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Kiállítások

Kultúra és az Európai Unió
A KultúrPont Iroda Kultúra és az Európai Unió című tanfolyama tavasszal kedvező felté
telekkel elvégezhető. A képzés során a kulturális területen tevékenykedő szervezetek számára
hasznos elméleti ismeretek sajátíthatók el, melyek tovább bővíthetők az iroda speciális pályá
zatíró kurzusán.
A tanfolyam időponja: 2009. március 30-április 1. (hétfőtől szerdáig)
Jelentkezés és további információ: Muzsik Szilvia
Tel.: (1) 413-7573
E-mail: tovabbkepzes@kulturpont.hu
Link: http://www.kulturpont.hu/eukepzes.php

Március 7-éig még látható az Országos Széchényi Könyvtárban a 150 éve született Benedek
Elek című kiállítás. Április 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a XVI-XVII. századi szent
földi térképeket Theatrum Terrae Sanctae címmel.
Az MTA Könyvtárának Vasarely termében március 13-áig tekinthető meg Beck Mihály
professzor éremgyűjteményének kiállítása.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban február 18-án nyílt meg egy tárlat német kortárs
fotóművészek képeiből, 20-án pedig A norvég Biblia címmel az Alkotó könyvtáros sorozat
újabb kiállítása.
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A Kovács Máté Alapítvány közleménye

Köszönet és felhívás
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi adójuk
1%-át az egyesület számára ajánlották fel. Nekik köszönhetően négy könyvtár szakos hallgató
vehetett részt az egyesület szokásos évi vándorgyűlésén. A 2008. évi adóból az egyesület
számára juttatott 1 % összegét idén is erre a célra kívánjuk felhasználni.
Kérjük, hogy adója 1%-át ajánlja fel a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, ezzel tegye
lehetővé, hogy minél több fiatal vehessen részt a 2009. évi vándorgyűlésen!
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének adószáma: 19000895-2-41

Adója 1%-ával támogathatja a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítványt (KaMIKA) is!
18815160-1-15

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget a kuratórium a Fülöp Géza
nagydoktori disszertációját tartalmazó kötet megjelentetésére szeretné fordítani.
Az alapítványhoz 2009-ben is eljuttatható a 2008. év személyi jövedelemadójának 1 száza
léka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté Alapítvány. Annak érdekében, hogy szakmánk
e nemes célú alapítványa tovább folytathassa munkáját, támogathassa az utánpótlás nevelését,
tisztelettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítványait, tisztelőit, s mindenkit, aki felelősséget
érez ügyünk iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalható 1
százalékát ajánlják fel a Kovács Máté Alapítvány számára.
Az alapítvány célja (részlet az alapító okiratból): a magyar művelődés ügyének, közelebbről
a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása (oly módon, hogy tehetséges és rászo
ruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főisko
lai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté
szellemi hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori
program, részvétel tudományos konferencián, publikációk megjelentetése stb.).
Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Alapítványunkat 2006 februárjában jegyezték be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bí
róságon. Ettől az évtől vagyunk jogosultak az adófizetők 1%-os támogatására.
Az alapítvány célja:
- a kárpátaljai
sének

(alkalmanként

szatmári, felvidéki)

magyar iskolai könyvtárosok

képzé

támogatása

Esemény
naptár
2009

Dátum

Hely

Rendező intézmény

In "ormáció

II. 3.

Fővárosi könyvtárostanárok
szakmai napja

FPPTI

Hock Zsuzsanna
hock.zsuzsa@fppti.hu

III. 2 3 31.

országszerte

Internet Fiesta

IKSZ

iksz@o szk.hu

https://nws.niif.hu/
nws2009/

IV 1 5 17.

Szeged

N E T W O R K S H O P 2009

Nemzeti Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet
(NIIFI),
HUNGARNET
Egyesület, a M a g y a r
Internet Társaság

iskolák magyar tagozatán tanuló valamennyi diáknak és a pedagógusnak; s minden,

IV. 2 3 26.

Bp., Millenáris
Park

16. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál

MKKE

vasárnapi iskolában tanuló diáknak (6 és 35 év között) és tanárainak.

V. 19.

Bp.

IKSZ-közgyűlés

IKSZ

iksz@oszk.hu

V. 2 4 26.

Csongrád

Kárpát-medencei könyvtárosok
találkozója

IKSZ, Csemegi Károly
Könyvtár és Inf. Közp.

iksz@oszk.hu
www.könyvtár.
csongrad.hu

VII. 9 11.

Debrecen

M K E Vándorgyűlés

MKE

mke@oszk.hu

X. 5 - X .
12.

országszerte

Országos nagyi könyvtári napok

IKSZ

iksz@oszk.hu
összefogás-honlap

X. 11.

országszerte

- kárpátaljai
tel a szórványban

magyar iskolai könyvtárak
működő

magyar

állományának

tagozatokra

gyarapítása,

és a vasárnapi

2007-ben ötszáz kötet könyvet ajándékoztunk a

különös

tekintet

iskolákra

Körösmezőn és Rahón működő

2008-ban egy iskolai könyvtár alapjait raktuk le Körösmezőn pénzadományokból és
a felajánlott, használt

könyvek, VHS-kazetták árusításából befolyt összegből.

Figyelem! Akik adójukat az A P E H által megjelölt időpontig nem fizetik be, azoknak
a felajánlott 1%-uk sem jut el a támogatni kívánt civil szervezethez!

X. 12.
A lapzártakor
38

Rendezvény

Bp., Veres
Péter Gimn.

•

Könyvtári

Levelező/lap

•

2 0 0 9 .

február

még bizonytalan

Könyves vasárnap

IKSZ, könyvtárak

összefogás-honlap

Osszefogás-zárókonferencia

IKSZ

összefő 'ás-honlap

adatokat dőlt betűvel

szedjük.

