Tudjon róla!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
15. országos konferenciája
Gyõr, 2008. július 9–11.

Szolgáltatás – használó – könyvtáros
Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?!
Az elõadások arra keresnek választ, valóban van-e paradigmaváltás a szolgáltatásunkban, illetve érzékeljük-e ennek szükségességét. El tudjuk-e helyezni saját tevékenységünket az információs társadalomban, és tisztában vagyunk-e az elvárásokkal, amiknek meg kell felelnünk?
Elébe kell-e mennünk a felhasználói igényeknek? Milyen a hagyományosan és on-line használható könyvtári helyismereti gyûjtemény a digitális korban?
Programtervezet
Július 9. szerda 1400
Z. Karvalics László: A lokális tudástermelés koordinációja egy új, lehetséges könyvtárosi
szerepkörbõl
Élõ Gábor: Számítógépes eszközök új fejlõdési irányai: specializálódás vagy összeolvadás?
Bánkeszi Katalin: A hely (digitális) szelleme, avagy helytörténet az elektronikus szolgáltatásokban
Horváth Sándor Domonkos: Helyismereti szolgáltatás – enged, véd, korlátoz vagy tilt a jog?
Július 10. csütörtök 830
Bényei Miklós: Könyvtárak – helyismeret – kiadványok. Harminc év változásai
Kégli Ferenc: Egy helyismeret-kutató barangolása Wégtelen-Web-Wilágban
Vajda Kornél: Helyismereti könyvtáros: révkalauz az információáradatban
A helyismereti gyûjtemény és a felhasználó:
Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, tanár
Gülch Csaba újságíró
Helyismereti kiadványok országos méretû vállalkozásban: Magyar kastélylexikon. Az író, szerkesztõ Virág Zsolttal Horváth József beszélget.
Július 10. csütörtök 1330
Szakmai kirándulás Pannonhalmára. A Pannonhalmi Bencés Fõapátság épületegyüttesének (XIX.
századi könyvtár, XIII. századi templom és altemplom, XV. századi kerengõ) megtekintése,
kiállításlátogatás, orgonahangverseny, arborétumi séta, az Apátsági Pincészet mûködésének
bemutatása.
Július 11. péntek 830
Gyõr-Moson-Sopron megye közgyûjteményei és a helyismereti információszolgáltatás. Elõadás korreferátumokkal.
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JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos tanácskozására
GyĘr, 2008. július 9–11.
Szolgáltatás – használó – könyvtáros
Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?!
A jelentkezĘ neve: .....................................................................................................................................................................................................
Munkahely: ................................................................................................................................................................................................................
Értesítési cím:.............................................................................................................................................................................................................
Telefonszám, e-mail cím: ..........................................................................................................................................................................................
Részvételi díj: 4000 Ft.
Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, valamint a Bibliográfiai Szekció 2000-2000 Ft kedvezményt biztosít tagjainak abban az
esetben, ha a jelentkezĘ a tagdíját 2008. április 30-áig befizette.
HKSZ-tag:

A Bibliográfiai Szekció tagja:

A szállás és étkezés a Hotel Famulus kétágyas kollégiumi részében lesz. Szállás kérhetĘ a hotel részben is. BĘvebben: www.hotelfamulus.hu
Kollégiumi szállás, étkezés költsége
szállás*
X szállás** X
reggeli*
X reggeli** X
ebéd
X
vacsora
X
júl. 9. szerda
3100 Ft/fĘ
5900 Ft
700 Ft
1500 Ft
júl. 10. csütörtök
3100 Ft/fĘ
5900 Ft
350 Ft
750 Ft
700 Ft
1500 Ft
júl. 11. péntek
350 Ft
750 Ft
700 Ft
Szállás*: két fĘ kétágyas szobában
Szállás**: egy fĘ kétágyas szobában

Reggeli*: 350 Ft (péksütemény, vaj, dzsem, tea, kávé, tej)
Reggeli**: 750 Ft (péksütemény, vaj, dzsem, tea, kávé, tej és virsli, vagy rántotta, vagy
felvágott + sajt)

Hotelszoba
júl. 9. szerda
júl. 10. csütörtök

egyágyas szoba* X
12 800 Ft
12 800 Ft

kétágyas szoba*
14 600 Ft
14 600 Ft

X

*Az árban a büfé reggeli is benne van.

