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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyûlése

Újra Kecskemétre hívja, várja Önt és érdeklõdõ barátait, munkatársait a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE), az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Katona József Megyei Könyvtára.

A vándorgyûlés témája: Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi közszolgál-
tató szerepe

A rendezvény idõpontja: 2006. július 27–29.
További információt a Katona József Könyvtár honlapján találnak.
http://www.kjmk.hu/vgy.asp

Kitüntetési javaslatok

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 21/A. § alapján a Széchényi Ferenc-díj a közgyûjtemé-
nyi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozha-
tó, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgo-
zásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat. A díjat augusztus 20-án adja át a
nemzeti kulturális örökség minisztere. Kérjük, hogy a 2006. évi Széchényi Ferenc-díj adomá-
nyozására javaslataikat 2006. május 25-éig (a postára adás dátuma) küldjék el az NKÖM
Könyvtári Fõosztályára (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) Kérjük, a borítékra írják rá:
„Széchényi Ferenc-díj”.

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 20. § alapján a Szinnyei József-díjat évente hat olyan
könyvtáros kaphatja meg, akik hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, és tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlõdését segítették elõ. A díjat augusztus
20-án adja át a nemzeti kulturális örökség minisztere. Kérjük, hogy a 2006. évi Szinnyei
József-díj adományozására javaslataikat 2006. május 25-éig (a postára adás dátuma) küldjék
el az NKÖM Könyvtári Fõosztályára (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) Kérjük, a borítékra
írják rá: „Szinnyei József-díj”.

EU-s pályázatíró tréning

A KultúrPont Iroda ismét megrendezi az EU pályázatíró tréninget. A képzés során a kulturális
területen tevékenykedõ szervezetek számára a sikeres nemzetközi pályázatok megírásához és
lebonyolításhoz nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretek ajátíthatók el.

A jelentkezéshez uniós ismeretek szükségesek.
Különleges ajándék: az elsõ 15 jelentkezõnek postán küldjük az Inclusive Europe? Horizon

2020 nemzetközi konferencia kiadványát.
A tanfolyam idõponja: 2006. május 3–5.
Jelentkezés és további információ a részvételrõl, kedvezményekrõl:
Muzsik Szilvia, tel.: (1) 413-7573
E-mail: palyazatiro@kulturpont.hu, link: http://www.kulturpont.hu/pit.php
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Pályázati felhívás
„Az év fiatal könyvtárosa” elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghirde-
ti „Az év fiatal könyvtárosa” pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év
alatti (az idén az 1973-ban vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakorló
könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. június 15.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (Budapest, Hold u. 6. 1054).
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma

írásbeli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli
ajánlását. Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium
dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE
és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium
ajánlása a szaklapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi
tanulmányutakra benyújtott pályázatok elbírálásánál.

Bakos Klára Dr. Fodor Péter
az MKE elnöke az IKSZ elnöke

Pályázat az 1956-os forradalom emlékére

…egy nép azt mondta: „Elég volt!”
Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról

címmel a Magyar Olvasástársaság pályázatot hirdet

Két kategóriában várunk írásmûveket: a 11–14 évesektõl 2–3 oldal terjedelmû,
a 15–18 évesektõl pedig 3–5 oldalnyi fogalmazásokat.

Célunk, hogy diákjaink, gyermekeink, unokáink, tanítványaink a lehetõ leg-
hitelesebb ismereteket, élményeket gyûjtsék össze a XX. századi magyar tör-
ténelem legnagyszerûbb eseményérõl, s errõl maguk összefoglalóan írjanak,
beszéljenek. Hisszük és valljuk, hogy aki a múltat nem ismeri, az a jövõt sem
értheti, nem érdemli. Nemzetünk, országunk jövõje a múltból táplálkozik, arra épül, ha az nem
merül feledésbe. Ezért tehát nem válhatunk közömbössé, méltatlanná elõdeink önfeláldozó
tetteihez, szenvedéseihez, vértanúságához. Nem tehetjük értelmetlenné tízezrek, százezrek ál-
dozatát!

Arra kérjük a pályázókat, hogy beszélgessenek az idõsebb generáció még élõ tagjaival!
Keressenek korabeli, eredeti dokumentumokat, látogassanak el a nevezetes helyszínekre!

