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Kedves Kollégák, kísérjék figyelemmel a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál rendezvényeit és ezen belül is a könyvtári programokat. Levelünkben meghívót találnak, mellyel a korábbi évekhez hasonlóan, ingyenesen léphetnek be a Budapesti Kongresszusi Központban (Bp. XII. Jagelló út 1-3.) megrendezett tavaszi eseményre. A meghívó a Könyvtáros Klub programját és a könyvtárosokat érintő előadásokat részletesen ismerteti, a többi programot megnézhetik a www.mkke.hu" www.mkke.hu címen. A Fizika Nemzetközi Éve alkalmából pénteken és vasárnap hallhatnak előadásokat. A Nagy Könyv program keretében író és olvasó könyvtárosok szerepelnek, valamint különféle előadások lesznek az olvasásról, az olvasási szokásokról. A fesztivál díszvendége Paulo Coelho brazil író.
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció ezúton hívja meg Önt és munkatársait a 12. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2005. április 24-én sorra kerülő 
CD-ROM SHOW elnevezésű bemutatójára.

A Könyvtáros Klub keretében zajló bemutató programjában
„A Fizika Nemzetközi Éve” alkalmából hét kiadó alábbi 13 különleges alkotása szerepel:

A fizika kultúrtörténete - A BIODIGIT KFT. DIGITÁLIS ENCIKLOPÉDIÁJA

Imre Lajos, Wigner Jenő, Bláthy Ottó–Déri Miksa–Zipernowsky Károly, Pavlics Ferenc 
 A BME OMIKK 2000-BEN INDULT „A MAGYAR TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA NAGYJAI” CÍMŰ SOROZATÁNAK ÚJDONSÁGAI

Távcső Almanach 1-2-3. AZ ITBOOKS DTP STÚDIÓ SOROZATA

Fizikai kísérletek Öveges nyomán - A CSODÁK PALOTÁJÁNAK DVD-ŐSBEMUTATÓJA

Az atomenergia kultúrtörténete - A TRAVELBOX-HUNGÁRIA DIGITÁLIS ENCIKLOPÉDIÁJA
Fizika (nem csak) általános iskolásoknak A fény – Kölcsönhatások- Csillagászat CD -A MIKROSULI BT OKTATÁSI ANYAGAI

Verne Gyula – a technika kincsestára - A 10 ÉVES ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET LEGÚJABB MŰVE
A több éves hagyománynak megfelelően a programban szereplő alkotások a bemutató végén kisorsolásra kerülnek a Nézők körében.
A CD-ROM SHOW programján történő részvételre, – egyúttal a kiállítás megtekintéséhez – díjtalan belépőjegyek igényelhetők a  MACROBUTTON HtmlResAnchor feketem@info.omikk.bme.hu e-mail címen.
A fesztiválról további információk a  MACROBUTTON HtmlResAnchor www.mkke.hu oldalon olvashatók.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Meghívó 
az MKE Műszaki Szekció Orvosi Csoport tagjainak

Szeretettel várjuk a Csoport tagjait és minden érdeklődőt május 10-én 14 órára az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségpolitikai Szakkönyvtárába (volt Medinfo). Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Program: 
Dr. Surján György: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár bemutatása
	Borbás Ilona: Befejezetlen történet – az egészségügyi rendszerek kutatása
	Dr. Palotai Mária: Az egészségpolitikai szakkönyvtár bemutatása
Kérjük a kedves érdeklődő kollegákat, hogy részvételi szándékukat jelezzék az alábbi telefonszámon: 301-7803, ill. e-mail címen:  MACROBUTTON HtmlResAnchor palotai.maria@eski.hu
vagy  MACROBUTTON HtmlResAnchor kovacs.beatrix@eum.hu						Kovács Beatrix

EGYESÜLETI HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Kedves Kolléga!
2004.évi személyi jövedelemadónk 1%-ával támogassuk 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenységét!
Számlaszáma: 11708001-20102575
Adószám: 19000895-1-41
A MKE reklám kiadványa annak a 91.144 forintnak a segítségével jelenik meg idén, ami a 2003-ban felajánlott 1%-okból folyt be. 
Köszönjük! - a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának ülése 2005. április 12-én, kedden 10.30-kor volt az OSZK. VIII. emeletén (1827 Budapest, Budavári palota F. épület) Témák: 
	Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (főtitkár)