A kétágyas szobában a szobatársam neve:
……………………………………………………………

Vegetáriánus menüt kérek:
A pannonhalmi szakmai kiránduláson részt veszek:
A számla kiegyenlítése átutalással (OTP gyĘri fiókja, számlaszám: 11737007-15369653-00000000), vagy csekken történhet.
Az átutaláson kérjük jelezni: HKSZ-tanácskozás. Csekket kérek:
A kívánt szolgáltatásokhoz egy-egy x-et kérünk beírni az üres kockákba.
A számlát az alábbi címre kérem:
étkezés
szállás
részvételi díj
A jelentkezési cím: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (9021 GyĘr, Baross Gábor u. 4.). A borítékon tüntessék fel: HKSZ tanácskozás. A
jelentkezési lap letölthetĘ a http://www.kkmk.hu/hksz címérĘl, ill. megtalálható a Könyvtári LevelezĘ/lapban.
Minden jelentkezĘ külön lapot töltsön ki, amelynek beérkezési határideje 2008. május 20. A befizetés határideje június 10. A befizetési
határidĘ lejárta után módosítást nem tudunk elfogadni.
A rendezvénnyel és a jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást adnak:
Mennyeiné Várszegi Judit (tel.: 96/328-231, e-mail: mennyei@mail.kkmk.hu )
Gáncsné Nagy Erzsébet (tel.: 96/319-997, e-mail: e.gancs@mail.kkmk.hu).
Pénzügyi, számlázási kérdésekben segítséget nyújt:
Simonné Tatai Márta (tel.: 96/319-997, e-mail: simonne.marta@mail.kkmk.hu).
Kérdéseikhez kérjük, használják a konferencia vendégkönyvét: http://www.kkmk.hu/hksz.
2008…………………………………………….
……………………………………………………….
A jelentkezĘ aláírása
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Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája
Csongrád, 2008. május 18–20.
az IKSZ és a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ szervezésében
Részletes program
Május 18.
12.00–
Helyszín:
14.00
16.00
18.00
Helyszín:

Gyülekezés a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központban
Csongrád, Szentháromság tér 12.
Étkezés, szállás elfoglalása
A konferencia határon túli résztvevõinek bemutatkozása
A csongrádi könyvtár bemutatása
Városnézés
Vacsora az Óvárosban
Öregvár u.

Május 19.
Konferencia
(Polgármesteri Hivatal Díszterme, Csongrád, Kossuth tér 2.)
9.00

Levezetõ elnök: Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója,
az IKSZ elnöke
Bedõ Tamás, Csongrád város polgármestere mond köszöntõt
9.30
A 2008–2012 idõszakra szóló stratégiai terv bemutatása
Elõadó: Skaliczki Judit, az OKM könyvtári osztályának vezetõje
10.30
Hosszú távú digitalizálási tervek
Együttmûködési lehetõségek a hazai és határon túli könyvtárak között
Elõadó: Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója
11.30
Kérdések, válaszok az elhangzott elõadásokkal kapcsolatban
12.00–13.30 Ebéd, kávészünet
13.30
A Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának szolgáltatásai a hazai és határon túli
könyvtárak számára
Elõadó: Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtárának fõigazgatója
14.30
Kultúrák találkozása
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár gyûjteménye és szolgáltatásai
Elõadó: Mender Ibolya, az Országos Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója
15.30
A határon túli Kriterion, Fórum és Kalligram könyvkiadók kiállítással egybekötött
bemutatkozása
16.00
Az IKSZ és a határon túli szakmai szervezetek közötti együttmûködési megállapodás
továbbgondolása
17.30
Csongrád város polgármestere állófogadást ad a konferencia résztvevõinek
Helyszín:
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ

Május 20.
8.00
12.00
13.00

Szakmai kirándulás a Kecskeméti Katona József Könyvtár kistérségében lévõ
kistelepülések könyvtáraiba.
Indulás autóbusszal az Erzsébet szálló elõl
Ebéd Kecskeméten
Hazautazás

