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Pályázati felhívás  

a 2017. évi lengyelországi IFLA 
KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL 

TÁMOGATÁSÁRA 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége 

pályázatot hirdet a 2017. évi IFLA konferencián való  
részvétel támogatása céljából  

 

A pályázat célja: 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége a könyvtárszakmai 
munka támogatása céljából saját forrásból pályázatot tesz közzé. 
 

A pályázat célja magyar állampolgárságú könyvtárosok számára lehetőséget 
biztosítani a 2017. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából.  
 

A pályázati támogatás tervezett úti célja és ideje: 

 Lengyelország - Wrocław – 2017. augusztus 19 – 25.  
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A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás: 
 

A. Konferencia részvétel – regisztrációs díj támogatása 490, - EUR 
értékben (2 fő részére)  

 
 

B. Konferencia részvétel – útiköltség támogatása 20.000,- Ft értékben 

(10 fő részére)  
 
A pályázatra jogosultak köre és feltételrendszere: 

 
A. magyar állampolgárság 

B. felsőfokú szakirányú végzettség 
C. MKE tagság  
D. tárgyalási szintű angol nyelvtudás, illetve a nyelvtudást igazoló 

dokumentum 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

A. Szakmai életrajz – különös tekintettel az MKE-ben végzett szakmai 

tevékenységre  
B. MKE szervezet/szekció ajánlása 
C. Rövid motivációs levél és munkaterv (maximum 1 A4 oldal, WORD 

formátumban) 
D. Tervezet arról, hogy a pályázó a konferencia tapasztalatait miként 

kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni.  

A pályázat benyújtása: 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE 
Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), illetve elektronikus 

dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu címre.  

A pályázati anyagban kérjük szépen megjelölni, hogy mely pályázati 
támogatásra (regisztrációs díj vagy útiköltség) kíván pályázni.  

Pályázat beadásának határideje:  

 2017. március 31. 16 óra.  

Fontosabb tudnivalók:  

 A pályázati támogatásban 2 fő, illetve 10 fő részesülhet az MKE 

Elnöksége döntése értelmében.  
 A nyertes pályázókat legkésőbb 2017. április 17-ig értesítjük 

elektronikus email útján. 
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 A pályázat nyertesei a konferenciáról való hazaérkezés után, legkésőbb 

2017. szeptember 8-ig, 3-5 oldalban kérjük, foglalják össze 
tapasztalataikat, élményeiket és elektronikus úton küldjék meg a 

szakmai konferencia beszámolót az mke@oszk.hu címre.  

 Budapest, 2017. március 14.  

 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes 

MKE elnök sk. 
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