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HÍREK

Hírek
A Népmese Napja, 2008
A Népmese Napjának 2008-as központi rendezvényét Tokajban szervezi meg a Magyar
Olvasástársaság (HUNRA) szeptember 26-27-én. Az elôzô évek nagysikerû megmozdulásaihoz hasonlóan idén is szeretnék országossá bôvíteni a programokat. Kérik a
könyvtárosokat, óvónôket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszeretô gyerekeket és felnôtteket, hogy Benedek Elek születésnapján,
szeptember 30-án, vagy az azt megelôzô hétvégén megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. A HUNRA központi rendezvényének részeként egy szakmai konferenciára is sor kerül, A mese átértelmezôdése a 21. században címmel. Bôvebb információ: http://www.hunra.hu
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, 2008
Az IASL, az iskolai könyvtárosok nemzetközi szervezete idei felhívásához igazodva,
2008 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülôdve a Könyvtárostanárok Egyesülete és a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI
közös pályázatokat hirdet iskolai könyvtáraknak, tanulóknak Iskolai könyvtári honlap
készítés, és Iskolai könyvtári élményem (írásmûvek) témákban. Bôvebb információ a
KTE és a világnap honlapján: http://www.ktep.hu/ Ebben az évben is várják a szervezôk, hogy az iskolai könyvtárak szintén kapcsolódjanak a rendezvénysorozathoz.
A KTE Õszi Szakmai Napja
2008. október 17. Budapest, OFI – OPKM, Könyves Kálmán krt. 40.
Téma: Integrált könyvtári szoftverek, interaktív táblák – informatikai eszközök a
könyvtárostanári munkában. Bôvebb információ az egyesület blogján: http://konyvtarostanar.klog.hu/
Pályázat a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny helyszínére
Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2008/2009. tanévi
döntôjének helyszínére. A pályázat célja a neves verseny számára méltó és alkalmas
helyszín kiválasztása. Az iskolai könyvtári munka elismerése. A pályázaton részt vehet
bármely magyarországi iskola könyvtára településtôl, iskolatípustól, fenntartótól függetlenül, amennyiben ebben a versenyévadban nincsen induló versenyzôje, felkészítô
tanára. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 20. A teljes pályázati kiírás
és az adatlap a versen elérhetô y honlapjáról: www.opkm.hu
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50 éves az OPKM
2008-ban lesz ötven éve, hogy az újjáalapított Országos Pedagógiai Könyvtár elkezdte
mûködését. Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OFI – OPKM) 2008. november 10-én szakmai nap rendezésével kíván megemlékezni az ötven évvel ezelôtti újjáalapításról.
KTE tisztségmegújító közgyûlés
A Könyvtárostanárok Egyesülete 2008. november 27-én 10 órától az OFI OPKM dísztermében tartja tisztségmegújító közgyûlését, melyre minden tagot vár.
*
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
Elôzetes versenykiírás a 2008/2009-as tanévre
A verseny célja:
A tehetséggondozás, a tanulók információs mûveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs mûveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.
A verseny kategóriái:
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók
A verseny egyéni megméretés.
A verseny témája:
I. kategória: Az erdô
II. kategória: A levegô
A nevezés módja, határideje:
A nevezés határideje: 2008. december 12.
A nevezés módját a megyei/fôvárosi versenyszervezôk határozzák meg.
A verseny fordulói:
1. iskolai forduló:
idôpontját és helyszínét az iskolák határozzák meg.
2. megyei fôvárosi forduló:
helyszínét a megyei/fôvárosi szervezôk határozzák meg
írásbeli idôpontja 2009. január 26.
szóbeli idôpontja 2009. január 26-30. között
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3. országos döntô:
írásbeli idôpontja 2009. március 20.
szóbeli idôpontja 2009. április 20-21.
helyszíne az erre kiírt pályázatot megnyerô iskolai könyvtár
Díjazás:
A döntôbe jutott diákok és felkészítôik emléklapot kapnak.
A kategória elsô három helyezett diákja és felkészítôje oklevelet és könyvjutalmat kap.
Lehetôség van különdíj kiosztására is, a zsûri javaslata szerint.
Az országos szervezôk elérhetôsége:
A verseny honlapja: http://www.opkm.hu/
Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens
Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Telefon: 06-1-323-55-55
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu
A teljes versenyfelhívás a verseny honlapjáról érhetô el.
Összeállította: Dömsödy Andrea
Lezárva: 2008. augusztus 27.
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