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Felterjesztés kitüntetésekre

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 20. § alapján a Szinnyei József-díjat évente hat olyan könyvtáros
kaphatja meg, aki hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtott, és tevékenységével, kezdeményezése-
ivel szakterülete fejlõdését segítette elõ. A díjat augusztus 20-án adja át az oktatási és kulturális miniszter.
Kérjük, hogy a 2008. évi Szinnyei József-díj adományozására javaslataikat 2008. május 30-áig (postára adás
dátuma) küldjék el a következõ címre: OKM Miniszteri Kabinet – Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága,
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. A borítékra írják rá: „Kulturális kitüntetés – Szinnyei József-díj”

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 21/A. § alapján a Széchényi Ferenc-díj a közgyûjteményi (könyv-
tári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható, akik magas színvonalú
elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták
szakmájukat.A díjat augusztus 20-án adja át az oktatási és kulturális miniszter. Kérjük, hogy a 2008. évi
Széchényi Ferenc-díj adományozására javaslataikat 2008. május 30-áig (postára adás dátuma) küldjék el a
következõ címre: OKM Miniszteri Kabinet – Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, 1055 Budapest,
Szalay utca 10–14. A borítékra írják rá: „Kulturális kitüntetés – Széchényi Ferenc-díj”

Felhívás
Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a pályakezdõ könyvtárosok kiemel-
kedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghirdeti Az év fiatal könyvtárosa pályázatot.

Az elismerést az az egyéni pályázó kaphatja meg, aki:
33 év alatti (1975-ben vagy késõbb született), felsõfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik és könyvtári munkakör-

ben dolgozik.
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írásbeli, még nem publikált

kidolgozását. Az elõzõ években nem nyertes pályamunkák, amennyiben az egyéb kritériumok teljesülnek, ismét benyújt-
hatók.

A pályamunkához csatolandó:
Név, cím, elérhetõség, szakmai önéletrajz, 3 támogató írásbeli ajánlása
Az elismerõ cím odaítélésérõl az MKE és az IKSZ elnöksége által megbízott kuratórium dönt. Az elismerés ünnepélyes

átadására az MKE 40. vándorgyûlésének (Szombathely, 2008. július 24–26.) plenáris ülésén kerül sor.
A címmel elismerõ oklevél, pénzjutalom (50 000 Ft), szakmai rendezvényen bemutatkozás lehetõsége jár. A kuratórium

a dolgozat szaklapokban történõ közzétételét ajánlással támogatja. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi tanulmány-
utakra benyújtott pályázat elbírálásánál.

A pályázat benyújtásának (beérkezési) határideje: 2008. június 20., péntek 14 óra.
A pályázat benyújtható postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota F épület) vagy

személyesen az Országos Széchényi Könyvtár épületében található MKE irodában (439-es szoba). Az iroda hétfõtõl
csütörtökig 9-tõl 16 óráig, pénteken 9-tõl 14-óráig érhetõ el.

A hiányosan benyújtott pályázatok tartalmi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Bakos Klára Dr. Fodor Péter

elnök, MKE elnök, IKSZ
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FELHÍVÁS ÉRDEKES ÉPÜLETEK MEGNYITÁSÁRA 

 
IDÉN IS SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZER  

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
HÉTVÉGÉRE, MELYNEK ID PONTJA:  

2008. SZEPTEMBER 20–21. 
szombat-vasárnap 

 

 

Központi témaként 

„ÚJJÁSZÜLETÉS” – A RENESZÁNSZ ÉVE 
címmel 

a 2008-as év kiemelt témájához szeretnénk csatlakozni, de MINDEN MÁS HELYSZÍNT 

szívesen veszünk. 

 

Kiemelt nemzeti évfordulókhoz csatlakozási lehet ségek 2008-ban:  

Vitéz János, Mátyás király, Kós Károly, Reguly Antal, Victor Vasarely, Hopp Ferenc,  

Lotz Károly, Czóbel Béla, Zala György, a Nyugat folyóirat. 