A tagdíjreform állása
Beszámoló a Kommunikációs (PR) bizottság eddigi tevékenységéről
A 2004. évi Fitz-díjasok (Díjátadás a Könyvfesztiválon)
Egyebek (kitüntetések, 37. vándorgyűlés)

MKE EB jelölés/választás 
A MKE ellenőrző bizottságának elnöke, Ambrus Zoltán lemondott. Az új ellenőrző bizottsági elnököt és tagokat májusban küldöttgyűlés fogja megválasztani.  Teveli Judit kezdeményezésére, Trischlerné Lukácsy Évát támogatja jelölésében az MKSZ vezetősége.


HÍREK, BESZÁMOLÓK

Informatika a bölcsészképzésben
Ezzel a címmel rendezett konferenciát március 3-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Informatikai és Könyvtártudományi Intézete. A konferencián Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára: Informatika és társadalom a harmadik évezredben, a bölcsészek elõtt álló kihívások informatikai kompetencia-igényei címmel tartott elõadást. Rádli Katalin, az oktatási Minisztérium Felsõoktatási Fõosztályának helyettes vezetõje a bolognai folyamattal kapcsolatos informatikai követelményekrõl szólt. A Mûszaki Szekció azon tagjai számára, akik errõl még kevesebbet hallottak, röviden elmondjuk, mit is jelent a bolognai folyamat, amelynek célja
 a lineáris, kétfokozatú képzésre történõ áttérés. A lineáris, kétfokozatú képzés elsõ, alapképzési fokozata a Bachelor fokozat, amelyet az új rendszerre való áttérés után, várhatóan 2006-tól hat féléves képzésben szerezhetnek meg majd a hallgatók. E fokozat elvégzése után a hallgatók egy része tovább tanul a Master fokozat eléréséért. E két fokozatot egészíti ki „alulról” a felsõfokú szakképzés, „felülrõl” a doktori (PhD) képzés.
A konferencia szellemének megfelelõen Vámos Tibor akadémikus - mivel a konferencia napján nem tudott személyesen jelen lenni - videó-üzenetben szólt a hallgatósághoz. Egy informatikus szájából bölcs gondolatokat hallhattunk az információról, kutatásról, és a humán gondolkodásról. Már az õ gondolatai is megerõsítették a konferencia szervezõinek alapgondolatát, amelyet természetesen Csepeli György elõadása is aláhúzott, hogy a bölcsészképzésben nagy szükség van (volna) a tág értelemben vett informatikai képzésre. Mindez nem elsõsorban az informatikus könyvtárosok képzését érinti (bár az intézet keretében mûködik a fõiskolai és az egyetemi szintû képzés is), mert annak informatikai tartalma kevesebb problémát okoz. Lóth László: Informatika a bölcsészképzésben, dilemmák és válaszutak c. elõadásában többek között kiemelte, hogy - míg ma professzionális informatikai mûveltség nélkül már elhelyezkedni sem lehet - a leendõ hivatáshoz szükséges olyan kompetenciák, amelyeket nem egy-egy szakon belül sajátíthatnak el a hallgatók, ma legtöbbször kimaradnak a képzési struktúrából. Janka Máté az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy felméréseik szerint a hallgatók is igénylik az informatikai képzést. E sorok írója - az elõzõeket mintegy megerõsítendõ - arról beszélt, hogy a jövõ szakembereinek (is) rendelkezniük kell a készségek és képességek olyan együttesével, amelyet információs írástudásnak (információs kultúrának, information literacy) nevezünk. Ez magában foglalja a hagyományos írni és olvasni tudást, azonban kritikus szemlélet jellemzi, és segítségével a hálózaton található és a nem-verbális információkat is kezelni tudjuk. A tanácskozás délután szekcióülésekkel folytatódott. Ezek egyikén Ládi László vezetésével beszélgetés folyt az informatikus könyvtáros alapszak tantervéhez tervezett szakirányú specializációkról. Koltay Tibor

