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Age of New Learning: how
museums and libraries help to
develop a Learning Society �
Az új típusú tanulás kora: ho-
gyan segítik a múzeumok és a
könyvtárak a tanulásközpontú
társadalom kialakítását

A British Council és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma Közgyûjteményi
Fõosztálya közös szervezésében
ezzel a címmel 2002. február
10. és 12. között háromnapos
konferenciát rendeztek a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban.
A konferenciának � amelyen
vezetõ brit és magyar szakem-
berek (múzeumok és könyvtá-
rak munkatársai) vettek részt �
az volt a célja, hogy a brit ta-
pasztalatokkal elõsegítse a ma-
gyar közgyûjtemények  (könyv-
tárak, múzeumok és levéltárak)
olyan szolgáltatásainak fejlesz-
tését, amelyek a mai kor tech-
nikai színvonalán és hathatósan
támogatják az állampolgárok
iskolai oktatáson kívüli tanulá-
sát és ismeretszerzését.

A találkozó alkalmat adott
arra is, hogy a hazai és a brit
közgyûjteményi intézmények
szorosabb szakmai kapcsolato-
kat alakíthassanak ki.

Czigány Magda nyugalma-
zott könyvtárigazgatót 2002.
május 8-án Londonban, a Royal
Albert Hallban ünnepélyes kere-
tek között az Imperial College
díszdoktorává avatják. Szak-
mánk számára is jelentõs ez az
esemény, hiszen könyvtárosnak
eddig még nem adományoztak

ilyen kitüntetõ címet. Czigány
Magda az Imperial College
könyvtárát vezette 1986-tól
nyugdíjba vonulásáig, 2001-ig.
A rendszerváltás óta a hazai
felsõoktatási reformfolyamatok-
ban is aktívan részt vállal, s az
utóbbi években az Oktatási
Minisztérium szakmai tanács-
adójaként tevékenykedik. (Sár-
közi Mátyás londoni levele
Díszdoktor címmel a Magyar
Hírlapban 2002. január 12-én,
az Ahogy tetszik mellékletben
jelent meg.)

A Kovács Máté Alapítvány
háza tájáról. Az 1996 végén
dr. Kovács Ilona és testvére által
létrehozott Kovács Máté Ala-
pítvány kuratóriuma az alapítók
javaslatára dr. Fülöp Géza ha-
lála után dr. Tóth Gyulát válasz-
totta meg a kuratórium új elnö-
kének. A Fõvárosi Bírósághoz
benyújtott és ott elfogadott
módosított alapító okirat szerint
az eddig hét fõbõl álló kurató-
rium két új taggal � Barátné dr.
Hajdu Ágnes, dr. Szerafinné
Szabolcsi Ágnes � bõvült. Az
alapítvány 2001. februári kér-
vénye alapján a bíróság tavaly
szeptemberben kimondta a köz-
hasznú szervezetté nyilvánítást.

Az alapítvány célja tovább-
ra is: �a magyar mûvelõdés
ügyének, közelebbrõl a magyar
könyvtári kultúra fejlesztésének
támogatása (oly módon, hogy
tehetséges és rászoruló, a ma-
gyar felsõfokú könyvtárosképzõ
intézményekben tanuló fiatalok
egyetemi és fõiskolai tanulmá-

nyaihoz anyagi és erkölcsi tá-
mogatásként ösztöndíjat bizto-
sítson); Kovács Máté szellemi
hagyatékának gondozása; fiatal
könyvtárosok továbbképzésé-
nek támogatása (doktori prog-
ram, részvétel tudományos kon-
ferencián, publikációk megje-
lentetése stb.)� (részlet az ala-
pító okiratból).

A kuratórium tisztelettel hív-
ja fel a könyvtárak és a könyv-
tárosok figyelmét arra, hogy a
közhasznúság azt is jelenti egy-
ben: az alapítványhoz az idén
már eljuttatható a személyi jö-
vedelemadó 1 százaléka, adó-
számunk: 18084908-1-41 Ko-
vács Máté Alapítvány. Annak
érdekében, hogy szakmánk e
nemes célú alapítványa valóban
megkezdhesse munkáját, támo-
gathassa az utánpótlás nevelé-
sét, tisztelettel kérjük és várjuk
Kovács Máté tanítványait, tisz-
telõit, s mindenkit, aki felelõs-
séget érez ügyünk iránt: ebben
az évben adójuk társadalmi
szervezetnek, alapítványnak át-
utalható 1 százalékát ajánlják
fel a Kovács Máté Alapítvány
számára. (Hangodi Ágnes, ku-
ratóriumi titkár)

A gödöllõi Juhász Gyula Városi
Könyvtár pályázatot hirdet gyermek-
könyvtárosi állás betöltésére. Felté-
tel: felsõfokú szakirányú képesítés,
elõny a könyvtári gyakorlat. Az állás
azonnal betölthetõ. Bérezés a közal-
kalmazotti bértábla szerint.

A pályázatot a következõ címre
kérjük: Gloserné Szabó Györgyi könyv-
tárigazgató, 2100 Gödöllõ, Dózsa
György u.10. Tel.: (28) 410-570. E-
mail: godolloteka@ella.hu


