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Szakmai önéletrajz
Tanulmányok
1980-1984
1985-1989

Táncsics Mihály Gimnázium, Kisbér
érettségi
BDTF, Szombathely történelem-könyvtár szak
okleves történelem- és könyvtárostanár
ELTE PPK, Budapest történelem tanári mesterszak

2010-2011
Tanfolyamok
1985
B. kat. jogosítvány
1990
gépíró tanfolyam
Szakmai tapasztalat
2012Győr Krúdy Gyula Középiskola
könyvtárostanár
Munkaköri tevékenység:
- az iskolai könyvtár működtetése
- felkészítés versenyekre, tehetséggondozás
- könyvtári honlap működtetése
- pályázatok figyelés
- kulturális programok szervezése
Elért eredmények:
- Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny:
országos 15. hely (2019), megyei 1. hely
országos 23. hely (2018), megyei 1. és 3. hely (2018)
országos 9. hely (2016), megyei 1. hely (2016)
megyei 2. és 3. hely, országos 31. helyezés (2015)
- játékos könyvtárhasználati verseny (dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár) 2013. 1. hely, 2014. 2. hely
- Kiállítás: Krúdy Gyula Különgyűjtemény anyagából és
rendhagyó irodalomórák lebonyolítása (2013, 2018) a győri
középiskolák számára
- a vonalkóddal történő számítógépes kölcsönzés kialakítása
- TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 „Iskola közös ügyünk”
Hálózatosodás modul: Közösségi tér kialakítása, nyertes
pályázat (2014)
- Lengyel Alfréd Honismereti Verseny szervezése (városi
szint) általános és középiskolások számára
- Könyvtár-pedagógiai műhelymunka kezdeményezése
könyvtárostanárok és közművelődési könyvtárakban
dolgozó könyvtárosok számára 2018 januártól

2007- 2012. dec. 21. Szabadhegyi Közoktatási Központ
könyvtárostanár
Munkaköri tevékenység:
- az iskolai könyvtár működtetése
- pályázatok figyelése
- felkészítés versenyekre
- könyvtári honlap működtetése
Elért eredmények: - A KTE prezentációs pályázat: országos 1. hely, és különdíj (2007),
- KTE könyvtári élményem pályázat: országos 3. hely (2008).
- Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny: megyei 1. helyezés
II. korcsoport (2009)
- Lengyel Alfréd Honismereti Prezentációs Pályázat szervezése városi
szinten (2010-)
Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr
történelem tanár
könyvtárostanár
Munkaköri tevékenység:
- az iskolai könyvtárműködtetése
- 5 évig történelemtanítás
- diákönkormányzat működtetése, iskolaújság
- iskolai kulturális programok szervezése, vezetése
- Városi Kossuth vetélkedő
- felkészítés versenyekre
- pályázatok
- iskolatörténeti kutatások
- iskolai marketing
Elért eredmény:
- Polgár a demokráciában projektverseny: országos 6.
helyezés (1999)
- Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny: megyei 1. hely - I.
korcsoport (1996)
1992-1994
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr
tájékoztató könyvtáros, gyermekkönyvtáros
Munkaköri tevékenység:
- tájékoztató munka, olvasószolgálat
- „Barokk” Győr városi műveltségi vetélkedő (szervezés,
irodalomkutatás, feladatok)
- Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny – feladatok
összeállítása
- irodalomkutatás 1956 és Győr, OKTV témakörök
1989-1992
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr
könyvtárostanár
Munkaköri tevékenység:
- az iskolai könyvtár működtetése
- kulturális programok szervezése, iskolarádió
- pályázatok
- felkészítés versenyekre
- iskolatörténeti kutatások
Elért eredmény:
- DUE média kategória: országos 4. hely (1991)
- könyvtárhasználati verseny: városi 1. és 3. hely
1994-2007

Egyéb szakmai tevékenységek
1993-2000
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kisalföldi Könyvtárak és
2014Könyvtárosok Egyesülete vezetőségi tag
1990KTE tagja megszakítással
TIT Pannon Egyesület győri szervezetének tagja
- városi szintű helyismereti, művelődéstörténeti vetélkedők feladatainak
összeállítása
Elért eredmény:
TIT Aranykoszorús jelvénye kitüntetés (2005)
Szakmai publikációk
- Kallós Károlyné, Truka Istvánné (1993): Gárdonyi G. Ált. Isk., Győr (társszerző)
- Magdics Erika, Polczer Adél: 1956 és Győr: válogatott bibliográfia (1996) In
Győri Tanulmányok 18. 549-556.
- Szakácsné Foki Katalin (1997) (szerk.): Mi világunk I-IV. szöveggyűjtemény
(társszerző). Győr-Moson-Sopron Megyei Ped. Int, Győr
- Győri életrajzi lexikon (1999, 2003) (életrajzi szócikkek) Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár, Győr
- Bilkó István, Magdics Erika, Némedi Györgyné (2003): Tárkány község története
a kezdetektől. Tárkány Község Önkormányzata, Tárkány
- Barokk vetélkedő a Barokk Nosztalgiák programsorozatba keretében (2003) In
Hogyan Tovább? 3. 25.
- Nemzetközi konferencia, Somorja (2007) – 12-18 éves fiatalok olvasási és
szabadidős szokásai az Szabadhelyi Közoktatási Központban c. előadás (felmérés,
kutatás)
- KTE, Tavaszi szakmai nap, Budapest (2008) – ua. előadás
- MKE Vándorgyűlés, Győr (2012) – Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai
az óvodától a középiskoláig c. előadás; Honismereti Prezentációs Verseny
Győrben c. előadás
- KLIK Regionális konferencia, Győr (2014) – Közösségi tér kialakítása a Győri
Krúdy Gyula Középiskolában – mintaprojekt
- Könyvtári hét, szakmai nap: Családfakutatás a XXI. században (2015) – MagdicsLesi család történeti kutatásának módszertani tapasztalatai c. korreferátum
- Könyvtári szaktanácsadók II. országos szakmai találkozója, Szolnok (2018) –
Könyvtár-pedagógia műhelymunka Győrben c. előadás
1994Feladatok:

Nyelvismeret és számítógépes ismeret
Német nyelv megértése szóban és írásban alapfokon.
Felhasználói szintű Word, Excel, Power Point, internethasználat,
könyvtári szoftverek, adatbázis-kezelés, honlapkészítés.
Képességek
 kitartás
 kezdeményező képesség
 csapatmunkában való munka
Ambíció
 Önállóságot igénylő felelősségteljes munka
Győr, 2019. március 7.

Magdics Erika

