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Konferencia az iskolai könyvtári szakértõi munkáról
A Fõvárosi Pedagógiai Intézetben (1088 Budapest, Vas u. 8–10.) 2006. augusztus 30-án sorra kerülõ konferencia foglalkozni kíván az alábbiakkal:

• Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos jogszabályok és változásaik
• A szakértõi és szaktanácsadói jogszabályi háttér
• Az iskolai könyvtári szakfelügyelet tapasztalatai, jövõje
• Az iskolai könyvtári szakértõi munka etikai kérdései (díjazása, dokumentációja)
• Az iskolai könyvtárak alapdokumentumai (elvárások és a valóság)
• A könyvtárostanárok oktatási tevékenységének vizsgálati lehetõségei
• A szakértõi tevékenység feltételei, megújításának dokumentációja
• A szakértõi munka megítélése a szakértett intézmények által

Jelentkezési határidõ: 2006. július 25.
Részvételi díj: 10 000 Ft, amelyet a jelentkezési lap visszaigazolása után kérünk  befizetni.
Jelentkezni lehet írásban a a következõ adatok megadásával:a résztvevõ neve, elérhetõsége (cím, telefon, e-mail), munkahelyének neve,

címe, telefonja, pontos számlázási cím,  fizetés módja (átutalás vagy csekk), amelyet kérünk a fenti határidõig Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai
szakértõ részére (1088 Budapest, Vas u. 8–10.) eljuttatni.

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Felhívás Füzéki István emlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat alapított. Az emlékérmet minden évben az

a könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben, években a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy
tudományok terén. A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni. A díjnak ebben az esztendõben különös jelentõséget ad az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud, tegyen javaslatot 2006. szeptember 15-éig és küldje
azt meg indoklással együtt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete címére. (1055 Budapest, Hold u. 6.) (A Füzéki István Emlékérem alapító okirata
a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi számának 27-28. oldalán olvasható.)

Mûfordítás-pályázat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és a könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából hagyo-
mányteremtõ szándékkal mûfordítói pályázatot hirdet fiatal, önálló kötettel nem rendelkezõ mûfordítók számára.

A pályázatra Philiph Larkin Leave címû (a könyvtár weblapján – www.oik.hu – olvasható és letölthetõ) versének magyar
fordítását várja a 3 tagú zsûri (Lator László költõ, mûfordító, Takács Ferenc, az ELTE Anglisztikai Tanszékének docense, mûfor-
dító, kritikus, irodalomtörténész és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Pályadíjak: I. díj: 50 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft
A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályamûveket 2006. szeptember 1-jéig várjuk 4 példányban a könyvtár címére:
ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR, 1462 Bp., Pf.: 469, „Mûfordítás-pályázat”.
Kérjük, mellékeljék nevüket és címüket egy lezárt borítékban a pályamûvükhöz. Egy pályázó több pályamûvet is beküldhet.
A pályázat eredményhirdetése, értékelése és ünnepélyes díjátadója 2006. szeptember 26-án lesz a könyvtárban (Budapest, V.

kerület, Molnár u. 11.). További információk: Virág Bognár Ágota, tel.: (1) 318-3688/407, e-mail: virag.agota@oik.hu
Támogatók:
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Felhívás a népmese napja megrendezésére 2006. szeptember 30-án

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek
elfelejtését, háttérbe szorulását. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl
kapott, élethosszig értékes, érvényes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy folytassuk a 2005-ben elindult kezdeményezést, amely szerint minden év
szeptember 30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját, a népmese napjaként tiszteljük. A népmese napjának 2006-os központi
rendezvényét Békéscsabán szervezzük meg, de a tavalyi nagy sikerû megmozduláshoz hasonlóan az idén is szeretnénk országossá bõvíteni
a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónõket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszeretõ gyere-
keket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyarok, mind más népek meséi felé.

2006. szeptember 30. szombatra esik. Kézenfekvõnek látszik, hogy ezt a véletlent tudatosan fordítsuk a magunk javára, s ebben
az évben a gyerekek melletti legfontosabb „célcsoportjainkat”, a leendõ és gyakorló szülõket, nagyszülõket szólítsuk meg. Hívo-
gassuk, bátorítsuk õket a csatlakozásra, a mesék élvezetes hallgatására, megtanulására, örömteli elmondására!

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondó-
inkról, mesegyûjtõinkrõl és a mesékbe szõtt bölcsesség máig érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is használható
tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább
egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy
megfelelõ pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.

Baráti szeretettel kérjük minden kedves, ez ügyben elkötelezett kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát és e-mail címét jelezze
Nagy Júliának (julianagy@gradatio.hu vagy julia.nagy@tokaj.hu), honlapunk (www.hunra.hu) szerkesztõjének, aki az akció létét
s az e-mail, illetve az esetleges egyedi honlapok segítségével annak tartalmát ugyancsak visszakereshetõvé, megismerhetõvé teszi
minden érdeklõdõ számára. Segítsük, bátorítsuk egymást az ötletek, módszerek nyilvánosságával!

Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!
Magyar Olvasástársaság

Kódexeink világa – felbecsülhetetlen értékû nemzeti kincsek

A kiállítás válogatás a budapesti Egyetemi Könyvtár kódexállományából. Dióhéjban
mutatja be az európai írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúr-
kincset, s az abban fellelhetõ világi és vallásos szövegtípusokat. Az anyagot Knapp
Éva, az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának osztályvezetõje válogatta.

A budapesti Egyetemi Könyvtár kódexállománya 137 latin, 7 arab, 2 török, 2
etióp, 2 perzsa, 11 szláv, 8 magyar, 6 német, valamint 4–4 görög és olasz nyelvû
kódexet õriz. Több „nemzeti ereklye” található köztük, így például a korvinákon
kívül a nyolc magyar nyelvû kódex, közöttük a Ráskai Lea domonkos apáca által
másolt Cornides-kódex. A kódexgyûjtemény egyik része a feloszlatott magyarországi

szerzetesrendek könyvtáraiból vagy ajándékként került az Egyetemi Könyvtárba, a másik részét, 35 kódexet II. Abdul Hamid török
szultán 1877-ben mint korvinákat ajándékozta a budapesti egyetemistáknak. A könyvtárban õrzött kódexek hosszú idõ óta a hazai
és a nemzetközi kutatás, valamint a közérdeklõdés középpontjában állnak.

Helyszín: V. kerület, Budapest Ferenciek tere 6., Egyetemi Könyvtár, díszterem
Megtekinthetõ: 2006. július 7-éig
A kiállítás a kódexgyûjtemény egészébõl válogat, annak tematikus áttekintésére vállalkozik. Ez mindenekelõtt azt jelenti, hogy

az európai írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúrkincs itt õrzött részét úgy mutatjuk be, hogy benne minél
hiánytalanabbul fellelhetõk legyenek az ismert világi és vallásos szövegtípusok. A kötetek jelentõs része a XV. században, a
kódexirodalom virágkorában készült. A csaknem teljes egészében restaurált kódexgyûjtemény kiválasztott darabjai mellett a láto-
gatók megismerkedhetnek a gyûjteményhez tartozó kódextöredék-állománnyal is.
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Rendezvénynaptár 2006

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VI. 26–28. Szeged 
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
közgy lése 

EKE Ásványi Ilona 

VII. 12–14. Békéscsaba Helyismereti konferencia 
MKE Helyism. Könyvt. 
Szerv. és BMK 

Litauszky 
Györgyné 

VII. 27–29. Kecskemét Az MKE vándorgy lése 
MKE, Katona József 
Könyvtár 

http://www. 
kjmk.hu/ 
vgy.asp  

VIII. 7–10. 
Bp., ELTE 
kongresszusi központ 

A Nemzetközi Olvasástársaság kongresszusa Magyar Olvasástársaság 
Nagy Attila 
www.hunra.hu 

VIII. 30. 
Bp., F városi 
Pedagógiai Intézet 

Iskolai könyvtári szakért k konferenciája F városi Pedagógiai Intézet 
hock@fovpi.hu, 
(1) 3382-
156/132 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos Idegennyelv  
Könyvtár 

OIK 

IX. 27. 
Nyíregyháza, megyei 
könyvtár 

Könyvtárfejlesztés, regionális együttm ködés 
– könyvtárellátási szolgáltató rendszer 

Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár 

Zselinszky 
Lászlóné 

IX. 30. Békéscsaba A népmese napja 
Magyar Olvasástársaság, 
megyei kvt. 

Nagy Attila, 
megyei kvt. 

X. Budapest Fórum a szakmai érdekvédelemr l PUBLIKA Billédi Ibolya 

X. 2–9. 
Komárom-Esztergom 
megye 

Könyvtári napok A megye könyvtárai 
József Attila 
Megyei 
Könyvtár 

X. 4. Bp., FSZEK Összefogás – Könyvtárak a tudástársadalomért FSZEK, IKSZ M. Móré Ibolya 

X. 5. Veszprém 
Összefogás – Könyvtárak az innovációs 
társadalomért 

Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 5. Budapest, KSH 
Leíró statisztika mint a helytörténet forrása. 
Fényes Elek- emlékülés  

KSH Könyvtár és Levéltár, 
MST, MKE 

KSH Könyvtár 
és Levéltár 

X. 7.  Nyíregyháza 
Összefogás – Könyvtárak a játékos 
társadalomért 

Móricz Zsigmond Városi és 
Megyei Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 8.  Nyíregyháza Könyves vasárnap 
Móricz Zsigmond Városi és 
Megyei Könyvtár, IKSZ, 
Magyar Rádió 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Eger 
Összefogás – Könyvtárak az egészséges 
társadalomért 

Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Tatabánya ODR-konferencia 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

József Attila 
Megyei 
Könyvtár 

X. 10.  Szombathely 
Összefogás – Könyvtárak az információs 
társadalomért 

Berzsenyi Dániel Könyvtár M. Móré Ibolya 

X. 12. Szolnok 
Összefogás – Könyvtárak az esélyteremt  
társadalomért 

Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 13. Kecskemét 
Összefogás – Könyvtárak a sikeres 
társadalomért 

Katona József Könyvtár M. Móré Ibolya 

X. 14. Szekszárd 
Összefogás – Könyvtárak a kultúra 
sokszín ségéért 

Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK A Magyar Olvasástársaság közgy lése Magyar Olvasástársaság Nagy Attila 

 


