Tu d j o n r ó l a
Pályázati felhívás Az Év Fiatal Könyvtárosa díj elnyerésére
Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a
35 évnél fiatalabb kollégák számára Az Év
Fiatal Könyvtárosa díj elnyerésére irányuló
pályázatát. Pályázni az A) vagy a B) pontban
foglaltaknak megfelelõ tartalommal lehet.

• a megvalósulásnak teret adó intézmény
bemutatása,
• nem kötelezõ, de bírált tartalom: bármi
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet.

A) Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
B) Projekt bemutatását tartalmazó, szabadon választott mûfajú (diabemutató, film,
hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.)
anyag elkészítésével.

A pályázat benyújtható:
• személyesen: OSZK – MKE Titkárság,
439-es szoba),
• postai úton: Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota
F épület,
• elektronikus dokumentumok beküldése
esetén: mke@oszk.hu.

Beérkezési határidõ:
• 2014. június 2. hétfõ, 14 óra.
Pályázati feltételek:
• jelölés – a díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének vagy az MKE /
IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell.
Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésrõl nem
tud, azt nem fogadja el,
• életkor – a jelölt a pályázati határidõ
napján (május 31.) nem lehet idõsebb
35 évesnél,
• könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság – a jelöltnek a jelöléskor könyvtáros
munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell
lennie, és rendelkeznie kell legalább 3 év
könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal,
• formai kritériumok betartása – terjedelem 20–50 A/4-es oldal, 12-es betûnagyság,
1,5-es sortáv, Times New Roman betûtípus.
Bemutató esetében maximum 15 perces idõtartam.
A pályázati dokumentációnak kötelezõen az
alábbiakat kell tartalmaznia:
• jelölési ûrlap (letölthetõ az MKE / IKSZ
honlapról),
• pályamunka,
• a pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista),
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Az elõzõ években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén
ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az,
aki a díjat az elõzõ 4 év valamelyikében már
elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem
nyújtható be!
A pályázati dokumentációt nyomtatott és
elektronikus formában is (1–1 pld.) kérjük
benyújtani.
A pályázatok bírálata a díj alapító okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint
történik.
A feltételeknek nem megfelelõ vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!
Az elismerés ünnepélyes átadására az
MKE 46. Vándorgyûlésének nyitó plenáris
ülésén (Sopron, 2014. július 17.) kerül sor.
A címmel elismerõ oklevél, pénzjutalom
(100 000 Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár.
Az Év Fiatal Könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén, a Kovács Máté
Alapítvány anyagi támogatásával Az Év Fiatal Könyvtárosa díj különdíja is kiadható.
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Közmunkások festették ki
a kiskanizsai fiókkönyvtárat

Közmunkások keze nyomán szépült meg
a Halis István Városi Könyvtár kiskanizsai fiókkönyvtára. A helyiségekre rá fért
már a felújítás, hiszen 2006 óta ez volt az
elsõ komolyabb „szépítészeti beavatkozás”. Most, hogy a közmunkások között
akadt szakember a könyvtárnak csak az
anyagokat kellett biztosítania – olvasható
a könyvtár hírlevelében.
forrás:kanizsaujsag.hu

Farsangi álarcot készíthettek a
gyerekek Nyíregyházán

Február közepén Simonyi Levente is ellátogatott papájával a megyei könyvtár
Csiriptanyájára, ahol farsangi teadélelõtt
keretében álarcokat készíthettek a gyerekek.
forrás: szon.hu