Az értékelés folyamán elõnyben részesül az egykori szemtanúk, résztvevõk személyes meg-
szólaltatása, céljaik, élményeik, gondolataik, az események lejegyzése, megõrzése, közzététele.

A dolgozatok beérkezését legkésõbb 2006. május 30-áig, a Magyar Olvasástársaság,
Budapest OSZK 1827 címre várjuk. (A borítékon, a levélben a név és a lakcím jól olvasha-
tóan legyen feltüntetve!) Ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. november 3-án, az Országos
Széchényi Könyvtárban (közgyûlésünk keretében). A pályadíjak összege 200 000 forint érté-
kû könyvadomány.
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Együtt – egymásért! Kommunikáljunk még sikeresebben!

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója és a dunaújvárosi József Attila Városi Könyvtár országos
gyerekkönyvtáros konferenciát szervez 2006. május 12–13-án a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.

Régi tervünk – de a nagy könyvvel és a népmese napjával kapcsolatos újfajta együttmûködés,
mellyel szinte behálóztuk az egész országot, még jobban megerõsített bennünket abban –, hogy együtt
vizsgáljuk meg a tapasztalatokat, ötletbörzét tartsunk, újabb akcióterveket dolgozzunk ki országos
összefogásokra. Továbblépve pedig neves szakemberek segítségével megismerkedünk a
gyerekkönyvtáros munka marketingjével, a sikeres kommunikáció eszközeivel (pl. arculattervezés,
figyelemfelhívó, jól mûködõ honlapok, reklámtevékenység, médiakapcsolatok kiépítése, hatékony pr-
munka, szponzorok keresése, megnyerése). A hazai tapasztalatokat külföldi példákkal is kibõvítjük.

A pályázat támogatásával szeretnénk meghívni közénk határontúli könyvtárosokat is, akikkel mun-
kakapcsolatot építhetünk ki, és az õ tapasztalataikat is meghallgatjuk.

Várjuk a könyvtárostanárokat is, akikkel tovább erõsíthetjük a jó kapcsolatot, bepillanthatunk
munkájukba, terveikbe.

Nem utolsósorban várjuk a gyermekkönyvtáros mûhelyek vezetõit is, hogy megyei együttmûködé-
sükrõl, módszertani munkájukról beszámoljanak.

Felkérésünket elfogadta Polán Ernõné gyerekkönyvtáros (József Attila Városi Könyvtár), Érdi
Szabó Márta, a Cimbora címû mûsor fõszerkesztõje, Sándor Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje,
Rohonczi István képzõmûvész, Stricker Sándor közmûvelõdési szakértõ, Sarlós Gábor pr-cégvezetõ,
Kiss Katalin, az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyarországi Egyesületének titkára,
Teveli Judit pr-szakértõ és Bondor Erika, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke.

Egyéb program: „Hidd el, jó úton jársz, ha a könyv a legjobb cimborád” – meséktõl a cimborákig,
kötött és kötetlen foglalkozások. Bemutató foglalkozást láthatunk cimborás gyerekekkel. A foglalko-
zást vezeti, egyéb cimborás klubokkal való együttmûködésrõl beszél Törökné Antal Mária dunaújvá-
rosi gyerekkönyvtáros és Kálnay Adél írónõ.

Kulturális fakultatív programként megtekintjük a József Attila Városi Könyvtárat, annak Gyerek-
könyvtárát, az Intersica Múzeumot tárlatvezetéssel, és a Duna-parti szoborparkot. A Bartók Kamara-
színház és Mûvészetek Házában pedig színházi elõadással várnak.

