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Az Országos Széchényi Könyvtár  
és a Magyar Információbrókerek Egyesülete tisztelettel meghívja Önt a

KÉR JÜK , RÉSZ VÉ TELI SZ ÁNDÉK ÁT 2021. JÚNIUS 6-ÁIG JELEZ ZE A KÖVE TKEZŐ LINKEN: http://bitly.ws/dCh3. Kérjük, töltse ki a kérdőívet: http://bitly.ws/dCh5.

Regisztrációhoz 
kötött, térítésmentes 
Teams-rendezvény

FELELŐS GAZDASÁGI, ÜGYVITELI DÖNTÉSEK 
– KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSSAL című videókonferenciára 

és workshopra

PROGRAM

09.00  Köszöntő – Rózsa Dávid főigazgató, OSZK és Mikulás Gábor, MIBE
09.10  Oefenen.nl: beindítjuk a felnőtteket, akik alapkészségeiket fejlesztenék (szinkronfordítással)
 – Lies Petersen kommunikációs tanácsadó, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
09.40 A számolásban és pénzkezelésben is segít. Tapasztalatok az Oefenen.nl-lel a Hágai Városi Könyvtárban
 – Deuten-Makkai Réka programvezető, Hágai Városi Könyvtár
10.10 Kiszámoló-tapasztalatok: piac és tartalom 
 – Csernok Miklós okleveles szakközgazdász, pénzügyi tanácsadó, a Kiszámoló blog szerzője
10.40 Gazdasági, ügyviteli igények jelentkezése a hazai közkönyvtárakban – a friss felmérés eredményeinek 
 bemutatása, értékelése – Mikulás Gábor, MIBE
11.10 Szünet
11.20 Fórum – az előadók és résztvevők beszélgetése 
 Moderátor: Kecskeméti Gergely és Mikulás Gábor



Támogatók:

LIES PETERSEN: Oefenen.nl: beindítjuk a felnőtteket, akik fejlesztenék alapkészségeiket 
Az Oefenen.nl (Practise.nl) portálról segít a holland nyelv megismerésében, számolási és digitális készségek 
fejlesztésében, olyan releváns témákba ágyazva, mint az egészség, a munka és a pénz világa. 
Hogy jobban éljünk, és teljesüljenek céljaink.

DEUTEN-MAKKAI RÉKA: A számolásban és pénzkezelésben is segít. Tapasztalatok az Oefenen.nl-lel  
a Hágai Városi Könyvtárban
A platform használati jogát a hágai önkormányzat vásárolta meg a város azt igénylő összes szervezete  
számára. Elmondom, hogyan tudjuk annak kínálatát eljuttatni a felhasználókhoz, s hogyan kísérjük,  
motiváljuk használóinkat, hogy ne adják fel. Azaz: miben áll a könyvtár szerepe?

CSERNOK MIKLÓS: Kiszámoló-tapasztalatok: piac és tartalom
Egy blog a pénzügyekről: tíz év cikkei a személyes pénzügyekről a megtakarításoktól a vállalkozáson át  
a befektetésekig. A lakosság pénzügyi tudatosságra való nevelésének fontossága egy ingyenes, online pénzügyi 
tanácsadási forma bemutatásán keresztül.

MIKULÁS GÁBOR: Gazdasági, ügyviteli igények jelentkezése a hazai közkönyvtárakban  
– a friss felmérés eredményeinek bemutatása, értékelése
Kérdőívvel kerestük meg a hazai közkönyvtárakat, hogy ügyviteli, pénzügyi információszolgáltatási igényekről, 
tapasztalataikról és a gyakorlatról kérdezzük őket. Az előadás ezeket a friss adatokat mutatja be.