Március 22-én a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények címmel egész napos szakmai programot rendezett. A közel száz érdeklõdõ Pukli Péter (a Központi Statisztikai Hivatal elnöke) megnyitójában a hivatal küldetésérõl, a társadalmi és gazdasági statisztikák szerepérõl hallhatott. Az elnök beszélt a statisztikai adatok nyilvánosságának és elérhetõségének biztosításáról. Ennek egyik eszköze a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, amely még hosszú ideig a statisztikai tájékoztatás gerincét fogja alkotni. Hitet tett az évkönyv jellegû kiadványok hosszabb távú, párhuzamos formában (nyomtatott és elektronikus) történõ publikálása mellett. Bagó Eszter, a KSH elnökhelyettese elõadásában bemutatta a könyvtáros szakmának azt a több éves munkafolyamatot, amelynek eredményeként a magyar hivatalos statisztika az európai rendszer teljes értékû tagjává vált. Külön foglalkozott a KSH és az Európai Unió statisztikai hivatala, az EUROSTAT között kialakult munkakapcsolattal, amelynek alapelvei a pártatlanság, a megbízhatóság, az objektivitás, a szakmai függetlenség, a költséghatékonyság és az adatvédelem. Szabó István a KSH Tájékoztatási Fõosztályának vezetõje Ingyenes adatok, nyilvános adatok címmel tartott elõadást. Beszélt a Statisztikai és az Adatvédelmi törvényrõl, amelyekben az a jogalkotói szándék testesül meg, hogy a közérdekû adatokat a társadalom legszélesebb rétegei számára hozzáférhetõvé kell tenni. A gyakorló könyvtárosok számára különösen hasznos volt az elõadás azon része, amely a hivatali honlapon http://portal.ksh.hu) keresztül elérhetõ, szabadon hozzáférhetõ és letölthetõ adatbázisokra hívta fel a figyelmet. Németh Eszter, a Nemzetközi osztály Tájékoztatási osztályának vezetõje az EU statisztikai rendszere kialakulásának történetével és az EUROSTAT szervezetével, tevékenységével ismertette meg a hallgatóságot. Külön említette az EUROSTAT több mint 300 millió statisztikai adatot tartalmazó adatbázisát.
A délutáni elõadók közül Fehér Miklós (Könyvtári Intézet) a könyvtári statisztikában várható változásokról beszélt. Bevezetés elõtt áll Magyarországon is az ISO 2789-es nemzetközi szabvány, amely alapjaiban változtatja meg a mai könyvtárstatisztikai gyakorlatot. A vitatott kérdések tisztázása több éves, közös gondolkodást igényel a szakmától. Nemes Erzsébet A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat a statisztika szolgálatában címmel tartott elõadást. Szólt a könyvtár történetérõl, gyûjtõkörérõl, állományának alakulásáról, az állomány feltárásának történetérõl, a könyvtár szerepérõl az ODR-ben. Külön foglalkozott az elektronikus adatbázisokról és a könyvtár kiadói tevékenységérõl, valamint a könyvtár honlapján (http://lib.ksh.hu) keresztül biztosított szolgáltatásokról és tájékozódási lehetõségekrõl. Bátonyi Viola fõigazgató helyettes az utóbbi évek fejlesztéseirõl és az elõttük álló fejlesztési tervekrõl beszélt, amelyekben jelentõs szerepet kapnak a pályázatok révén szerzett erõforrások. Megfontolandó az, amit a nemzedékváltás két szempontú megközelítése kapcsán mondott. A könyvtárban zajlik egy, a szó szoros értelmében vett generációváltás, de mellette együtt élünk a folyamatosan megújuló, változó információs technikákkal és azok eredményeivel. A könyvtár minõségbiztosítási rendszere kiépítésének második fázisában tart, amelyben együttmûködik hasonló feladatú és adottságú országos szakkönyvtárakkal. A jövõ feladata a helybeni és a kifelé irányuló felhasználói tájékoztatás javítása. A fejlesztések a könyvtár erõforrásainak mobilizálása révén valósíthatók meg. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával létrejött rendezvényt a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat olvasótermeinek látogatása zárta. 	Rettich Béla

