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Pályázati felhívás
Az év fiatal könyvtárosa
elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghir-
deti Az év fiatal könyvtárosa pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év
alatti (az idén az 1969-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakor-
ló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2002. április 30.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.)
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írás-

beli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli ajánlását.
Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat újabb három ajánlással ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium
dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE
és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium
ajánlása a szaklapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi
tanulmányokra benyújtott pályázatok elbírálásánál.

az MKE elnöke az IKSZ elnöke

Jelentkezési felhívás a Debreceni Egyetem
levelezõ informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2002/2003. tanévre is meghirdette a
levelezõ informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyv-
tárosok, könyvtárostanárok számára.

A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév.
Az utolsó szakaszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-

informatikus és könyvtárostanár irányban. A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi
oklevelet kapnak.

Jelentkezési határidõ: 2002. március 1.
A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a Felsõoktatási

felvételi tájékoztató 2002 címû kötetbõl kapnak felvilágosítást.
A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán

2002. júniusban végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs.
Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.

A Debreceni Egyetem TTK Matematikai és Informatikai Intézete
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

II. 20. Bp., OSZK képviselõ-testületi ülés IKSZ Fülöp Ágnes

II. 22-23. Bp., OSZK Bod Péter konferencia OSZK, Bod Péter Társaság,
MTA Irod.tud. Int.

III. 7-8. Szolnok, megyei Közgyûjtemények Billédi Ibolya
könyvtár közérdekû információs

szolgáltatása
� konferencia

III. 22. Bp., MTA Internet Fieszta

III. 23. Bp., OSZK Internet Fieszta

III. 26-28. Eger Networkshop Neumann Társaság

IV. 8-9. Veszprémi Egyetem IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia �
Könyvtárak az információ-
keresési kultúra
fejlesztéséért

IV. 18-21. Bp. Könyvfesztivál Balogh Margit

IV. 29. Bp., OSZK Széchényi-emléknap OSZK

V. 23. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes

VIII. 6-8. Bp. OSZK könyvtáros világtalálkozó Könyvtári Intézet, Bartos Éva
OSZK

VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva

IX. eleje  Székesfehérvár 50 éves a megyei könyvtár megyei könyvtár

IX. 17. Bp., OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes
a tartalomszolgáltatásról

XI. elsõ fele Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. elsõ fele Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy �jeles� napra a szakma fontos eseményei.

A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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Új jogszabály
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