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Szakmai beszámoló az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete szakmai
továbbképzési programjának megvalósításáról a 2018/2019-es tanévben
a 7860/2018/KULTIG sz. Támogatói okirat alapján
A Könyvtári Intézet az 1997. évi CXL. törvény 60. § (3) bek. a) pontja és a 30/2014. EMMI
rendelet 8 § (3) bek. d) és f) pontja alapján végzi a hazai könyvtáros szakemberek képzését,
továbbképzését, a továbbképzési tanfolyamok akkreditáltatását és szervezését, valamint
támogatja a határon túli magyar könyvtárosok anyanyelvű képzését. A könyvtáros
továbbképzés 2018/2019-es tanévre készített tervezete figyelembe vette az ágazati irányítás
társadalom- és szakmapolitikai céljait, és a változó társadalmi-gazdasági környezetre való
hatékony reagálás lehetőségét biztosította a könyvtárosok számára. A képzések megvalósítása
során a hatékonyabb munkavégzést elősegítő információkat, ismereteket és készségeket adtunk
át, mindez erősíti a szakterületi identitást, kibontakoztatja a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő
és gazdasági teljesítményt fokozó hatásait.
A képzések szervezése és lebonyolítása a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrásfejlesztési osztályának feladata. A tanfolyamok szervezése során rendelkezésre állt valamennyi
továbbképzés képzési programjának részletes leírása és hálóterve, a kötelező és ajánlott
irodalomjegyzék, a résztvevők által az elektronikus jelentkezés után kinyomtatott papíralapú
jelentkezési lapok (a dokumentum mintáját ld. az 1. sz. függelékben), felnőttképzési
szerződések (a dokumentum mintáját ld. a 2. sz. függelékben), jelenléti ívek (a lezajlott 36
tanfolyam jelenléti íveinek másolatát mellékeljük), órarendek, oktatói és résztvevői
elégedettségmérő kérdőívek és szöveges, valamint statisztikai összesítéseik. A képzések
résztvevők általi sikeres befejezését megfelelt minősítésű, tanúsítvány (a dokumentum mintáját
ld. a 3. sz. függelékben) elnevezésű okirat, átvételét elismervény igazolja.
A tanfolyamok oktatóinak a képzésekben való közreműködésre vonatkozó kompetenciáit a
szakmai képzési program megvalósítása érdekében benyújtott kérelmek, a kiadott
minisztériumi engedélyek és a legmagasabb iskolai végzetségüket igazoló, hitelesített
oklevélmásolatok garantálják, a tanfolyami órák megtartását valamennyien a haladási naplók
(a dokumentum mintáját ld. a 4. sz. függelékben) aláírásával igazolják.

A minisztérium a 2018/2019-es tanév képzéseinek megvalósításához 30 millió forint összegű
továbbképzési támogatást biztosított, a költségvetési keret felhasználását három nagyobb
egységben engedélyezve:


akkreditációs díjak és tananyagfejlesztés (akkreditált továbbképzési programok
engedélyeztetésével, a képzésekhez szükséges tananyagok kialakításával, egy részük
e-tananyaggá formálásának előkészítésével)



akkreditált képzések megvalósítása (oktatói és terembérleti díjakkal, a képzési díjak
elengedésével, a képzések résztvevők számára történő ingyenessé tételével)



határontúli magyar könyvtárosok továbbképzése (oktatói díjakkal, utazási és
szállásköltséggel, a képzések és a tanfolyamszervezés elektronikus felületének
biztosításával és disszeminációjával)

[…]

Határontúli magyar könyvtárosok továbbképzése
A Könyvtári Intézet a határontúli továbbképzések szervezésével a jogszabályi előírások mellett
a minisztérium által 2007-ben elfogadott, Határontúli könyvtárak fejlesztési programja
(https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/hataron-tuli-konyvtarak-fejlesztesi-programja)

alapján

foglalkozik. A korábban pályázatok és az NKA-forrás segítségével biztosított tevékenység a
tavalyihoz hasonlóan az idei tanévben is beépült a fenti támogatásba: a 2018. őszi és a 2019.
tavaszi félév során összesen 10 helyszínen 13 egy-, két- és háromnapos tanfolyamot
szerveztünk meg, 212 fő részvételével (részletesen ld. a 6. sz. mellékletben). Az együttműködési
szerződéssel megerősített könyvtári helyszíneken megszervezett képzések a következő
határontúli területekre jutottak el: Kárpátaljára (Téglás, Beregszász), Erdélybe (Csíkszereda,
Sepsiszentgyörgy, Nagykároly), a Vajdaságba (Zenta), a Muravidékre (Lendva) és a Felvidékre
(Somorja, Komárom, Galánta). A résztvevők valamennyi helyszínen dossziét, jegyzettömböt,
naptárt és a tanfolyami helyszíneket bemutató infografikát kaptak ajándékba a képzések
alkalmával.
Budapest, 2019. június 21.
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