 

AMENNYIBEN NEM ISMERI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍM  RENDEZVÉNYT, 

KÉRJÜK, OLVASSA EL B VEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT 

ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOT CÍMÜNKRE KÜLDJE VISSZA. 

 

***

:~~**
*~*
***

A kultúrák közötti 2008
párbeszéd európai éve

WWW.RENESZANSZEV2008.HU
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Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való 

csatlakozásról: 
 
Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre 
nagyobb népszer ségnek örvend  örökségi napokat. 
 
A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, 
azokéra is, amelyek máskor részlegesen, id legesen, illetve csak a társadalom egyes 
rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan 
szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz 
ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók el tt. 
 
A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (m )emlékeknek 
lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen 
nagyobb számú érdekl d t vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelent s történeti 
értékük van.  
 
Fontosnak érezzük továbbá a kortárs építészet, tájépítészet, népi- és ipari emlékek 
kiemelked  alkotásainak, feltárt régészeti lel helyeknek, temet knek a megismertetését 
is. 
 
A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint 
az ott található m vészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a 
különleges épületszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése 
is. Érdemes a helyszíneken és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezet ként pedig 
szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan 
vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több id vel és 
tapasztalattal rendelkez  nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen 
vállalkozó fiatalokat, diákokat is. 
 
Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A vendégek fogadása önként 
vállalt szolgálat, a kezdeményez knek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy 
mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá. 
 
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett 
észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a meg rzés munkájának 
összetettségét is, amelyhez az egész társadalom összefogására és közrem ködésére 
szükség van. 
Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi önkormányzatok, kulturális közösségek, a 
döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége 
megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervez k, mind a közönség 
számára jó alkalom a társadalmi önszervez dés és demokrácia gyakorlatának er sítésére, 
a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására.  
 
Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényr l, 
népszer sítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, 
m vel dési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek 
bevonásával) kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 15–16-i események 
megszervezésében! 
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A Kulturális Örökség Napjai 2008. évi témája: 
 

„ÚJJÁSZÜLETÉS” – A RENESZÁNSZ ÉVE 
 
 

Ezúton szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek határon túli kapcsolatai vannak, 
tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT. 

 
 

A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult 
szokások és az Európa Tanács javaslatai: 
 
 A helyszín látogatását ingyenesen kell lehet vé tenni. 

 Az épület megjelölésére térítésmentesen emblémás zászlót lehet igényelni (I. jelentkezési 
lap). 

 A bejáratnál és az épület környékén plakáto(ka)t javaslunk elhelyezni, amelyen fel kell 
tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos id pontját. A plakáton lév  üres mez be 
bármilyen további (figyelemfelkelt , tájékoztató) anyag beilleszthet . 

 Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezet r l gondoskodni. 

 Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszer bb eszközökkel elkészített – írásos, 
esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületr l. 
Lehet ség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására 
is.  

 Az ingyenes látogathatósággal nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása. 

 A program színesítése, a családi látogatások el segítése érdekében érdemes egyéb 
eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi el adás stb.). 

 Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve 
vizuális anyagon feltüntetni. Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy 
párhuzamos programok szervezésére, s t a nemzetközi együttm ködés lehet ségeire is 
felhívjuk figyelmüket. 

 Nagy érdekl désre tarthat számot tematikus útvonalakat és/vagy a kisebb 
területeket vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök 
bevonásával). 

 Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – részér l kívánatos, ha a Kulturális 
Örökség Napjai témájához kapcsolódó különleges programot szerveznek. 

 Célszer  a látogatható épületek, helyszínek listáját – mint fontos eseményt – hetekkel az 
örökségi hétvége el tt, a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni. 

 A fiatalok és f leg az iskolás gyerekek érdekl désének felkeltésére és aktív részvételére 
érdemes külön figyelmet fordítani. 

 Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehet sége is. 

 Kívánatos az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt 
vev  vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése. 

 Kérjük, hogy a látogatók számáról jelentést és a helyi eseményekr l szóló, esetleg 
fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs 
anyagot 2008. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek!  

 
Jelentkezés és további információ a www.oroksegnapok.hu honlapon. 

