nál és a doktoranduszoknál
maximum hatvan dokumen
tum lehet egy időben. A köl
csönzéseket minden hónap
végén meghosszabbítják a
tavaszi terminus végéig és
addig, amíg nincs valame
lyik dokumentumra új igény.
A doktoranduszképzésben
részt vevő hallgatóknál har
minc dokumentum, az alap
képzésben részt vevőknél
húsz, mindenki másnál tíz
dokumentum lehet kölcsön
egyszerre.
A rejkjaviki Pedagógiai
Főiskola K ö n y v i á r a
Rövid időre meglátogattuk a
Pedagógiai Főiskola könyv
tárát is. A főiskola egyik
épületében található, családi
as, kisléptékű könyvtár. Az
olvasói térben nemcsak sza
badpolcon levő könyvek és tanulóhelyek talál
mércével állapítják meg a késedelmi díjakat:
normál kölcsönzés esetén a késedelmi díj 12 hatók, hanem nagyon sok pedagógiai segédlet,
korona/nap, rövid kölcsönzési idő esetén 100 modellek, applikációk, a tanórákon felhasznál
korona/nap. Ha egy kikölcsönzött dokumentu ható ötletes segédanyagok és természetesen a
mot nem hoznak vissza hatvan napon belül, az szakdolgozatok. A könyvtárhoz előadóterem és
szemináriumi terem is tartozik.
ügyet átadják egy behajtó cégnek.
(folytatjuk)
Az oktatóknál kölcsön lévő dokumentumok
száma limitált, maximum kilencven dokumen
Kaszás Tímea-Kokas Károly-Mader Bélatum lehet az egyetemi tanároknál. A kölcsönzé
Palotásné
Pánti Róza-Soós Csilla-Szepesi Juditseket minden hónap végén meghosszabbítják a
Vadné Kokovay Zsuzsanna
tavaszi terminus végéig és addig, amíg nincs va
lamelyik dokumentumra új igény. Más oktatók

Tudjon

Régi csillagászati könyvek kiállítása
A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár központi termében a csillagászat nemzetközi éve alkal
mából megnyílik az idei év talán legnagyobb hazai különlegessége, a régi csillagászati köny
vek kiállítása olyan, mindenki által ismert, mérföldkőnek tekinthető könyvekkel, mint például
Kepler Astronomia Novája, Tycho Brahe, Galilei, Newton művei stb. Sok kiállított könyv
még az eredeti nyomás egy példánya (pl. a Kepler könyv is)!
1477 körül készült ősnyomtatványokkal is találkozhatunk a szépen elrendezett tárlókat
böngészve. Az igényesen összeállított anyagban számtalan kézzel festett, illetve különféle
nyomdai technikával előállított illusztrációt is megcsodálhatunk ismert és kevésbé ismert
szerzők munkáinak lapjain, amik jól tükrözik az akkori tudást és világszemléletet, grafikai
tipográfiai kultúrát.
Néhány kiállított csillagászati-fizikai eszköz is színesíti a tárlatot, ezek a Haynald Lajos
érsek által alapított helyi obszervatóriumból és gimnáziumból kerültek át, és a XIX. század
végéről, a XX. század elejéről származnak.
A kiállítási anyag magyarázó szövegeit a helyi könyvtárosok és a csillagászati szakma
részéről külső konzultánsként ifj. Bartha Lajos, Hetesi Zsolt és Hegedűs Tibor állította össze.
Látogatható: 2009. március 21-étől az év végéig hétköznaponként, de kizárólag telefonos
bejelentkezés alapján.
További információ és bejelentkezés: Fischerné Grócz Zita könyvtárvezető, tel.: (78)
465-280

E s t : = •: • •. , .Dátum
III. 2 3 31.

IV 1 5 17.

Hely
országszerte

Szeged

Rendezvény

Rendező intézmény

szövetség minél hatékonyabban képviselhesse a magyar könyvtárak ügyét!
Adószámunk: 19672108-2-41. Köszönjük!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa a KSH Könyvtár működését, ezzel is hozzájá

Ha úgy érzi, hogy szükség van minél több idegen nyelv minél alaposabb ismeretére,
kérjük, támogassa adójának 1%-ával az Országos Idegennyelvű Könyvtár dokumentumbe
szerzését! Adószámunk: 15309154-2-41. Köszönjük!

iksz@oszk.hu

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

Nemzeti Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet
(NIIFI),
HUNGARNET
Egyesület, a Magyar
Internet Társaság

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

IV. 2 3 26.

Bp., Millenáris
Park

16. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál

MKKE

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.konyvtar.
csongrad.hu

VII. 9 11.

Debrecen

MKE Vándorgyűlés

MKE

mke@oszk.hu

X. 5-X.
12.

országszerte

Országos nagyi könyvtári napok

IKSZ

iksz@oszk.hu
összefogás-honlap

X. 11.

országszerte

Könyves vasárnap

IKSZ, könyvtárak

összefogás-honlap

Összefogás-zárókonferencia

IKSZ

összefogás-honlap

X. 12.
A lapzártakor

K ö n y v t á r i L e v e l e z ő5 / l a p

2009.

március

Információ

IKSZ

rulva a magyar kultúra fejlesztéséhez. A befolyt összeget könyvbeszerzésre fordítjuk. Adószá
munk: 15302717-1-41. Támogatásukat köszönjük!

..-109

Internet Fiesta

•

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Informatikai és Könyvtári Szövetség működését, hogy a

rőlai

még bizonytalan adatokat dőlt betűvel

szedjük.
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