Networkshop 2005. március 30-április 1.
Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ
A 14. Networkshop-ot impozáns helyen, Szegeden az új Tanulmányi és Információs Központban rendezték meg. Első alkalommal fordult elő, hogy az összes előadást nem csak a helyszínen részt vevők hallgathatták meg, hanem élőben, mozgókép és hang formájában is megtekinthető volt az Internet hálózaton keresztül.  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://nws.iif.hu/
A Szegedi Egyetem professzora, Kalmár László, matematikus, egyetemi tanár, a számítástudomány és a kibernetika hazai megalapozója születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítást nézhettünk meg. Több szekcióban párhuzamosan folytak az előadások. Érzésem szerint idén jóval több előadásra került sor a „Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók” szekcióban. Érezhető volt az Országos Széchényi Könyvtár fokozott aktivitása, több nívós előadást hallhattunk munkatársaiktól így többek között az Elektronikus Periodika Adatbázisról (EPA) Renkecz Anitától, A könyvek cédulakatalógusának retrospektív konverziójáról az OSZK-ban Berke Barnabásnétól, a MARC szintaktikai ellenőrző programról Völfinger Rékától, A tezauruszok ontológiájáról Ungváry Rudolftól, valamint a Digitális dokumentumok hosszútávú megőrzésének problémáiról Moldován Istvántól. Lehetőséget kaptunk, hogy az új átriumos, eukaliptusz fákkal díszített Szegedi Egyetemi Könyvtárat megtekinthessük. A négy szintes könyvtárban 300.000 (!) kötetet helyeztek el szabadpolcon, 18 kilométernyi dokumentumot pedig a tömörraktárban helyeztek el.
 MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.bibl.u-szeged.hu/							Dr.Palotai Mária


Rövid beszámoló az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) iroda által szervezett oktatási programról
Téma: Web of  Scienece adatbázis újdonságai és felhasználói tréning
Időpont: 2005. március 16. Helyszín: HIK
Nagyon sokan jelentünk meg a program helyszínén, ahol először a Thomson ISI képviselője angol nyelvű előadás keretében mutatta be termékeiket   MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.isinet.com/products/. 
PowerPoint-os bemutató keretében részletesebben a Citation Databese-t, a Derwent Innovations Index-et, a Journal Citation Reports-ot  és a Current Contents Connection-t mutatta be az előadó. Újdonság az e-Search és az e-First szolgáltatás, amelyek segítségével még a nyomtatás előtt elérhetőek a cikkek, elektronikus dokumentumok bibliográfiai adatai, linkjei. A cég termékeiről, szolgáltatásairól az alábbi webcímről lehet letölteni ismertetőket.  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.isiwebofknowledge.com/presentations.html. Szünet után a különböző keresési technikákat mutatta be az előadó. Megemlítem, hogy a keresés eredményét a Results analysis-ben lehet megtekinteni és utána szűkíteni a keresést, pl. a szerzők esetében aszerint, hogy hol dolgozik. A Search History segítségével, pedig az eddigi kereséseink eredményét tudjuk megnézni. Miután a tréning egy számítógépes bemutatóra alapult, nem volt lehetőség az újdonságokat kipróbálni. Azonban mindenképen hasznos volt, mert ötleteket adott a jobb, pontosabb keresési találatok eléréséhez.	 Kovács Beatrix

TAGDÍJ ÉS TAGSÁGI KÁRTYA
Mindazok, akik az első negyedévben befizették tagdíjukat, várhatóan április 20. után átvehetik tagsági kártyájukat Fenyves Mártától. Miután azt kérik tőlünk, hogy lehetőleg személyesen adjuk át ezeket, Fenyves Márta vállalta, hogy a Könyvfesztivál ideje alatt minden nap 9 és 10 óra között, a Könyvtáros Klubban várja mindazokat, akik át akarják venni tagsági kártyájukat, tájékoztat a kártya használatáról, a kapcsolódó szolgáltatásokról. E mellett természetesen otthon is várja a jelentkezőket, illetve a vidéken élőknek postán küldi el a kártyákat. A vándorgyűlésre jelentkezők közül csak az érvényes tagsággal rendelkezők kapnak kedvezményt. Kérjük továbbá, hogy küldjék vissza tagnyilvántartó lapunkat, melyre az adatok pontos vezetéséhez van szükségünk.  (BM)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest megyei Szervezete és Közkönyvtári Egylete pályázatot hirdet Alkotó könyvtárosok címmel. A pályázatot az idén Gödöllőn megrendezendő Vándorgyűlés témájához kapcsolódva írjuk ki: hivatása könyvtáros. A könyvtáros ismereteivel, rendszerező képességével a legjobb tudása szerint és felelősségteljesen közvetíti a könyvtári dokumentumokban
rögzített ismereteket a könyvtár használóinak. Miközben magas színtű ismereteket közvetít, maga is alkotó egyénné válik. Az alkotás igénye azonban gyakran kilép a szakma kereteiből a művészet, az irodalom és más tudományágak területére. Pályázatunk keretében azokat a könyvtáros kollégákat keressük, akiknek alkotó tevékenysége a képzőművészet, iparművészet, fotóművészet területére tehető, illetve akik irodalmi alkotások (vers, novella) szerzői. Egy pályázó maximum 3 alkotást, pályaművet adhat be. A pályázat 200.000 Ft összdíjazású. A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit. Benyújtási határidő: 2005. május 31. A pályázat elbírálásáról, az eredményekről értesítést küldünk. Az ünnepélyes eredményhirdetés Gödöllőn, a Vándorgyűlésen lesz, ahol a legjobb alkotásokat egy kiállítás keretében mutatjuk be. A pályázatot a következő címre kell küldeni: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelet-Pesti Régió Kovács Györgyi 1102 Budapest Szent  László tér 7-14. Tel: (06-1) 262-2182 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapja: http://www.mke.oszk.hu/