Házasság háború árnyékában
a Somogyiban
A szerelem, házasság és család intézményeit kötötte össze az I. világháború
rendkívüli körülményeivel az a kiállítás,
amely a Házasság hete rendezvénysorozat részeként csütörtökön nyílt a Somogyi-könyvtárban
A Gondolatban mindig ott leszek címû
tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a
család és házasság intézményére, valamint emlékeztessen az I. világháború kitörésének századik évfordulójára. A nagy
háborút megidézõ anyag nemcsak a hadba ment katonák, hanem az otthon maradt asszonyok, mátkák, arák, kedvesek
gondolatvilágát és érzéseit is bemutatja
korhû levelekkel, tábori postai levelezõlapokkal, fényképekkel, újságcikkekkel
és tudósításokkal.
A fiatal férfiakat a hadüzenet sok esetben a földeken vagy az iskolapadban érte. A hír alapjaiban forgatta fel a családok
életét, és új kihívásokat teremtett a hadba
indulók és az otthon hagyott asszonyok
számára. A magukra maradt nõknek már
nemcsak a házimunka jelentett komoly
feladatokat, hanem férjük teendõit is magukra kellett vállalniuk, kezdve a
mezõgazdasági munkáktól egészen
a nincstelenség ellen való küzdelemig.
Családfenntartó és összetartó szerepet is
betöltöttek.
A március 5-éig látható kiállítás különleges bepillantást nyújt a háború által
szétszakított családok életébe, és megmutatja, hogy a szerelem, a család és a
házasság intézménye rendkívüli körülmények között is képes továbbélni.
(Hegedûs Réka és Tóth Edit)
forrás: szegedcafe.hu
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10 ezer kép érhetõ el online
a holt-tengeri tekercsekrõl

Tízezer új, nagyfelbontású képet töltöttek
fel a holt-tengeri tekercseket bemutató
online digitális könyvtárba, amelynek
kedden indult el második, felújított és kibõvített verziója.
A Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital
Library Facebook-oldalán számolt be
megújulásáról, amelynek keretében az új
képek mellett kibõvítették a kísérõ leírásokat és magyarázatokat, az eddigi nyelveken – héber, arab és angol – túl orosz
és német fordításokat is közölnek, gyorsították a keresõmotort, és megkönnyítették az átjárást a honlap és a Facebook, illetve a Twitter között.
A www.deadseascrolls.org.il címen elérhetõ digitális könyvtár a jeruzsálemi
Izrael Múzeum és a Google együttmûködése nyomán indult el 2012-ben. Mint
Pnina Shor, az online projekt vezetõje a
Hszinhua kínai hírügynökségnek elmondta, tavaly alig több mint ezer új képet töltöttek fel a honlapra, idejük nagy
részét az töltötte ki, hogy a most elérhetõvé tett tízezer felvételt készítették elõ a
kiadásra. Elárulta azt is, hogy már dolgoznak a szövegek kínai fordításán is, hiszen a honlap számos látogatója ebbõl az
országból való. A holt-tengeri tekercsek
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digitalizált változatát becslések szerint
már több mint félmillióan tekintették
meg a honlapon, melynek havi forgalma
meghaladja a 25 ezret.
A Holt-tengerhez közeli barlangokban
1946 és 1956 között fellelt, eredetileg az
i. e. 3–1. századból származó tekercsek
között találhatók az ismert legkorábbi
bibliai kéziratok. A héber, illetve keresztény bibliai kánonba bekerült szövegek
mellett a tekercsek apokrif írásokat is tartalmaznak, valamint megtalálhatók közöttük a tekercsekkel összefüggésbe
hozott zsidó közösség – hagyományos
értelmezés szerint az esszénusok – belsõ
szabályzatai és hiedelmei is. Az eredeti
kéziratokat az Izrael Múzeumban õrzik.
A holt-tengeri tekercsek, más néven
kumráni szövegek magyar fordítása –
Fröhlich Ida munkája – 1998-ban jelent
meg, a könyv második, javított és bõvített kiadása 2000-tõl érhetõ el.
forrás: mult-kor.hu

Kutatható lesz Takáts Gyula
Kossuth-díjas kaposvári költõ
levelezése
Kutatható lesz Takáts Gyula (1911–
2008) Kossuth-díjas kaposvári költõ, író,
mûfordító irodalomtörténeti jelentõségû
levelezése. Az errõl szóló megállapodást
a költõ születésének 103. évfordulóján írták alá a költõ egykori lakóházában, a
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság gondozásában 2010. február 4.
óta irodalmi múzeumként mûködõ
Takáts Gyula Emlékházban.
forrás: museum.hu
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