A konferencia helyszíne:
József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.
Munkásmûvelõdési Központ konferenciaterme, Dunaújváros, Apáczai Csere János u.11.
A megnyert pályázati pénz sajnos most nem teszi lehetõvé, hogy az eddigi támogatási lehetõségek-

kel éljünk. Bár a maximálisan kérhetõ 500 ezer Ft-ot megnyertük, de ezt kiemelten a határontúli
könyvtárosok és az elõadók költségeire, valamint terembérletre és egyéb, a konferenciával kapcsolatos
kiadásokra kell fordítanunk. Talán kárpótol benneteket a tavalyi év során felhasznált 5 millió 200 ezer,
amit a nagy könyves programjainkra fordíthattunk. Minden nehézség ellenére úgy döntöttünk, hogy
ebben az évben is megtartjuk konferenciánk. Természetesen, ha már látjuk, hogy hány határontúli
könyvtáros érkezik, akkor a megmaradt pénzbõl segíteni tudjuk azon könyvtárosokat, akiket végképp
nem támogat a munkahelyük. Ezen okból a részvételi díj megfizetésétõl eltekintünk, megpróbáljuk
más forrásból kigazdálkodni, hogy ezzel is valamelyes könnyítést adjunk. Megértéseteket kérjük ebben
a témában.

Kérésünk: Nagyon szívesen vesszük, ha a cimborás gyerekek jutalmazására tudtok egy kis aján-
dékot hozni (könyv, a könyvtárotokra jellemzõ propagandaanyag, kézmûves tárgy, játék stb.).

Információ:
Budavári Klára szekcióelnök
Tel.:  (1) 291-2575/könyvtár; mobil: (30) 236-568; e-mail: remek@citromail.hu
Budavári Klára Szécsenfalviné Lukács Mária igazgató
MKE Gyerekkönyvtáros Szekció elnöke József Attila Városi Könyvtár

Tel.: (25) 423-952; e-mail: jak@jakd.hu
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Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
és a Bibliográfiai Szekció XIII. Országos Tanácskozása

Békéscsaba, 2006. július 12–14.

A tizenharmadik országos tanácskozást Békéscsabán rendezzük meg

Kulturális örökség és turizmus
Könyvtárak európai uniós projektekben

címmel

A konferencia tervezett programja:

14.00 Köszöntõk.
A Kertész Gyula-díj átadása
A tanácskozást megnyitja Varga Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke
Elnököl: Takáts Béla, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szekciójának elnöke

14.30 Kovácsné Bíró Ágnes (fõosztályvezetõ-helyettes, NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály): Magyarország
csatlakozása a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos UNESCO egyezményhez

16.00 Rob Davies (tudományos koordinátor): The European Digital Library — a local and thematic view.
(Az Európai Digitális Könyvtár – a helyi kulturális értékek szemszögébõl)

17.00 Mizsei Zsuzsanna (fõosztályvezetõ, NKÖM Kulturális Turizmus Osztály): Helyi értékek – kulturális
turizmus

 
2006. július 13. csütörtök

8.30 Köteles Lajos (intézetigazgató, Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi Intézet): A helyi kultúra
szerepe a területfejlesztésben

9.00 Ioannis Trohopoulos (igazgató, Városi Könyvtár, Veria, Görögország): Helyi kulturális értékek egy
európai uniós projektben

9.30 Kármán László (informatikus, iKron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): Tartalom, technika, design
10.30 Korreferátum I.: Ambrus Zoltán (igazgató, Békés Megyei könyvtár): Körös-Maros kulturális örökség

projekt
11.00 Korreferátum II.: Mándli Gyula (igazgató, Katona Lajos Városi Könyvtár)
11.30 Kovács András Bálint (igazgató): A NAVA projekt a felhasználás oldaláról
14.00 Szakmai tanulmányút: Békéscsaba – Mezõberény – Bélmegyer-Fáspuszta – Vésztõ-Mágor – Békés

(Tájjellegû vacsora a szabadban) – Békéscsaba

2006. július 14. péntek

8.30 Kertész Éva (muzeológus, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága): Békés megye védett kastélykertjei
9.00 Andó György (igazgatóhelyettes, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága): A soknemzetiségû régió
9.30 Erdész Ádám (igazgató, Békés Megyei Levéltár): „Az ismeretlen múlt felfedezõi” – a megye

histográfiája a XVIII. század elsõ felétõl az 1900-as évek elejéig
10.00 Elnöki összefoglaló, fórum

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Ambrus Zoltán igazgató
Békés Megyei Könyvtár

A tanácskozás részletes programja és a jelentkezési lap a Békés Megyei Könyvtár honlapján május 1-jétõl
olvasható és letölthetõ. Jelentkezéseket postai úton 2006. május 31-éig fogadunk.
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Válogatás Csingiz Ajtmatov életmûvébõl

címmel nyílt kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Átriumában április 19-én.
A tárlat május végéig lesz megtekinthetõ.