MEGHÍVÓ – forrás katalist – Irsán Anna - Szeretettel meghívjuk Önöket 2005. április 25-én, hétfőn 10 órai kezdettel tartandó szokásos éves könyvtárközi kölcsönzési konzultációnkra.
Program:
1. Rády Ferenc (OSZK általános főigazgató-h.) bevezetője
2. Bakonyi Géza (projekt menedzser, SZTE Egyetemi Könyvtár  főigazgató-h.)
    Az ODR-MOKKA összeolvasztásról
3. Kürti Lászlóné (OSZK DESZ)   A nemzetközi dokumentumforgalom akadályai
4. Dávid Boglárka (DE ENK ) A nemzetközi kölcsönzés árnövekedése mint a             
    dokumentumellátás gátja
5. Császárné Kollár Tímea (OSZK DESZ)  A világ érdeklődése a hazai dokumentumok iránt:
     külföldi kérések
6. Hozzászólások: várjuk véleményüket az árnövekedés   következtében kialakult helyzetről!
______________________________________________________________________________
Budapest, 2005.04.14.MKE MKSZ Híradó megjelenik 280 pld-ban Felelõs kiadó: Balogh Margit


70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Vándorgyűlés – 2005.

20 év után újra Gödöllőn

Hívja, várja Önt és érdeklődő barátait, munkatársait
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Pest Megyei Szervezete, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Szent István Egyetem Gödöllői Tudományos Könyvtára és a Pest Megyei Könyvtár

a 37. Vándorgyűlésre.

A Vándorgyűlés témája:

Hivatása könyvtáros

a könyvtáros szerepe a társadalomban, könyvtáros hivatás, könyvtáros etika,
szakmai etikai kódex, adatvédelem, szerzői jog, szakmai etikai képzés 

Időpont: 
 2005. július 21-22-23.

Helyszínek: 
Szent István Egyetem, 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ



Elérhetőségek:
Honlap: vandorgyules.gvkik.hu



Fülöp Attiláné 28/515-280/105	  fulopm@gvkik.hu
Biczák Péter    26/315-520  biczakpeter@axelero.hu
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXVII. Vándorgyûlése
Gödöllõ
2005. július 21-23.

Cím: 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 8. Tel.:28/515-280, e-mail:vandorgyules@gvkik.hu,                                                      Web: http://vandorgyules.gvkik.hu


Jelentkezési lap

Név:	

Területi szervezet / szekció neve:	

Munkahely neve:	

Értesítési cím:	

Elérhetõségek (tel., fax, e-mail):	

Új egyesületi igazolvány száma: ……………………………………………………………...

Részvételi díj 

Kérjük tegyen x-et a megfelelõ helyre!

Résztvevõi kategóriák
május 6-ig
május 6. után
MKE tagoknak
4000 Ft
4500 Ft

Nem MKE tagoknak, felnõtt hozzátartozóknak
6000 Ft
6500 Ft

Nappali tagozatos könyvtárszakos hallgatóknak, nyugdíjasoknak (MKE tag)
2000 Ft
2500 Ft

Nappali tagozatos könyvtárszakos hallgatóknak, nyugdíjasoknak (nem MKE tag)
3000 Ft
3500 Ft

Napijegy (pénteki szakmai programra)
2000 Ft
2000 Ft


Étkezés

Igényét kérjük jelölje x-szel!


