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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

IV. 8-9. Veszprémi IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
Egyetem konferencia

Könyvtárak az
információkeresési kultúra
fejlesztéséért

IV. 18-21.     Bp. Könyvfesztivál
IV. 27-29. Kõszeg, Az ötvenéves könyvtár Simon Gizella

városi könyvtár visszaállított(!) gyermek-
részlegének avatása

IV. 29. Bp., OSZK Széchényi-emléknap OSZK
V. 23. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
VIII. 6-8. Bp. OSZK könyvtáros Könyvtári Intézet, Bartos Éva

világtalálkozó OSZK
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
VIII. 28-30.  Debreceni Egyetem    Informatika a felsõoktatásban
IX. eleje Székesfehérvár 50 éves a megyei megyei könyvtár

könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia a tartalomszolgáltatásról    IKSZ Fülöp Ágnes
XI. elsõ fele  Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. elsõ fele  Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy �jeles� napra a szakma fontos eseményei.

A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.

Állást keres. Könyvtár szakos tanárképzõ fõiskolai végzettséggel, számítógépes ismeretekkel fiatal lány
nyártól vagy szeptembertõl állást keres. Angol nyelv tanulása folyamatban. Az ajánlatokat �Megbízható�
jeligére kérem a szerkesztõségbe.

Könyvtár szakos (levelezõ) lány munkát vállal iskolában, könyvtárban, mûvelõdési intézményben.
Iskolakönyvtárosi, iskolatitkári feladatok is érdekelnek, Füzesabony, Mezõkövesd környékén. Váradi Vik-
tória 49/331-831 pazsa@vianovo.hu

Fotográfiai szakkönyvtár pályakezdõ könyvtárost keres. A Magyar Fotográfusok Háza részlegeként,
a Mai Manó Házban mûködõ Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár keres 11.00 és 19.00 óra között
dolgozó, pályakezdõ, a vizuális kultúra iránt érdeklõdõ könyvtárvezetõt, akinek a tízezer tételes állomány
gyarapításán, az olvasószolgálat ellátásán kívül a honlap gondozása is feladata lenne. Angol nyelvtudás és
számítástechnikai jártasság feltétel. Nemdohányzók elõnyben. Bér megállapodás szerint.

Beküldendõ az önéletrajz április 15-éig a Magyar Fotográfusok Háza igazgatója címére: 1065 Nagymezõ
utca 20. vagy maimano@axelero.hu.

Újabb Bács-Kiskun megyei város monográfiája jelent meg a napokban. Tóth Sándor Szabadszállás
múltjából címû könyve a szabadszállási Petõfi Sándor Városi Könyvtárban kapható.
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