A jelentkezési lap letölthetõ a www.konyvtar.csongrad.hu címrõl.
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Kedves Nagyszülõ, kedves Unoka!
Örömmel hívjuk meg Önt, Téged az INFORUM által megrendezésre kerülõ

VIII. unoka–nagyszülõ informatikai versenyre
2008-ban, az e-befogadás európai évében.
A verseny helyszíne és idõpontja:

1088 Budapest, Reviczky utca 6.
2008. május 25., GYEREKNAP, 09.00 – 14.00
Regisztráljon, regisztrálj most:
www.inforum.org.hu
Jelentkezzen most, és unokájával csapatot alkotva fedezze fel az internet kínálta határtalan
lehetõségeket!
Jelentkezz most, és a nagyszülõddel összefogva hódítsd meg a virtuális világot!
Jöjjetek el, és tapasztaljátok meg, hogy együtt még nagyszerûbb a felfedezés!
Tegyünk együtt azért, hogy 2008 mindenkinek az e-befogadás éve legyen!
A versenyre minden 14. életévét még be nem töltött, de 5 évesnél idõsebb gyermek jelentkezhet, legalább 50 éves (déd)nagymamájával és (déd)nagypapájával párban. Minden páros egy
szaktanárok által összeállított feladatsort kap, melynek megoldására 1 óra áll rendelkezésre. A
korábbi évek feladatai és egyéb tesztek letölthetõek az Inforum weboldaláról is.
A verseny elsõ feladata a regisztráció, amely csak az interneten keresztül, az Inforum
www.inforum.org.hu weboldalán lehetséges, a Számítógépes Verseny menüpont alatt. A versenyre az elsõ 120 páros regisztrálását fogadjuk, és minden regisztrált versenyzõvel 3 napon
belül e-mail-en vesszük fel a kapcsolatot. A regisztráció csak az e-mail-es visszaigazolást
követõen tekinthetõ elfogadottnak.
A VERSENY SZABÁLYAI
Az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Inforum) annak érdekében, hogy Magyarországon
segítse az információs társadalom alakulását, nyolcadik alkalommal is megrendezi azt az informatikai versenyt, amelyen nagyszülõk (dédszülõk) az unokáikkal közösen vehetnek részt.
A családokat képviselõ párosok közösen, számítógép elõtt ülve oldják meg a versenyen
kapott feladatokat. A versenyzõk értékes fõdíjakat nyerhetnek, illetve mindenki megkapja a
verseny névre szóló emléklapját.
A versenyen történõ részvétel feltételei a következõk:
A versenyen párok (2 fõ) indulhatnak.
1. Rokoni kapcsolatnak kell fennállnia a 2 fõ között.
2. A regisztrált pároknak a versenyen személyesen kell megjelenniük.
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3. A (déd)nagyszülõ életkora minimum 50 év.
4. Az unoka a verseny napján még nem tölti be a 14. életévet vagy ennél fiatalabb, de
elmúlt már 5 esztendõs.
5. Az unoka szülõi beleegyezéssel rendelkezik a versenyen való induláshoz.
6. Az Inforum munkatársai e-mailen megkeresik a regisztrált pályázókat.
Ha a kapcsolatfelvétel nem jár sikerrel, akkor nincs mód a versenyen való indulásra.
7. A 2003., 2004., 2005. és 2006. évi unoka–nagyszülõ informatikai verseny
1-3 helyezettje nem indulhat a versenyen.
Csak az elsõ 120 páros regisztrációját tudjuk fogadni!
A versenyig már nincs sok idõ, ne tétovázz, regisztrálj!
Szeretettel várjuk jelentkezésüket, jelentkezéseteket!
Regisztráció: www.inforum.org.hu oldalon (a Számítógépes Verseny menüpont alatt)

„Kincstartócska: a czestochowai Szûz Mária kegykép története”
‘
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban
A kiállítás a (Fráter) Lajos pálos szerzetes által fordított, 1627-ben megjelent, az Országos Széchényi Könyvtárban õrzött régi nyomtatványt
mutatja be, a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.
A Kincstartócska a czestochowai Szûz Mária kegykép történetét és a
‘
körülötte történt csodákat meséli
el. A Fekete Mária néven ismert ábrázolás
nemcsak a lengyelek Királynõje lett, hanem a pálos szerzetesek patrónája is.
A kiállítás a czestochowai Szûz Mária kegykép alapján készült közép‘
európai ábrázolásokból is válogatást nyújt.