Ft/fő
júl. 21. csütörtök
júl. 22. péntek
júl. 23.    szombat
Reggeli
700

 
 
Ebéd
   1300
 
 
 
Vacsora
1000
 
*
 

Vegetáriánus menüt kérek:							

* Csak azoknak, akik nem vesznek részt a baráti találkozón.
Szállás

Igényét kérjük jelölje x-szel!

Szálláshelyek
Szobák
Ft/szoba
júl. 21. csütörtök
júl 22. péntek
júl. 23.    szombat
Premontrei Kollégium
2100 Gödöllõ,
Egyetem tér 16.
3 ágyas
4.500
 
 
 

5 ágyas
7.500




7 ágyas
10.500
 
 
 
Sunshine Panzió*

2100 Gödöllõ,
Szabadság út 199.
2 ágyas
13.800
 
 
 

2 ágyas
franciaággyal
10.200




3 ágyas
17.000




3 ágyas
apartman
17.000



Mater Salvatoris*
Lelkigyakorlatos ház

2100 Gödöllõ, Máriabesnyõ, Kapucinusok tere 3.
1 ágyas
5-6.000
 
 
 

2 ágyas
7-8.000




3 ágyas
7.800-9.000




4 ágyas
9.200-10.400





Szent István Egyetem
Kollégium

2100 Gödöllõ, 
Páter K. 1
2 ágyas
zuhanyzóval,
felújítva
7.600




2 ágyas
zuhanyzóval
4.400




3 ágyas
zuhanyzóval,
felújítva
9.600




3 ágyas
zuhanyzóval
8.100
 
 
 

3 ágyas
közös zuhanyzó
6.000




A kollégiumi férõhelyek feltöltése a jelentkezések sorrendjében történik.
*Távolsága miatt gépkocsival érkezõknek ajánljuk.

Egyedül kérek elhelyezést:			

Közös szobában kérek elhelyezést az alábbi személyekkel:

1……………………………………………….            2………………………………………

3……………………………………………….            4……………………………………….

5……………………………………………….            6……………………………………….

Érkezés

Várhatóan milyen közlekedési eszközzel érkezik: ……………………………..
Kulturális program	(július 21. csütörtök) 


1.) Hot Jazz Band a Gödöllõi Királyi Kastély udvarában	(20.30 óra)

Részvételi szándékát kérjük jelezze aláhúzással!

Részvételi díj 1000 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt


2.)  L’art pour L’art – Tyúkszínház címû  darab a Városi Könyvtár udvarában    (20.30 óra)

Szereplõk: Dolák Saly Róbert, Laár András

Részvételi szándékát kérjük jelezze aláhúzással!

Részvételi díj 1000 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt

A kulturális programok után buszt*

		kérek						nem kérek

*A kulturális programok után buszt indítunk Budapestre megfelelõ létszám esetén. 

Kosárlabda torna 		(július 21. csütörtök 18 óra)

Részvételi szándékát kérjük jelezze aláhúzással!

		- játékosként: 		csapatban*			egyénileg
		
		- nézõként	

	

*A csapat neve: …………………………………………………….








Baráti találkozó 		(július 22. péntek 19 óra)

A fogathajtó világbajnok Lázár testvérek Lovasparkjában bemutatóval, vacsorával egybekötött zenés, táncos mulatság.

Részvételi szándékát kérjük jelezze aláhúzással!

Részvételi díj 4000 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt


Baráti találkozó után buszt*

		kérek						nem kérek

*A baráti találkozó után buszt indítunk Budapestre megfelelõ létszám esetén. 

Kirándulások	(július 23. szombat    
			 indulás: 8-9 óra között)

Szándékát kérjük jelezze x-szel!


