Tudjon róla!
Kölcsey Ferenc
Nemzetközi Könyvtárhasználati Verseny
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli
magyar tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos tanulói részére.
A versenyen részvételi lehetõséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi tanulók részére is, akik korábban részt vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11–
12. évfolyamra járnak.
A verseny témája: A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében. A témán belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani Kölcsey Ferenc és a reformkor szellemi örökségére.
A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati jártasságot
mérjük.
A verseny egyfordulós lesz.
Tervezett idõpontja: 2008. április 5. szombat.
Helyszíne: Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
A jelentkezéseket 2007. december 14-ig juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére
(zsoldosne_gy@freemail.hu), vagy a Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), vagy faxszámára: 36-42/500-058. A jelentkezés tartalmazza az iskola
nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzõk nevét, évfolyamát, a tanárok nevét, e-mail
címét.
Nevezési díj nincs.
A versenyre jelentkezõk 2008. február közepéig részletes tájékoztatót kapnak a versenyen
szereplõ feladattípusokról, és elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzékét. Módszertani segítségként ajánljuk bázisintézményi kiadványunkat:
Zsoldos Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában
Akik még nem rendelkeznek ezzel a kiadvánnyal, térítésmentesen hozzájuthatnak. Ezen
igényüket a jelentkezés alkalmával jelezni szíveskedjenek.
Kalucza Lajos
a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója

Zsoldos Jánosné
szaktanácsadó
a verseny szervezõje

Olvasómozgalom a Civil Rádióban
A lágymányosi kisközösségi rádió minden második szombat délutánján jelentkezõ adása
2007-ben is az együttolvasás és megbeszélés lehetõségét kínálja hallgatóinak, akik a mûsorba
bekapcsolódva közvetlenül elmondhatják véleményüket. Bár a mûsorvezetõk közt irodalomtörténész, könyvtáros és tanító is van (közgazdász és ügyintézõ mellett), a regények keletkezési
idejének vagy az ábrázolt történelmi korszakoknak bemutatásán kívül a hangsúly mindig a
történet befogadói oldalára helyezõdik, mely természetesen minden olvasónál más és más.
Bõvebb információ a http://olvasomozgalom.extra.hu weboldalon.
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A Magyar Közlöny 123. számában (2007. szeptember 21.) megjelent a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet módosításáról szóló 241/
2007. (IX. 21.) kormányrendelet.
A könyvtárosokat különösen érintõ részek:
1. §: a 150/1992. (XI. 20.) korm. rend. 2/A § (2) bek. c) pontja
2. §: a 150/1992. (XI. 20.) korm. rend. 4.§ (1) bek. c) pontja; (2) bek. b) pontja
A jogszabályt tartalmazó közlöny pdf-formátumban letölthetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó honlapjáról:
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07123.pdf

A Zrínyiek és Európa
Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában
A budapesti Egyetemi Könyvtár kamarakiállítása egyszerre

mutatja be a két Zrínyi, a szigeti Zrínyi Miklós, valamint a
költõ és hadvezér Zrínyi Miklós alakját, tevékenységének hazai
és európai visszhangját.
Az immár tíz évre visszatekintõ gyakorlatukhoz igazodva
a kiállított dokumentumokat kivétel nélkül az Egyetemi Könyvtár állományából válogatták.
Ezek az évszázadok óta ott õrzött kéziratok, nyomtatványok és sokszorosított grafikák több tekintetben reprezentatív
módon képviselik az 1568 és 1907 közötti idõszak magyarországi és európai Zrínyihagyományát.
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Díszterem
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Megtekinthetõ: november 16-áig

Szabó Magda
születésnapjára
„Holtig haza: Debrecen” – vallja szülõhelyérõl Szabó Magda, Debrecen város díszpolgára, Corvin-láncos, Kossuth-díjas író, drámaíró, mûfordító.
A kortárs magyar irodalom legjelentõsebb
alakja 1917-ben született Debrecenben. 2007.
október 5-én a szülõváros több rendezvénnyel
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából az
írót. A Debreceni Városi Könyvtár munkatár-

sai ebbõl az alkalomból számos játék, pályázat és program szervezése mellett egy virtuális kiállítást is készítettek.
A virtuális kiállítást, a játékokat, programokat az alábbi helyen lehet megtekinteni:
http://www.dbvk.hu/szabomagda
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Esélyteremtés, esélyegyenlõség
– (mûemléki) könyvtári környezetben
Akadálymentesítés – esélyteremtés a mozgáskorlátozott, a könyvtáros, a jogi szabályozó, a
mûemlékvédelmi szakember és az építész szemszögébõl témával szakmai napot szervez az
Országos Katolikus Gyûjteményi Központ (OKGYK) nemcsak egyházi könyvtárosok számára
2007. november 26-án Budapesten.
Bõvebb információ: Ásványi Ilona (ilona@osb.hu)

Játék- és tudástár: a könyvtár
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciója és a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2007. november 9. és 10. között országos konferenciát
rendez Nyíregyházán.
„Tudjuk, hogy mennyire fontos tevékenység a gyerek életében a játék, hogy a gyerekkor fõ
foglalatossága. Könyvtári környezetben mindenképp speciális jelleget ölt. Tapasztalatokat, módszereket szeretnénk gyûjteni, átadni egymásnak, és az elõadók segítségével a játék fogalmát
játékpedagógiai, játékpszichológiai megközelítésben is körüljárjuk. Az elõadások során eljutunk a népi játékoktól a mai kor számítógépes és internetes játékaiig. Ezeket nem szabad
kizárnunk életünkbõl, mert gyerekolvasóinkat igen környékezi létezésük. Megismerni és jól
felhasználni, ez a célunk, egyben tudva a veszélyeikrõl is.”
A konferencia helyszíne:
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza Szabadság tér 2.
Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza, Luther u. 7.
További információ: Budavári Klára szekcióelnök
Tel.: (1) 291-2575 (FSZEK, Lõrinci Nagykönyvtár)
Mobil: (30) 236-5685, email: bongyole@freemail.hu
Helyreigazítás. Elõzõ számunkban sajnálatos elírás miatt hibásan jelent meg az idei összefogás címe. Helyesen: a Nagy Olvashow.

ALA-akciók
Az idén tizedjére rendezte meg az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) a Szabad emberek szabadon olvasnak mottójú tiltott könyvek hetét (Banned Books Week), http:/
/www.ala.org/ala/oif/bannedbooksweek/
bannedbooksweek.htm
A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet arra: a mai napig is vannak értelmetlenül tiltott, üldözött olvasmányok.
Az ALA azonban nem csak hagyományos
offline eseményeket szervez, hanem 2.0-ás, va42
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gyis az internetes társadalmat minél inkább
megszólító akciókat is elindított.
Az összes nagy 2.0-ás közösségi szájton
(Flickr, Facebook, MySpace, stb.) készítettek valamit. A Michigani Egyetem könyvtára arra is felhasználta az eseményt, hogy
azokat a munkatársakat, akik a háttérben
dolgoznak, bemutassa az olvasóknak, akképpen, hogy a képeken ezek a könyvtárosok
olvassák a valamikor, valakik által tiltott
könyveket. A képek mögé belinkelték a
vonatkozó katalógustételt is.
http://www.flickr.com/photos/hatchergradua
telibrary/sets/72157602113979751/
(Forrás: Király Péter, Katalist)
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