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 IX. BUDAPESTI
NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
A Kongresszusi Központban 2002. április 18. és 21. között sorra kerülõ Könyvfesztivált a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése az olvasás éve jegyében, a könyv és a
szerzõi jog világnapjához kapcsolódva rendezi meg. Felvonul a teljes magyar könyvkiadás,
több mint harminc országból érkeznek kiállítók és alkotók, világhírû íróvendégek fogadták el
a meghívást, folytatódik az EU legtehetségesebb fiatal íróit felvonultató Európai Elsõkönyvesek
Fesztiválja. A látogatók találkozhatnak a kortárs olasz irodalom jeles képviselõivel, a hazai és
a határon túli magyar irodalmi-szellemi élet kiemelkedõ alkotóival. A rendezvény nyitónapján
pódiumbeszélgetésen szerepel a fesztivál díszvendége, Lawrence Norfolk, zongorakoncertet ad
Donatella Failoni, majd átadják a Budapest Nagydíjat; április 19. és 21. között a kilenc
elõadóteremben és a standokon kétszáznál több elõadás, dedikáló, neves külföldi és hazai
szerzõk, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók várják a nagyérdemû közönséget.
E rendkívül változatos és színvonalas programot a Könyvtáros Klub által szervezett elõadás-
sorozat is gazdagítja, amelynek keretében április 19-én:

� Vadász János áttekintést ad a KKDSZ-nek a kulturális alapszolgáltatások fejlesztését
célzó javaslatairól,

� a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az OSZK és a Könyvtári Intézet közremûködésével
bemutatkoznak a határon túli magyar könyvtárak és gyûjtemények,

� az EX-LH KFT. ismerteti tevékenységét,
� az Osiris Kiadó bemutatja A könyvtárosok kézikönyve sorozat 3. és 4. kötetét;
április 20-án:
� Bodó Imre elõadást tart A kultúra teljessége címmel a Magyar Periodika Kör szervezésében,
� Ungváry Rudolf és Vajda Erik bemutatja a Könyvtári információkeresés címû könyvet,

majd beszélgetés következik a szerzõkkel és a kiadó Typotex Kft. vezetõjével, Votisky Zsuzsával,
� Maróti Istvánné ismerteti a Könyvtárellátó Kht. szolgáltatásait és vendégül látja a Kódex

Könyvtáros Klub legsikeresebb rendezvényeinek szereplõit,
� Bakonyi Géza és Koltay Klára áttekinti a könyvtárközi együttmûködés jelenét és jövõjét,
� bemutatkozik a GRIMM Kiadó.
A klub április 21-ei CD-ROM SHOW programjában nyolc neves hazai kiadó � Arcanum

Adatbázis Kft., Automex Kft., BME-OMIKK, Enciklopédia Humana Egyesület, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, Marconi Kft., Premiere Kft., ProfiMédia Kft. � mutatja be legújabb
kultúrtörténet és mûvelõdéstörténet, irodalom, ének és zene, történelem, képzõmûvészet,
tudomány- és technikatörténet, nyelvoktatás témakörû multimédia-alkotásait, majd kisorsolja
azokat a látogatók körében.

A Könyvtáros Klub rendezvényeire korlátozott számban díjtalan belépõjegyek igényelhetõk
a 457-5374, 224-1520 telefon- és faxszámokon. A fesztivál részletes programja a www.mkke.hu/
programok/könyvfesztivál honlapon található.
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MINÕSÉGMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN

Akkreditált továbbképzési tanfolyam

A Katona József Könyvtár továbbképzést indít az Informatikai és Könyvtári Szövetség akkreditált programja alapján. A tanfolyam
célcsoportja: az ODR tagkönyvtárakban minõségbiztosítással és fejlesztéssel foglalkozó, felsõfokú végzettségû munkatársak.
A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. Az elsõ modul elvégzése után szabadon választhatók a további
modulok.
A modulok tantervi egységei:

I. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtárak. Változások menedzselése. Stratégiai tervezés.
A TQM módszerei, eszközei

II. Szolgáltatásmenedzsment: Szolgáltatási szintek, irányelvek, elõírások. Szolgáltatások minõségének fejlesztése,
biztosítása, értékelése. Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Teljesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment.
Információmenedzsment 1.: Információfeldolgozás

III. Információmenedzsment 2.: Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment. Humánerõforrás- menedzsment. Szervezet-
menedzsment. Gazdálkodás-menedzsment

IV. Marketing. Projektmenedzsment. A minõségmenedzsment dokumentációja. Jog, etika és minõség
A tanfolyam elõadói: Alföldiné Dán Gabriella, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Ramháb Mária, dr. Skaliczki Judit,  dr. Téglási

Ágnes, dr. Tószegi Zsuzsanna, Zalainé dr. Kovács Éva.
A 2002. évben a tanfolyam második, harmadik és negyedik moduljára lehet jelentkezni mindazoknak a célcsoportba tartozóknak,
akik az elmúlt években az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett 30 órás minõségmenedzsment tanfolyamot
Kecskeméten elvégezték.  A jelentkezéshez csatolni kell az errõl szóló oklevél másolatát.

 A tanfolyam II. moduljának idõpontja: 2002. május 6�10. A jelentkezés határideje: április 2.
Helyszín: Katona József Könyvtár,  Kecskemét, Piaristák tere 8.

Résztvevõk száma: legalább 15, legfeljebb 22 fõ

Részvételi díja: 33 ezer Ft
A tanfolyam szervezõje megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.

A felvételt 2002. április 15-éig írásban visszaigazoljuk.
További információ kérhetõ: Tanács Lászlóné oktatásszervezõ. Tel.: (76) 500-558, e-mail: eva@kjmk.hu

A felhívás és a jelentkezési lap letölthetõ: www.kjmk.hu

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár mint a nemzetiségi kérdéskör szakkönyvtára az idén már nyolcadszor vállalkozik
komplett kiállítás megrendezésére a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2002. április 18�21., Budapest
Kongresszusi Központ).
A Magyarországon élõ 13 nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrendszerét, tankönyveit, könyvtári és
iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk szóló elemzõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a P
33-as standon. A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták a helyszínen megvásárolhatók vagy megrendelhetõk. A
folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az árusítást pedig a Budapesti Teleki Téka
Könyvesbolt biztosítja.
Április 21-én, vasárnap 15 órától 16 óráig tart hagyományos nemzetiségi irodalmi rendezvényünk a Kongresszusi
Központ Lehár termében, ahol zenével, tánccal, felolvasásokkal tarkított mûsor keretében a magyarországi görögök
irodalmi életének és legújabb antológiájuknak bemutatására kerül sor Gondolj a gyökerekre címmel.
A mûveket ismerteti: Nagyné Szabó Antigóné. Fellép: a ZEUSZ Együttes és Stefanidu Janula énekesnõ, Papadimitriu
Athina  színmûvésznõ, Petridisz Hrisztosz színmûvész. A rendezvény háziasszonya Lukács Zsuzsanna, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár osztályvezetõje.
A fesztivál április 18-án, csütörtökön délután 3 órától nyitva áll a nagyközönség elõtt, péntektõl vasárnapig pedig
9 és 18 óra között fogadjuk a látogatókat.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK.


