Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2018. évi pályázati felhívása
Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére
1.

A pályázat célja:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés b) pontja, továbbá a Minősített Könyvtári cím
és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet 1. §
(2) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter a 2018. évben pályázatot hirdet a
Könyvtári Minőség Díj odaítélésére.
A Díjat a miniszter pályázat útján annak a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó,
Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárnak adományozza, amelynek kiemelkedő és
töretlen színvonalú innovatív szolgáltatásait a könyvtárhasználók száma és elégedettsége, a
külső és belső partnerek, valamint a könyvtári szakértők véleménye alátámasztja és az
intézmény fenntartója igazolja.
A 2018. évi pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az egyik innovatív szolgáltatás
illeszkedik az alábbi témák valamelyikéhez:


2.

a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése;
a Család Évéhez köthető könyvtári programok megvalósítása.

A pályázó könyvtárak köre:

A Könyvtári Minőségi Díjra azok a könyvtárak nyújthatnak be pályázatot, amelyek:
 rendelkeznek Minősített Könyvtár címmel;
 továbbá a cím elnyerése óta folyamatosan és elismerésre méltóan alkalmazzák a
könyvtári minőségmenedzsment módszereit.
3.

Pályázati feltételek:






2013. évnél nem régebben elnyert Minősített Könyvtár cím megléte;
a könyvtári minőségmenedzsment módszereinek folyamatos alkalmazása;
a kulturális statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség évenkénti teljesítése;
a szolgáltatások eredményességének igazolása a látogatói és a könyvtárhasználati
mutatók emelkedésével;
a használói elégedettségmérés eredményeinek bemutatása.


4.

Benyújtandó dokumentumok:




pályázati adatlap;
szakmai beszámoló.

A Könyvtári Minőségi Díj pályázat esetében a pályázónak két innovatív
megvalósított szolgáltatást kell bemutatnia az alábbi szempontok szerint:
-

tartalmi összefoglalás;
célok, várt és elért eredmények;

5.

a szolgáltatással kapcsolatos használói, külső és belső partneri vélemények;
kapcsolódás a könyvtár szakmai stratégiájához;
a könyvtár működésére gyakorolt hatások összegzése;
a PDCA elv érvényesülése a bevezetés és alkalmazás során;
a szolgáltatás fenntarthatósága érdekében tett intézkedések.

A pályázat benyújtásának ideje és módja:
6.1 A pályázati adatlapot e-mailben a minoseg@oszk.hu
dokumentumként csatolva cégszerű aláírással kell benyújtani.

címre,

PDF

A pályázati adatlap az alábbi linken érhető el: ki.oszk.hu/minosegmenedzsment.
Beküldés határideje: 2018. május 18. 24:00 óra (éjfél)
6.2 A szakmai beszámolót a két innovatív szolgáltatás bemutatásával e-mailben a
minoseg@oszk.hu címre, PDF dokumentumként csatolva kell benyújtani.
Beküldés határideje: 2018. június 15. 24:00 óra (éjfél)
6.

A szakmai beszámoló terjedelme szóközökkel:
A benyújtott pályázat maximális terjedelme nem haladhatja meg a 125.000 karaktert.

7.

A pályázat befogadásának feltételei:
8.1 a pályázati dokumentumok határidőben történő benyújtása;
8.2 a pályázati adatlap PDF formátumának és eredeti példányának egyezősége.

8.

A pályázatok elbírálása:




9.

A pályázatban foglaltakat az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete (a
továbbiakban: KI) a pályázó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenőrzi és
erről szöveges szakmai értékelést készít, és javaslatot tesz a Díj adományozására,
amelyet a kultúráért felelős miniszter részére megküld.
A pályázat elkészítéséhez a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési
Rendszere (a továbbiakban KMÉR) nyújt segítséget, amely a KI honlapján
elérhető.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatos információ:
- a minoseg@oszk.hu e-mail címen;
- és a 06 1 244 -3798 telefonszámon kérhető.

10.

A pályázat eredménye és díjazása:



A Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt.
A Könyvtári Minőségi Díjat évente legfeljebb 2 pályázó nyerheti el.




11.

A Könyvtári Minőségi Díj egy intézmény számára 5 év időtartam alatt legfeljebb
egy alkalommal adományozható.
A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtár a miniszter által adományozott
díszoklevelet kap, továbbá 2.000.000 forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat eredményének kihirdetése




A 2018. évi Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter ünnepélyes keretek között, a
2018. október 23-i nemzeti ünnepen adja át.
A díj birtokosok neve közzétételre kerül a Hivatalos Értesítőben és a
Minisztérium honlapján.
A KI honlapján folyamatosan elérhetővé teszi a Könyvtári Minőségi Díjat viselő
könyvtárak listáját.