Beckettre emlékeznek Kõbányán

2006. április 6-ától a Kõbányai Szabó Ervin Könyvtár Artotékájában
Samuel Beckett emlékkiállítás tekinthetõ meg Olejnyik Ágnes grafikusmûvész alkotásaiból.

A kiállítás hûen tükrözi Beckett mûveinek hangulatát egy-egy jellemzõ részlet bemutatásával.
A könyvtárban és honlapunkon az író életérõl, mûveirõl, a centenáriumi év hazai és külföldi

programjairól is hasznos tájékoztatók találhatók.
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetõ meg május 9-éig.

Kõbányai Szabó Ervin Könyvtár
1102 Budapest, Szent László tér 7–14.

http://www.fszek.hu/?tPath=/konyvtaraink/kelet-pesti_regio/szent_laszlo_ter_7-14_
Samuel Beckett a FSZEK honlapján:

http://www.fszek.hu/emlekev/2006/samuel_beckett

A HARGITA MEGYEI KÖNYVTÁR  pályázatot  hirdet
A CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ címmel

Korhatár nélkül bárki pályázhat, maximum négy A/4-es oldal terjedelmû prózai mûvel
(esszé, tanulmány, személyes élménybeszámoló). Jeligével ellátott pályázatokat fogadunk el,

a pályázó nevét és címét zárt borítékban feltüntetve.
A pályázatot egy példányban kell elküldeni levélben vagy elektronikus úton

2006. május 10-éig.
Cím: Hargita Megyei Könyvtár  530104 Csíkszereda, Szabadság tér 16.,

illetve info@bibliohr.topnet.ro
Személyesen is leadható a könyvtár mûvészeti-történelmi részlegén: Csíkszereda, Vár tér 2.

Tel.: 00 40 266 371 790
A pályázatokat szakmai zsüri bírálja el. A legjobb írások szerzõi értékes könyvjutalomban
részesülnek. Az ünnepélyes díjkiosztás 2006. május 26-án 17-órakor lesz a Mikó-várban.

TÉPETT PLAKÁTOK, VIZES VARIÁCIÓK

Birkás Babett – Földalatti és M. Kass Judit – Vizes Variációk
címû kettõs kiállítása látható az Egyetemi Könyvtár aulájában.

.
Birkás Babett textiltervezõ. Képeinek forrása a nagyvárosok metrómegállóiban látható letépett óriás-
plakátok. Pontosabban az a folyamat, ahogy egy felületen a különbözõ vizuális információt hordozó
lapok egymásra kerülnek, egymást eltakarják, majd egy idõ után elvesznek egyes elemek, és ami a
legfelsõ rétegbõl hiányzik, azt az alatta lévõ pótolja. A képsorozat darabjai a lecsupaszítottság és
eltûnés eltérõ fázisait örökítik meg. A kiállítás anyaga papír, akril- és temperafesték.

M. Kass Judit a Képzõmûvészeti Fõiskola tanári szakán végzett, több önálló kiállítást rendezett.
Képein a természet vagy annak átírt változata szerepel, de absztrakt kompozíciót is kiállít. Alkotásai
javarészét papíron, olajfestékkel készíti, de gyakran használ monotípiás megoldásokat vagy vegyes
technikákat is.

A kiállítás ingyenesen látogatható. Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Megtekinthetõ: 2006. május 12-ig. Szervezõ: ELTE Egyetemi Könyvtár



38  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. április

Vésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterek
Iskolaérmek

az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyûjteményébõl

A kiállítás megtekinthetõ: 2006. március 20-ától május 31-éig.

Az OPKM májusig látogatható idõszaki kiállítása az
érmészet egy speciális területével, az iskolaérmek történe-
tével, elkészítésük folyamatával foglalkozik.A tárlók és
enteriõrök a XVII. századtól napjainkig öt éremtörténeti
korszakon (reneszánsz, barokk, klasszicista, szecessziós,
modern) vezetik végig a látogatót.

