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

Iskolai könyvtári szakértõk figyelmébe

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet 2006. augusztus 30-án 10 órai kezdettel szeretettel várja konferenciájára
mindazokat, akik az iskolai könyvtári szakértõi tevékenység iránt érdeklõdnek

Részletes program:
 9.30–10.00 Regisztráció
10.00–10.10 Köszöntõ (Minczér Ágnes Katalin igazgató)
10.10–10.40 Az iskolai könyvtárakat, a szakértõi tevékenységet érintõ jogszabályok

(Kenyéri Katalin, OKM)
10.40–11.00 A szaktanácsadói és a szakértõi munka eltérõ és hasonló feladatai.

A listára kerülés feltételrendszere (Csillag Ferenc, FPI)
11.00–11.10 kávészünet
11.10–11.40 Pillanatkép a 2006. évi iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

(Celler Zsuzsanna, OPKM)
11.40–12.10 Az iskolai könyvtári szakértõi tevékenység etikai kérdései

(Dán Krisztina, listás szakértõ)
12.10–13.00 büféebéd
13.00–13.30 Az iskolai könyvtárak szervezeti és mûködési szabályzatával és gyûjtõköri

leírásával foglalkozó dokumentumok a szakmai könyvkiadásban
(Emmer Gáborné, Pesterzsébeti Ped. Szolg. Intézet )

13.30–14.30 Kerekasztal-beszélgetés az iskolai könyvtárak ellenõrzésérõl
Résztvevõk: Bársony Csaba (OKÉV), Bak Ferenc (XII. ker. Önkorm. Oktatási Iroda), Bacsó Ildikó
(Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola), Varga Zsuzsanna (FMPSZI)
A beszélgetést vezeti: Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértõ

Jelentkezési határidõ: 2006. augusztus 5.
Részvételi díj: 10 000 Ft, amelyet a jelentkezési lap visszaigazolása után kérünk  befizetni.

Jelentkezni lehet írásban az alábbi jelentkezési lap kitöltésével, amelyet kérjük a fenti határidõig Hock
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértõ részére juttassanak el. (1088 Budapest, Vas u.8-10.)

Jelentkezési lap
a Konferencia az iskolai könyvtári szakértõi munkáról címû rendezvényre

A résztvevõ neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elérhetõsége (cím, telefon, e-mail): --------------------------------------------------------------------------------------------

Munkahelye: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkahelye címe, telefonja: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pontos számlázási cím (fizetés csak számla ellenében történik!):--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizetés módja (a megfelelõ aláhúzandó): átutalás v. csekk

…………..............…………….., 2006. ………………..............................

.......................................................................
aláírás ph.

(céges kifizetés esetén)
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Mûfordítás-pályázat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és a könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából hagyo-
mányteremtõ szándékkal mûfordítói pályázatot hirdet fiatal, önálló kötettel nem rendelkezõ mûfordítók számára.

A pályázatra Philiph Larkin Leave címû (a könyvtár weblapján – www.oik.hu – olvasható és letölthetõ) versének magyar
fordítását várja a 3 tagú zsûri (Lator László költõ, mûfordító, Takács Ferenc, az ELTE Anglisztikai Tanszékének docense, mûfor-
dító, kritikus, irodalomtörténész és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Pályadíjak: I. díj: 50 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft
A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályamûveket 2006. szeptember 1-jéig várjuk 4 példányban a könyvtár címére:
ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR, 1462 Bp., Pf.: 469, „Mûfordítás-pályázat”.
Kérjük, mellékeljék nevüket és címüket egy lezárt borítékban a pályamûvükhöz. Egy pályázó több pályamûvet is beküldhet.
A pályázat eredményhirdetése, értékelése és ünnepélyes díjátadója 2006. szeptember 26-án lesz a könyvtárban (Budapest, V.

kerület, Molnár u. 11.). További információk: Virág Bognár Ágota, tel.: (1) 318-3688/407, e-mail: virag.agota@oik.hu
Támogatók:

A KTE jubileumi éve: felhívás
A Könyvtárostanárok Egyesülete idén ünnepli történeti elõdje, a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Könyvtárostanárok Szekciója létrejöttének húszéves jubileumi évfordulóját. Erre
emlékezve jubileumi CD kiadását tervezzük, amelyet a KTE emlékülésén, 2006. november 30-
án bocsátunk közre.

A CD-n az egyesület történetére, korai éveire történõ visszaemlékezéseknek adunk helyet,
amelyhez kérjük egykori és jelenlegi tagjaink segítõ támogatását is. Augusztus 20-áig várunk
visszaemlékezéseket a CD-re maximum 2-3 oldal terjedelemben és tárgyi emlékeket: fotókat,
régi tagkártyákat, hírleveleket, egyéb megõrzött egyesületi dokumentumokat. A visszaemléke-
zõktõl kérünk egy fotót is, hogy személyesebbé tehessük a megjelentetett írást.