Új szakcikkek a Goethe Intézet honlapján
Új magyar nyelvû könyvtári témájú szakcikkek
kerültek fel a Goethe-Institut honlapjára. Témánk
ezúttal a göttingeni Egyetemi Könyvtár, amely a
német Könyvtári Index elsõ helyezettje, valamint
a Rádiófrekvenciás Azonosítás használata a könyvtárakban. http://www.goethe.de/ins/hu/bud/wis/sbi/
huindex.htm.
(A képen: önkiszolgáló kölcsönzõterminál.)
Aktuális programunkhoz, a Más szemmel címû
kiállításhoz kapcsolódóan a bevándorló-irodalomról is olvashatnak egy összefoglalást magyar fordításban. http://www.goethe.de/ins/
hu/bud/wis/bib/hu1053001.htm
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Kállai Nagy Krisztina mesekönyv-illusztrációs kiállítása
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának
Kisgalériájában
A tárlat a nemzetközi gyermekkönyvnap alkalmából a könyvtár és a Móra Kiadó közös rendezvénye. A kiállítás anyagának jelentõs része Cseh Katalin Sárkánykórus címû gyermekverses-kötetének illusztrációja lesz, mely most jelenik meg a
Móra Kiadó gondozásában.
Kállai Nagy Krisztina 1993-ban végezte el a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Mesterképzõ Intézetének grafika-tipográfia szakát. Szívesen foglalkozik reklámgrafikával, de különösen szívesen készít illusztrációkat és tervez figurákat gyerekek számára. Eddig megjelent munkáit
a Móra, a Helikon, a Sziget, a Harmat, a Dinasztia és a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozta.
Cseh Katalin egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, a Babes-Bolyai Tudományegyetem filológia karán, magyar–angol szakon. Elsõ verspublikációi a hetvenes évek közepén jelentek meg, azóta több-kevesebb rendszerességgel publikál különbözõ irodalmi folyóiratokban
(Helikon, Látó, Székelyföld, Várad, Marosvidék, Bárka). Gyermekverseket a nyolcvanas évek
közepétõl ír, önálló verseskötetei: Szófogyatkozás (1993), Bûvös ládikó (2003), Ünneplõ hétköznapok (2006). A kiállítás május 3-ig tekinthetõ meg.

Eseménynaptár
Dátum

Hely

Rendezvény

RendezĘ intézmény

Információ

IV. 24–
IV. 27.
V. 14.

Budapest,
Millenáris
Bp., OSZK

V. 18–
20.

Csongrád

Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciája

V. 23.

Budapest

Iskolai könyvtári szakértĘk
konferenciája

VII. 9–
11.

GyĘr, Hotel
Famulus

Szolgáltatás – használó –
könyvtáros. Helyismereti
könyvtárosok konferenciája

VIII.
27–29.

Debrecen

Informatika a felsĘoktatásban

Debreceni Egyetem

www.agr.unideb.hu/
if2008

IX. 26.

Bp., OIK

Nyelvek európai napja

Országos
IdegennyelvĦ
Könyvtár

www.oik.hu

X. 7–
12.

Országosan

Könyvtárak összefogása a
társadalomért

IKSZ

http://iksz.shp.hu

X. 12.

Országosan

Könyves vasárnap

IKSZ

http://iksz.shp.hu

XII. 11.

Bp., FSZEK

IKSZ-közgyĦlés

IKSZ

http://iksz.shp.hu

Nemzetközi Könyvfesztivál

MKKE

www.bookfestival.hu

IKSZ-közgyĦlés

IKSZ
Csemegi Károly
Könyvtár és
Információs
Központ, IKSZ
FĘvárosi Pedagógiai
és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet
Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár és
Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár

http://iksz.shp.hu
cskonyvtar@csongrad.
hu
Hock Zsuzsa
hock@fppti.hu

www.kkmk.hu/hksz