A jelentkezés határideje: 2008. június 20. 
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a házigazdák – Berzsenyi Dániel Könyv-
tár, NYME Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és az MKE Vas Megyei Szer-
vezete – tisztelettel és barátsággal hívja Szombathelyre az egyesület tagjait és
minden érdeklõdõ kollégát az MKE 40. vándorgyûlésére 2008. július 24–26-án.

Téma: A könyvtárak örök reneszánsza
Mátyás könyvtárától a XXI. századi tudásközpontokig

A szakmai programok helyszínei:
Plenáris ülés, regisztráció, kiállítás: Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ

(Ady tér 5.)
Szekcióülések: Berzsenyi Dániel Könyvtár (Dr. Antall József tér 1.)

Savaria Egyetemi  Könyvtár (Károlyi Gáspár tér 4.)
 
Az elõzetes program a vándorgyûlés honlapján olvasható és letölthetõ:
http://vandorgyules.bdf.hu
 
A jelentkezési lap ugyancsak letölthetõ errõl a weboldalról, vagy on-line jelentke-
zés esetén közvetlenül a http://moondev.bibl.u-szeged.hu/mke-jelentkezes-2008 cím
felkeresését javasoljuk.
 
A jelentkezési határidõ: május 30.
 
A szervezõk szeretnének minél több kollégát invitálni a találkozóra, és arra törek-
szenek, hogy tartalmas programokkal és szíves vendéglátással szép napokat te-
remtsenek.

 
Várják a jelentkezéseket!

 

Magyar Könyvtárosok
Egyesülete

'&~~'V'cdo',,"'"
~~I A könyvtárak

örök
reneszánsza
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Eseménynaptár 2008

Új szekció az MKE-ben

Május 6-án megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szó szerint és átvitt érte-
lemben is legfiatalabb szekciója, a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció
(MKE FITT).

A szekció székhelye a MOME Könyvtár (1122 Budapest, Zugligeti út 9–25.).
A vezetõség tagjai:
Elnök: Lévai Klára

Titkár: Takács Dániel

Elnökségi tagok:
Ignéczi Lilla, Kardos András, Nagy Nikolett, Paszternák Ádám

Az ellenõrzõ bizottság elnöke Ládi László, tagjai:
Budai László, Rónay Gabriella, Wéber Katalin

A szekciót az MKE Tanácsülésén Bárdosi Mónika képviseli.
Továbbra is várjuk az érdeklõdõket, mind a http://itszekcio.klog.hu, mind az itszekcio

@googlegroups.com és a http://groups.google.com/group/itszekcio címeken.

Richard Wagner rendezvénysorozat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a Wagner? WAGNER! Richard Wagner irodalomban,

zenében, színházban címû rendezvénysorozattal kapcsolódik a német zeneszerzõ, karmester,
esztéta és író kettõs évfordulójához.

A kiállításon a wagneri életmûhöz kapcsolódó kép-, szöveg- és kottaanyagokon kívül jel-
meztervek, színpadi fényképek láthatók. Meixner Mihály 2008. június 4-én, szerdán 17.30-kor
tart elõadást Híres énekesek és karmesterek Wagner felvételeibõl címmel.

A kiállítás 2008. június 25-éig látogatható, a könyvtár nyitvatartási idejében.
A programok látogatása ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VI. 12. Budapest EBSCO szakmai nap BME refposta@omikk.bme.hu 

VII. 9–

11. 

Gy r, Hotel 

Famulus 

Szolgáltatás – használó  

– könyvtáros. Helyismereti 

könyvtárosok konferenciája 

Kisfaludy Károly 

Megyei Könyvtár és 

Galgóczi Erzsébet 

Városi Könyvtár 

www.kkmk.hu/hksz 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/ 

if2008 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 

Országos 

Idegennyelv  

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 

X. 13. Tatabánya 8. ODR-konferencia 
József Attila Megyei 

Könyvtár 

Fátrai Erzsébet 

kvkozi@jamk.hu 

XII. 1–

7. 
Országosan Gyermekkönyvhét   

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ http://iksz.shp.hu 

 




