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MAGYAR KONYVT AROSOK EGYESULETE XXXV.

, " , .., ,
V ANDORGYULESE: A KON~T AR -KAPU A VILAGRA

NAGYKANIZSA, 2002. AUGUSZTUS 1.4-1.6.

JELENTKEZÉSI LAP
Beküldés'j határidõ: 2003. .;únius' 15.

szekció ne\'e:
Név: ,

Területi szervezet

Munkahely heve: .

Értesítési cím: Telefon:

E-mailFax

Részvételi díj

A részvételi díj tartalmaz egy ez alkalomra készült pólót, melyhez a megfelelõ betü

bekarikázásával, kérjük, adja meg méretét!

XXLM L XLs

Kérjük,jelõlje meg az alábbi táblázatban, melyik résztvevõi kategóriában vesz részt a

rendezvényen.

VI. 30-VII. 3.1.

3500 Ft
4000 Ft

Résztvevõi kategóriák VI. 15-ig
MKE tagoknak 2500 Ft
Nem MKE tagoknak, felnõtt hozzátartozóknak 3000 Ft

Nappali tagozatos könyvtárszakos hallgatóknak,
nyugdíjasoknak, 16 év alatti hozzátartozóknak 2000 Ft
Napijegy 1500 Ft

VI. 30-ig
3000 Ft
3500 Ft

3000 Ft
1500 Ft

2500 Ft
1500 Ft

Baráti találkozó

Augusztus 15-én este, a Halis István Városi Könyvtárban. Részvételi díj: 2000 Ft.

Részvételét kérjük aláhúzással jelölni!

részt veszek nem veszek részt
I
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Reggeli

(350 Ft)

Ebéd

(750 Ft)

Vacsora

(600 Ft)

Szállásfoglalás

Kéljük, szállásigényét az alábbi táblázatba II jelölje X-szel!

Ára
Ft/fõ/éj

Szálláshely neve Férõhely
a szobában

VIII. 14.
csütörtök

vm. 

15.
péntek

vm.16.
szombat

Dr. Mezõ kollégium 3 ágyas
a.) 1 fõ részére
b.) 3 fõ részére
a.) 3 ágyas

]200
-woo-T2OO~Cserháti kol.légium

Fõiskolai kollégium
b.) 4 ágyas l
3-4 ágyas-i

1100

Sportszálló ]500~~

-noo-~

Hotel Touring a.) 1. fõ részére

b.) 2 1~ részére
c.) 3 fo részére

Korona Klub Hotel**'" I a.) 2 ágyas
b.) 3 ágyas
a.) J fõ részére

5000
Hotel Centrál"""*

b.) 2 fü részére 6500~
b.) 3 i:õ részére
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Szekcióülések

Kél:jük. 

a részvételi szándékát a szekció számának bekarikázásával jelölje!

Délelõtt:
1. szekció: A könyvtár totalitása2. 

szekció: Dokumentumtermelõ könyvtár

3. szekció: A könyvtár mint a kutatómunka infrastruktúrája
4. szekció: A könyvtár -munkaképesség -versenyképesség -élethosszig tartó

tanulfÍs
Délután: '

5. szekció: A tanító könyvtár. Könyvtár- és internethasználat tanítása felnötteknek,

gyermekeknek
6. szekció: A könyvtár mint a társadalmi érintkezés csomópont ja

7. szekció: Mozj és zeneszó a köny"tárban

8. szekció: A könyvtár mint médiaszereplö

Kirándulások

Kérjük, kiránduláson való részvételi szándékát az alábbi táblázatban jelölje X-szel!
J

Ára Ft/fõ
1000
2500
2000
4500
3000
3800
4200
4000
3500
3500
3000
5500

Jelölés
Kirándulás neve

1. Nagykanizsa 2. Principális völgye 3. Örömhegyi gyalogtúra 4. a.) Zalakaros fürdõ 4. b.) Kis-Balaton 5. a.) Kistolmácsi strandolás

5. b.) Bázakerettye temlál ...,

5. c.) Budafa arborétum ., 6. a.) Gyékényes strandolás.

6. b.) Csurgó 7. Keszthely 8. Szlovénia*

A számla a jelentkezési lap alapján készül. Kiállítója a könyvtár által megbízott szervezet lesz.
Jelentkezését érvényesnek csak a részvételi díj folyószámlán történõ megjelenések or tekintjük.
Tudomásul veszem, hogya részvételi díjat csak 2003. június 30. elõtti írásbeli lemondás
esetén tudják visszafizetni a szervezõk. Késõbbi lemondás esetén csak új résztvevõ

jelentkezésekor vagy cserével lehetséges visszatérítés.

Dátum:

j~lentkezõ aláírása

-
*

r\iényes 

személyi igazolvány vagy útlevél szükséges

l'
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Kérjük, a számla kiállításához töltse ki a megfelelõ rovatot:

1. A részvétel teljes költségérõl a következõ személy, vagy intézmény, vagy szervezet stb.
.., ...

-,
Állást keres

(

Sokéves nagykönyvtári, valamint szakkönyvtári
gyakorlattal, egyetemi diplomával, idegen nyelvi és
számítógépes ismeretekkel könyvtári vagy szakdoku-
mentációs munkát keres számlaképes könyvtáros.
Részmunkaidõ is érdekel. Mobil: (06-20) 567-4043,
lakás üzenetrögzítõvel vagy este: (1) 240-8431. Júni-
us elejéig elérhetõ e-mail: eva.wimmer@ahbrt.hu

Fõiskolai végzettséggel, több éves gyakorlattal,
számítógépes ismerettel számlaképes könyvtáros ál-
lást keres. Mobil: (06-30) 423-8024, lakás este: (28)
386-147. Június elejéig elérhetõ e-mail: eva.wimmer

@ahbrt.hu

'"
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részére kérek számlát:

Név: :) , Pontos cím: ,. 2. A részvételi díj ról a következõ személy, vagy intézmény, vagy szervezet stb. részére kérek

számlát:

Név: ""'."."" , : ,..

Pontos cím: '.'."'."""""""""""'.."'.""'."'."'.." 3. A baráti találkozóról a következõ személy, vagy intézmény, vagy szervezet stb. részére

kérek számlát: .~ ." '.,

Név : ; ;; "".""".""""""""""

Pontos cím: '.""""""""."""""".'.""""".."".." , 4. A szállásl"ól a következõ személy, vagy intézmény, vagy szervezet stb. részére kérek

számlát:

Név : , """."",.,."""",.." Pontos cím: , """""""""."."",...".."""",..,.""", 5. Az étkezésl"õl a következõ személy, vagy intézmény, vagy szervezet stb. részére kérek

számlát:

Név : , """""""""."".""""
P ' .

ontos Clm: ,


