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A szombathelyi Siker
Könyvtár hírei

2005. szeptember 22. és 24. között szakmai
továbbképzést rendeztünk Helyüket keresõ
könyvtárak közkönyvtári szerepkörben címmel
a Területi Mûvelõdési Intézmények (TEMI)
könyvtárosai részére, amelyet a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram támogatott. (Lásd Könyvtári
Levelezõ/lap 2005/11., 9. p.)

2005. október 8-án került sor a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat könyvtárának ünnepé-
lyes átadására Szombathelyen, az önkormányzat
Rohonci utcai székhelyén. A könyvtárat Regina
Frey Könyvtár névre keresztelték, egy még élõ
idõs hölgy tiszteletére, akit 1944-ben 17 társával
a Szovjetunióba hurcoltak 17 évesen és másod-
magával tért vissza.

A szép ünnepségen a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke köszönetet mondott könyv-
tárunknak, hogy a négyezer kötetes német nyel-
vû állományt rendezte, feldolgozta és könyvtári
használatra alkalmassá tette.

2005. november 17-én délután öt órakor ke-
rült sor a Szent Márton egy fotómûvész szemé-
vel címû fotókiállítás megnyitójára, amelyet a
Szent Márton emlékhelyeit megörökítõ munkái-
ból állított össze Németh József fotómûvész. A
kiállítást megnyitotta és a képeket bemutatta
Lõrincz Zoltán fõiskolai tanár, mûvészettörténész.

2005. december 8-án könyvtárunk vendége
volt Popper Péter, aki Könyvek és kutyák cím-
mel tartott lebilincselõ elõadást a nagyszámú
közönség elõtt. A könyvtár ezzel a rendezvénnyel
zárta le A nagy könyv programsorozatát.

24 évi lelkiismeretes könyvtári szolgálat után
nyugdíjba vonult Spéder Antalné, a Közútkezelõ
Kht. könyvtárosa, aki fõállása mellett társadalmi
munkában látta el ezt a feladatot.

Kultúrpont-tanfolyam

A KultúrPont Iroda Kultúra és az Európai
Unió címû tanfolyama februárban kivételesen
kedvezõ feltételekkel, féláron végezhetõ el. A

képzés során a kulturális területen tevékenykedõ
szervezetek számára hasznos elméleti ismeretek
sajátíthatók el, melyek tovább bõvíthetõk az iro-
da speciális pályáztaíró kurzusán. A tanfolyam
idõponja: 2006. február 13–15.

Jelentkezés és további információ: Muzsik
Szilvia, tel.: (1) 413-7573, e-mail:  tovabb
kepzes@kulturpont.hu, honlap: http://www.
kulturpont.hu/eukepzes.php

Hatékony mûködés

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005.
december 14-én tartotta év végi közgyûlését a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban, ahol a tag-
ság több mint fele megjelent.

Fodor Péter elnök tájékoztatójában hangsú-
lyozta, hogy a szövetség mind belsõ mûködését,
mind külsõ partneri kapcsolatait tekintve meg-
újult, új partneri szervezõdések alakultak. Együtt-
mûködési megállapodást kötöttek négy határon
túli szakmai szervezettel, s a szövetség ebben az
évben csatlakozott a könyvtárak és könyvtáro-
sok nemzetközi szervezetéhez, az IFLA-hoz.

Szervezetünk képviseltette magát az IFLA
oslói kongresszusán, valamint két kolléga rész-
vételét biztosította a Horvátországban megren-
dezett konferencián, mely a közkönyvtárak jö-
võjével, a kulturális értékek megõrzésével fog-
lalkozott.

Sikeresen bonyolították le az Internet Fiestát,
A nagy könyv programsorozatot, a Könyves
vasárnapot, valamint az Összefogás a könyvtá-
rakért, összefogás az olvasókért szlogennel min-
den évben megrendezésre kerülõ országos könyv-
tári napokat. Ez utóbbi ebben az évben ünnepel-
te tízéves évfordulóját.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség meg-
alakulásának tizenötödik évfordulója tiszteletére
ünnepi emlékülésre került sor Kecskeméten A

könyvtárak változó világa címmel, melyet egy
szakmai workshop követett. A résztvevõk átve-
hették az IKSZ jubileumi emléklapját.

