jelentkezési lap:

Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

Helyszín:

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

gyerekkönyvtári munkában

Akkreditált képzés Jelentkezési lap:

FAT-lajstromszám:  PLB 0240

További információk: 

Leírás: Dr. Repkényiné Nagy Edit (06 1) 243-790

A program célja a külföldi gyakorlatban régóta elfogadott editrep@oszk.hu

eljárás beillesztése a hazai gyerekkönyvtárosi munkába 

annak révén, hogy a résztvevőket megismerteti a biblio-

terápia elméletével és történetével, felkészíti őket a bibliote-

rápiás csoportok vezetésére, nagyobb mentálhigiénés 

kompetencia megszerzésére. Az esztétikai, irodalomelmé-

leti, művészetpszichológiai, általános és gyermeklélektani, 

olvasástörténeti, pedagógiai ismeretek felelevenítésén és 

kiegészítésén kívül a hallgatók önismereti, kommunikáció- 

és empátia-gyakorlatokban vesznek részt, valamint 

csoportvezetési ismereteket is elsajátítanak. A képzés egyér-

telművé teszi a fejlesztő biblioterápiának az olvasásfejlesz-

tésben és a személyiségfejlesztésben megnyilvánuló lehető-

ségeit. A megszerzett ismeretek birtokában a könyvtárosok 

munkájukat változatosabbá, differenciáltabbá, színvonala-

sabbá és célirányosabbá tudják tenni.
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http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=66&ind_id=1059
http://ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=51&ind_id=1073

