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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Cím:  Szakképző iskolák könyvtári szolgáltatásainak tanulmányozása 

Kiíró:  Tudás Alapítvány 

Támogató: Leonardo da Vinci LdV-HU-09-VEP-3009 sz. projekt 

Határidő: 2009. május 31. 

Pályázhat: szak- és szakközépiskolai könyvtárosok, akik a Hódmezővásárhelyi Könyvtári   

  Együttműködési Kör vagy a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári 

  Szekció tagjai 

 

A projekt célja, hogy tanulmányutak szervezésével megismertesse a résztvevő szak- és szakközépiskolai 

könyvtárosokat: 

• a spanyol és olasz könyvtári rendszerrel  

• a két ország (és különösképpen a szakképző iskolák) könyvtári szolgáltatásaival  

• informatikai infrastruktúrájával  

• a szolgáltatások humánerőforrás-szükségletével  

• és a könyvtári felhasználók (olvasók) képzésének gyakorlatával 

 

A tanulmányutak fogadó intézményei és helyszínei: 

• Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada, Spanyolország (http://europroyectosldv.blogspot.com)  

• Euroform RFS, Rende, Olaszország (http://www.euroformrfs.it/index.htm) 

 

A tanulmányutak tartalma: A program során két 8 napos tanulmányutat szervez a Tudás Alapítvány (1 hét 

Spanyolországban, 1 hét Olaszországban). Mind a két országban teendő látogatás magában foglalja az alábbi 

elemeket:  

• találkozás a fogadó intézmény vezetőivel, tárgyalások folytatása az együttműködés jelenéről és jövő-

jéről  

• szakiskolai és egyéb könyvtárak meglátogatása, munkájuk megismerése  

• szakmai kurzusok, konzultációk, előadások a könyvtári és informatikai szolgáltatások és a könyvtári 

felhasználók képzése témakörében  

• együttműködések megalapozása a meglátogatott könyvtárakkal 

 

A tanulmányutak tervezett időpontja és programja (az időpont és a program is változhat még): 

 

Granada: 2009. október 25 – november 1. 
 
1. nap:   Utazás 

2. nap:  A fogadó intézmény bemutatása. A résztvevők bemutatkozása. A szakmai és kulturális 

program ismertetése. Ismerkedés Granadával 

3. nap:  Látogatás és szakmai program az IES Hermenegildo Lanz szakképző iskola könyvtárában 

4. nap:  Látogatás és szakmai program az IES Zaidin-Vergeles szakképző iskola könyvtárában 

5. nap:  Látogatás és szakmai program az IES Padre Suárez szakképző iskola könyvtárában 

6. nap:  Látogatás és szakmai program a Library of Andalusia-ban. A tanulmányút értékelése. A 

részvételi igazolások átadása 

7. nap:   Kulturális program 

8. nap:   Utazás 
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Rende: 2009. április 4–11. 
 
1. nap:   Utazás 

2. nap:  Köszöntő és a tanulmányút programjának bemutatása. Az olasz nemzeti bibliográfiai 

szolgáltatás bemutatása 

3. nap:  Látogatás és szakmai program az Istituto Tecnico di Cosenza „ITIS A. Monaco” szakképző 

iskola könyvtárában. Látogatás és szakmai program a National Library of Cosenza-ban 

4. nap:  Látogatás és szakmai program a University of Calabria – UNICAL könyvtárában. Látogatás 

és szakmai program a Library of Archeology and the History of Art of the Municipality of 

Rende-ben 

5. nap:  Látogatás és szakmai program Istituto Cemmerciale „A. Serra” szakképző iskola 

könyvtárában 

6. nap:  Látogatás és szakmai program a Public Institution CRFIP Cosenza – Regional Centre of 

Vocational Training-ben. Találkozás az intézmény és a könyvtár igazgatójával. A projekt 

értékelése (kerekasztal-beszélgetés) 

7. nap:   Kulturális program (látogatás Paolába, a Tirrén-tenger partján) 

8. nap:   Utazás 

 

Elnyerhető támogatás (az utazás és szállás 100%-os támogatást kap, az étkezéshez lehetséges, hogy önerővel 

is hozzá kell járulni): 

• 965 EUR/fő a spanyolországi útra 

• 865 EUR/fő az olaszországi útra 

 

A pályázat benyújtásának módja: a Tudás Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlap kitöltése és eljut-

tatása – PDF-formátumban – az alábbi címekre: 

• a Hódmezővásárhelyi Együttműködési Kör könyvtárosai: solla@nlvk.hu és tudas@ymail.com 

• a CSMKE Iskolai Könyvtári Szekció tagjai: csbk@jgypk.u-szeged.hu és tudas@ymail.com  

 

Az elbírálásnál előnyben részesülnek, akik 

• aktív szerepet vállalnak az előkészítő munkában  

• cikkek és tanulmányok írásában  

• és a tananyagfejlesztésben 

• vállalják, hogy a közösen elkészített oktatási anyagot elhelyezik intézményük honlapján 

• beszélik az angol, a spanyol vagy az olasz nyelvet 

• tolmácsolást vállalnak 

 

Benyújtási határidő: 2009. május 31. 
 

A nyertes pályázókkal a Tudás Alapítvány szerződést köt, mely tartalmazni fogja a támogatás elnyerésének 

feltételeit, továbbá a tanulmányúthoz kapcsolódó feladatokat, határidőket és anyagi feltételeket. 

 

Letölthető pályázati űrlap:   http://invitel.hu/tudas (Projektek – Szakképző iskolák könyvtári 

     szolgáltatásainak tanulmányozása – Eredmények) 

 

További információ kérhető:  Palotás János projektvezetőtől (tudas@invitel.hu) 

 

A pályázat eredményéről a pályázók e-mailben kapnak értesítést 2009. június 15-ig. A kiutazók listája a Tu-
dás Alapítvány honlapjáról is letölthető lesz. 

 

A támogatás általános feltételeiről bővebben olvashat a Tempus Közalapítvány honlapján: 

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=597  


