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Kedves 1966 és 1977 között Debrecenben, népmûvelõ-könyvtáros szakon, nappali tagozaton
, d .' k ' . k l

} '; vegzett la tar sam.
i ,ill Népmûvelõ-könyvtáros képzésünk 2003-ban ünnepli negyvenéves évfordulóját a TanÍtó-

j , II: ;':~ képzõ Fõiskolán, amit szeretnénk méltóképpen, közösen megünnepelni. Terveink szerint

;t 2003. augusztus 29-én és 30-án (péntek-szombat) egy kétnapos konferenciát szervezünk. A
'"

:~, rendezvény sikeréhez kérjük segítségeteket.
:i~1 A megadott címre és e-mail címekre, kérjük, küldjétek el a saját elérhetõségeteket és az

fi; iii I általatok ismert diáktársainkét (név, leánykori név is, postacím, e-mail, fax, jelenlegi mun-

::I! kahely, munkakör).
, , " ,

,:{I,!,: Postacím: dr. Goda Eva
" : ' 4032 Debrecen, Mikszáth K. 63. III/ll.
oc

"1 E-mail címek: godae@freemail.hu
i tarnay@math.klte.hu (Suppné dr. Tarnay Györgyi)
i
1 A címeket mielõbb, de legkésõbb március 10-éig, kérjük, küldjétek el! A találkozó prog-

ramjáról és az egyéb tudnivalókról (szállás a kollégiumban, étkezés stb.) az adatok beérkezése
után folyamatosan tájékoztatunk mindenkit.

~.! Rendezvénynaptar 2003.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

~ III. 4. OSZK MOKKA-átadás

Idõpontváltozás!
III. JI. OSZK MKE küldöttgyûlés MKE Jáki Éva
III. 21. MTA Internet Fiesta MTA titkárság
III. 22. OSZK Internet Fiesta OSZK Ek1er Péter
III. 20-21. Bp. Könyvtárpedagógiai Budapest Hock Zsuzsanna

napok Hegyvidék (XII.ker)
fi Önkormányzata és

j!i\! Könyvtárostanár-
,fi) munkaközössége

IV. 14-17. Pécs Networkshop konferencia NIIF
IV. 23. OSZK IKSZ képviselõ- IKSZ Fülöp Ágnes

testületi ülés
V. 21. OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
V. 30. Szolnok, .Fogyatékkal élõ emberek Publika MKK " Billédi

megyei kvt. a közkönyvtárakban Ferencné
VIII. 14-16. Nagykanizsa MKE Vándorgyûlés MKE Jáki Éva
X. 6. Szeged, Összefogás a könyvtárakért IKSZ Fülöp Á.

Somogyi-kvt. -megnyitó konferencia
X. 31. Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon Református Kollégium Nagy Júlia
Kollégium és Európában Tudományos

a XV. század végétõl Gyûjteményei
a XVIII. század közepéig.
Nemzetközi tudományos
konferencia és könyvkiállítás

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, min-
dig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdek-
lõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõség et, még akkor
is, ha az idõpont, a rendezvény témája yagy akár a helyszíne sem végleges. A pillanatnyilag még
bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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