Az iskolaérem az emlékérem egyik mûfaja, mely az
iskolák jubileumát, tanárait, igazgatójukat, illetve névadó-
jukat jeleníti meg. Az iskolaérem a reformáció „terméke”.
Magyarországra a felvidéki német polgárok közvetítésé-
vel került.

A kiállítást egy mûterem részlet nyitja, melyben a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemtõl kapott gipszminták,
festõállvány, rajzbak, valamint az egyetem ötödéves hall-
gatójának, Bessenyei Bencének a krétarajzai láthatók.

A kiállítás enteriõrök megjelenítésével vonja be a láto-
gatót az éremkészítés folyamatába vagy éppen produktu-
mába.

A Magyar Pénzverõ Rt.-nek (a körmöcbányai verde szakmai jogutódjának) köszönhetõen
verõtövekkel, hiteles szerszámokkal, az utóbbi idõ emlékérmeivel, gipszmintáival felszerelt
vésnökmûhely is látható.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a modern, mai éremmûvészet bemutatására.
A legkülönlegesebb a zárófal. Itt két éremmûvész, Szabó Virág és Bohus Áron munkáit

csodálhatjuk meg, hogy konstatáljuk: az éremkészítés, a mintázás, a vésnökmesterség nem kap
nagyon nagy reklámot, de napjainkban is virágzik.
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Rendezvénynaptár 2006

Dátum   Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

V. 2. Bp., OSZK Szakmai nap 
IKSZ Megyei Könyvtári 
Tagozat 

IKSZ 

V. 3–6.  Sárospatak Tanulás – könyvtár – Internet 
PUBLIKA, Zrínyi Ilona 
Városi Könyvtár 

városi könyvtár 

V. 4. Bp., OSZK 
Olvasásfejlesztés  
és könyvtárpedagógia  
az esélyteremtésért 

Könyvtárostanárok 
Egyesülete 

ktep@chello.hu 

V. 8–9. Székesfehérvár A könyvtári teljesítmény mérése 
Kodolányi J. F iskola 
Könyvtára 

beniczkyne@uranos. 
kodolanyi.hu 

V. 11. Bp., OSZK Az IKSZ közgy lése IKSZ M. Móré Ibolya 

V. 16. Kaposvár Könyvtárak a kialakuló régiókban 
Megyei és Városi 
Könyvtár, Közkönyvtári 
Egylet 

megyei könyvtár 

V. 17. 
Hódmez -
vásárhely 

Workshop a használhatóságról PUBLIKA városi könyvtár 

V. 29–
30. 

Csongrád 
Kárpát-medencei könyvtárosok 
konferenciája 

Csemegi Károly Városi 
Könyvtár 

városi könyvtár 

VI. 17–
24. 

Veria 
(Görögország) 

Regionális együttm k. könyvtárak 
elektronikus szolgáltatásaihoz 

PUBLIKA   Billédi Ibolya

VI. 26–
28. 

Szeged 
Az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése közgy lése 

EKE   Ásványi Ilona

VII. 12–
14. 

Békéscsaba  Helyismereti konferencia
MKE Helyism. Könyvt. 
Szerv. és BMK 

Litauszky Györgyné 

VII. 27–
29. 

Kecskemét Az MKE vándorgy lése 
MKE, Katona József 
Könyvtár 

http://www.kjmk.hu/ 
vgy.asp  

VIII. 7–
10. 

Bp., ELTE 
kongresszusi 
központ 

A Nemzetközi Olvasástársaság 
kongresszusa 

Magyar Olvasástársaság 
Nagy Attila 
www.hunra.hu 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos Idegennyelv  
Könyvtár 

OIK 

IX. 27. 
Nyíregyháza, 
megyei 
könyvtár 

Könyvtárfejlesztés, regionális 
együttm ködés – könyvtárellátási 
szolgáltató rendszer 

Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

Zselinszky Lászlóné 

IX. 30. Békéscsaba A népmese napja 
Magyar Olvasástársaság, 
megyei kvt. 

Nagy Attila, 
megyei kvt. 

X. Budapest Fórum a szakmai érdekvédelemr l PUBLIKA Billédi Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK 
Magyar Olvasástársaság 
közgy lése 

Magyar Olvasástársaság Nagy Attila 