Emellett a tervezett kiadványon nemcsak a visszaemlékezéseknek, hanem komolyabb terje-
delmû történeti és könyvtárpedagógiai munkáknak is helyet biztosítunk. Közzétesszük az egye-
sület elmúlt két évének szakmai programjain készült fotókat is, valamint tervezünk egy önálló
részt, amely a mai könyvtárostanár munkáját megkönnyítõ könyvtárhasználati elektronikus
tananyagokat, részletes óravázlatokat, feladatlapokat tartalmaz – ezek felajánlását is kérjük a
kollégáktól, bár néhányat már eddig is kaptunk. Célunk, hogy az egyesület történetét dokumen-
táljuk, megõrizzük, az ifjabb generációknak közvetítsük – ugyanakkor a mai egyesületi tagok,
könyvtárostanárok munkáját a gyakorlatban jól hasznosítható anyagokkal támogassuk.

A fenti kiadvány színvonalas megvalósításához várjuk tehát az írásokat, fotókat, szakmai
anyagokat. Az írásokat – amit csak lehet – elektronikus úton a ktep@chello.hu címre kérjük
eljuttatni. Az elektronikusan nem továbbítható tárgyi anyagokat Celler Zsuzsanna személyesen
gyûjti az OPKM Könyvtárában a Honvéd utcában, vagy várjuk az egyesület postafiókjára
címezve: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1462 Budapest, Pf.: 611.

Minden jelenlegi és egykori tagunkat szeretettel várjuk 2006. november 30-án az OPKM
Dísztermébe az emlékülésre! Köszönettel:

Bondor Erika
KTE elnök
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RÉGEN ELPORLADT TUDÓSOK KÖNYVEI ÉS MUNKÁI

 ET IN ARCADIA EGO – Az antikvitás képe az ELTE Egyetemi Könyvtár régi gyûjtemé-
nyeiben címmel kiállítás nyílt július 11-én  az Egyetemi Könyvtár dísztermében.

Et in Arcadia ego. Nicolas Poussin 1640 körül festette a késõbb Árkádiai pásztorok címet
viselõ festményét, amely ma a Louvre-ban található. A sírkõ elõtt álló alakok egy titokzatos
feliratot olvasnak, amelynek jelentése: „Én is Árkádiában”. A szöveg rengeteg ellentmondásos,
olykor nevetséges értelmezést is szült, amelyek közül néhány – Hollywoodnak és az emberi
butaságnak köszönhetõen – a mai napig makacsul tartja magát. A festmény egyik legneveze-
tesebb interpretátora Claude Lévi-Strauss francia antropológus, aki szerint a festmény nem jelent
mást, mint „Én, a Halál, még Árkádiában is létezem”, s még a boldogság, a bukolikus jelenet
közelében is ott van a megkerülhetetlen elmúlás. Erwin Panowsky amerikai mûvészettörténész
ellenben úgy véli, hogy a szöveg jelentése egy nosztalgikus ábrándozás, a boldog múlt iránti vágy
jelképe. Bármi is volt a francia festõ szándéka, a kiállítás létrehozói számára mindkét értelmezés
üzen valamit: körülvesznek bennünket a múlt emlékei, egy modern világban egy régi könyvtár,
benne régen elporladt tudósok, kollégák munkáival. Mégis büszkén mondhatjuk: mi is Árkádiában
éltünk, nekünk is volt valami közünk ehhez a lassan eltûnõ világhoz.

A kiállításon 13 képbõl álló visszatekintést láthatnak a látogatók egymást váltó mûvelõdés-
történeti korszakok antikvitás-képébõl. Megtekinthetõ lesz Arany János Árkádiáról szóló köl-
teménye s nevezetes Arisztophanész-fordításának eredeti kézirata, amelyet eddig még nem
láthatott a nagyközönség.

Külön érdekességei a kiállításnak az antik Róma képét bemutató XVI. századi metszetek
(Etienne Du Perac), történeti térképek (Ortelius, Horn, Braun), valamint a római emlékeket
felelevenítõ olyan mûvek, mint a jezsuita polihisztor Athanasius Kircheré vagy a bolognai
hadmérnök Luigi Marsiglié. Rövid betekintést kaphatnak a látogatók a római harcmûvészet
(Caesar) és építészet (Vitruvius) gazdagon illusztrált koraújkori adaptációjába (Palladio, Lipsius).

A tárlókban XV. századi klasszikus görög, illetve latin auktorok igényes, gazdagon kom-
mentált és illusztrált szövegkiadásait helyezték el.

A kiállítás része a Nemzetközi Neolatin Társaság idén augusztusi, XIII. konferenciájának.
A kiállítást készítette: Bakos József, Bene Sándorné, Boross Klára és Szvorényi Róbert. A

digitalizálás és a webes megjelenítés Soproni Ferenc munkája.
Helyszín: V. kerület, Budapest Ferenciek tere 6. Megtekinthetõ: 2006. szeptember 1-jéig.
A képeken: Luigi Marsigli bolognai hadmérnök könyvébõl a Traianus római császár hídját

ábrázoló rézmetszet (1726) és Ptolemaiosz olasz nyelvû Geográfiájából kézzel színezett metszet
(1561)
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KTE emlékérem

A Könyvtárostanárok Egyesülete 20 éves jubileuma alkalmából emlékérem átadását tervezi
2006 novemberében. A felterjesztéseket az alapító okirat feltételei szerint várják a ktep@chello.hu
címen vagy az egyesület postafiók címére: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1462 Budapest, Pf.: 611.

Az emlékérem alapító okirata júliustól letölthetõ a KTE honlapjáról - http://www.ktep.hu,
vagy kérésre e-mailben is eljuttatjuk az érdeklõdõkhöz.

A KTE elnöksége

Eseménynaptár 2006