Megújult a szövetség promóciós anyaga, ez-
zel együtt új embléma is született.
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Átdolgozásra került a szövetség mûködési
szabályzata és alapszabálya, ami a hatékonyabb
mûködést  hívatott  szolgálni. Az alapszabály
módosításait a jelen közgyûlés fogadta el.

A titkárság egy nagyon átgondolt és racioná-
lis gazdálkodást követett egész évben, a könyve-
lési feladatok kihelyezésével, valamint az admi-
nisztrációs feladatok pályázaton elnyert támoga-
tásával megtakarítást mutatnak adataink a mû-
ködési költségekben.

A felügyelõ bizottság áttekintette a nyilván-
tartásokat és azok vezetését a titkárságon. Egyes
területeken változtatásokat javasolt, melyek át-
vezetése megtörtént. Az adatbázis frissítése is
lassan befejezõdik, ez a pontos és hatékony
munkavégzést szolgálja. Ezen változtatások kö-
vetkeztében a teljes mûködési, gazdálkodási rend-
szer megújult.

A résztvevõk egyhangúlag elfogadták az el-
nökségi beszámolót, majd kisebb változtatások,

módosítások után elfogadásra került az új alap-
szabály és mûködési szabályzat is.

A 2006. év tagdíjait az alábbiak szerint fo-

gadta el a közgyûlés:

országos hatókörû intézmények: 30 000 Ft
területi hatókörû intézmények és
megyei jogú városok könyvtárai: 22 000 Ft
helyi hatókörû intézmények:
– 10 000 lakos fölötti városoknál 14 000 Ft
– 10 000 lakos alatti városoknál 11 000 Ft
– községi könyvtáraknál 2500 Ft
vállalkozói tagdíj: 35 000 Ft

A közgyûlés meghívott vendége Kenyéri

Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma Könyvtári Fõosztályának munkatársa Az

elektronikus informatikai szabadság és a könyv-

tárak címmel tartott nagyon aktuális és számos
információt „elsõ kézbõl” nyújtó elõadást.

-mi-
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKUS KÖNYYVTÁROS

SZAKÁRA

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a korábbi évekhez hasonlóan a 2006/2007. tanévre is
meghirdette a kiegészítõ és másoddiplomás levelezõ informatikus könyvtáros szakot, amelyre egye-
temi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok, könyvtáros tanárok és más szakemberek jelent-
kezhetnek. 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. A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és tanítóképzõ
fõiskolák informatikus könyvtáros szakán 2006 júniusában végzõ hallgatók is. Felvételi vizsga nincs.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a felsõoktatás folyamatban lévõ átalakítása kapcsán a
2006/2007. tanévre az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szakot levelezõ tagozaton is meg-
hirdeti, amelyre érettségi birtokában lehet jelentkezni. A képzés idõtartama hat félév, a megszerezhetõ
szakképzettség könyvtáros, a Magyar Akkreditációs Bizottság által támogatott webprogramozó szak-

irányon.
A jelentkezés módjáról, a felvehetõ hallgatók számáról és egyéb tudnivalókról a Felsõoktatási

felvételi tájékoztató 2006 címû kötetbõl és ennek kiegészítésébõl tájékozódhatnak. A hagyományos
levelezõ tagozatról a 707., az új alapképzési szakról a 277. oldalon olvashatnak. A jelentkezés
határideje: 2006. február 15. Várhatóan a nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetõség. Továb-
bi részletesebb felvilágosítás a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, illetõleg a szakot közvetlenül
gondozó Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék munkatársaitól kérhetõ.

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemünkön!
Debreceni Egyetem Informatikai Kara


