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MKE a civilekért – MKE Civil akadémia – 2011.

J e l e n t ke z é s i f e l h í v á s
Kedves Kollégák, Civil szervezeti Munkatársak, Civil szervezetek Tagjai!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az NCA-tól (CIV-10-A-0024 kódszámon) forrást nyert
2011 tavaszán megvalósítandó képzési sorozatra. Ennek keretében MKE-n kívüli civil
szervezetek képviselıi, munkatársai számára biztosítunk [ingyenes] gyakorlati képzési
lehetıséget, szakmai konzultációs napot az alábbi öt témakörben:
1. jog ; 2. pénzügy ; 3. elektronikus ügyvitel ; 4. tréneri szerep ; 5. minıségügy
Minden témára egy napot szánunk, vagyis összesen öt képzési napunk lesz nyolc 45 perces
órával, 4 x 2 órás bontásban. A képzés kezdete minden alkalommal 9.30, zárása 16.10.
Helyszín: Budapest, BME-OMIKK GTO olvasóterme, egy esetben pedig a BME
számítógépes elıadóterme. A képzési nap elıadást, gyakorlatot és konzultációs idıt tartalmaz
a jelentkezık által igényelt témákban.
Felkért elıadóink:
Dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtáros, jogász (jog)
Miszori Ildikó könyvvizsgáló, adószakértı (pénzügy)
Payer Barbara könyvtáros, oktató (elektronikus ügyvitel)
Dr. Hangodi Ágnes, Payer Barbara könyvtáros, oktató (tréner)
Dr. Skaliczki Judit könyvtáros (minıségügy).
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Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezés feltétele valamilyen könyvtáros,
vagy egyéb kulturális civil szervezeti tagság! Személyes részvételére számítunk, de ha a
helyszínre utazás anyagi okok miatt nem megoldható, úgy lehetıség van az ismeretanyag
letöltésére, távoktatási jellegő felületrıl történı elérésére, kérdések elektronikus úton történı
megfogalmazására, elektronikus konzultációra is. Ebben az esetben is szükséges a
bejelentkezés! Jelentkezni külön egy-egy témakörre is lehet, ez a jelentkezési lapon a
személyes részvétel bejelölésével tehetı meg!
A Civil Akadémia díjmentes. A helyszínen résztvevık számára a pályázati forrásból étkezést,
büfé ellátást biztosítunk. Útiköltség térítésre sajnos nincs módunk.
Várjuk szíves érdeklıdésüket, jelentkezésüket!
MKE titkárság
mke@oszk.hu