Részvételi díj*
Jelölés
1. Zsámboki lakodalmas
 6000

2. Kastélyok Gödöllõ környékén
 5000

3. Börzsönyi túra
 5000

4. Vácrátót - Vác 
 5000

5. Visegrád
 5000

6. Nagytétény - Érd - Százhalombatta 
 5000


*Az árak az ebédet is tartalmazzák.
Póló

Vándorgyûlésre készült pólót  (1500 Ft)

		kérek				

S    darab: …        M    darab: …         L    darab: …        XL    darab: …        XXL    darab: …
	                

/AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK!/
Szakmai programok		

Részvételi szándékát kérjük jelezze x-szel! Több is megjelölhetõ!

július 21. csütörtök

Nagyplenáris ülés  (15.00)						  			

július 22. péntek

Kisplenáris ülés:										
	A magyar könyvtárosság etikai kódexe

Szekcióülések

1. szekció 	Gyermekkönyvtáros Szekció							
			Számítógép a gyermekkönyvtárban
			A gyermekolvasói szolgáltatások etikája

2. szekció		MKE-MIKSZ Informatikus Könyvtáros Szekció				
			Az elektronikus információszolgáltatás etikája
			Az információk értéke és hitelessége, szerzõi jog

3. szekció		Társadalomtudományi Szekció							
			Innováció és mindennapok

4. szekció		MKE Pest Megyei Szervezet:							
		Közkönyvtári szekció	
			A könyvtáros személyisége

5.szekció		Zenei Könyvtárosok Szervezete							
			Hivatása: zenei könyvtáros

6. szekció		Könyvtárostanárok Egyesülete							
			A könyvtárostanári munka etikája

7. szekció		Bibliográfiai Szekció								
			A humán szakirodalmi cikkadatbázis helyzete	

8. szekció		Mûszaki Könyvtáros Szekció							
			Könyvtárak a könyvtárakért

9. szekció 	Szeniorok találkozója (pódiumbeszélgetés)		  			

Érdeklõdni a következõ telefonszámokon illetve e-mail címeken lehet:

     Fülöp Attiláné				Tel.: (28) 515-280/105		fulopm@gvkik.hu
     Liskáné Fóthi Zsuzsanna		Tel.: (28) 515-539		fothi@gvkik.hu
     Ocsovszky Zsófia			Tel.: (28) 515-539		ozsofi@gvkik.hu
     Orosz Ágnes				Tel.: (28) 515-532		orosza@gvkik.hu
Gazdasági ügyek:
     Hedrich Márta			Tel.: (28) 515-538		hedrich@gvkik.hu

Dátum:………………………. 2005. ………….. hó ………. nap

							……………………………….
							        jelentkezõ aláírása 
Gazdasági oldal:

Az elõzõ oldalakon megjelölt és megrendelt szolgáltatásokról 14 napon belül visszaigazolást küldünk és mellékeljük a számlát / vagy számlákat. Az árak áfát is tartalmaznak. Kérjük ezt az oldalt is pontosan töltse ki és a fizetésre kötelezettséget vállalóval írassa alá!
Igényét aláhúzással jelezze!

1, A megrendelések közül én fizetem az alábbiakat, ezért a nevemre szóló számla mellé csekket kérek.
1. 	részvételi díjról
2. 	étkezésrõl
3. 	szállásról
4. 	kulturális programról
5. 	baráti találkozóról
6. 	kirándulásról
7. 	pólóról

2, A megrendelések közül munkáltatóm fizeti az alábbiakat, ezért a számlát a következõ névre kérem:
Intézmény neve:........................................................................................................................................
Címe:.........................................................................................................................................................

1. 	részvételi díjról
2. 	étkezésrõl
3. 	szállásról
4. 	kulturális programról
5. 	baráti találkozó
6. 	kirándulásról
7. 	pólóról

A jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatások ellenértékét a számla kézhezvételétõl számított 10 napon belül átutalással kiegyenlítjük.

.................................2005. ...........hó...........nap

....................................................................
       cégszerû aláírás

3, A megrendelések közül kérem  számla kiállítását még az alábbi névre címre:

Név:...........................................................................................................................................................
Cím:...........................................................................................................................................................			
1. 	részvételi díjról
2. 	étkezésrõl
3. 	szállásról
4. 	kulturális programról
5. 	baráti találkozó
6. 	kirándulásról
7. 	pólóról

A jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatások ellenértékét a számla kézhezvételétõl számított 10 napon belül átutalással  kiegyenlítjük.

..................................2005. .............hó...............nap
........................................................................
cégszerû aláírás

