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Szakmai beszámoló a Könyvtári Intézet szakmai továbbképzési programjának 

megvalósításáról a 2017/2018. tanévben 

a 26482/2017. sz. Támogatói Okirat alapján (részlet) 

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 a 

határon túli magyar könyvtárosok anyanyelvű képzésének szakmai támogatását. A könyvtáros 

továbbképzés 2017/2018-as tanévre készített tervezete az ágazati irányítás társadalom- és 

szakmapolitikai céljait támogatva figyelembe veszi és biztosítja a hatékony reagálás 

lehetőségét a változó társadalmi-gazdasági környezetre. A képzések megvalósítása során arra 

törekedtünk, hogy olyan információkat, ismereteket és készségeket adjunk át, amelyek 

elősegítik a hatékonyabb munkavégzést. Mindez erősíti a szakterületi identitást, 

kibontakoztatja a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó 

hatásait. A képzések szervezése és lebonyolítása az Intézet Oktatási és Humánerőforrás-

fejlesztési osztályának feladata. Valamennyi képzéshez elkészültek a következő 

dokumentumok: a továbbképzési program részletes leírása és hálóterve, kötelező és ajánlott 

irodalomjegyzék, elektronikus és hagyományos jelentkezési lapok, felnőttképzési 

szerződések, jelenléti ív, haladási napló, órarend, oktatói és résztvevői elégedettségmérő 

kérdőívek és statisztikai, ill. szöveges összesítéseik, tanúsítványok és átvételi elismervényeik. 

A minisztérium a 2017/2018-as 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) 

 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) 
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[…] 

Határontúli magyar könyvtárosok továbbképzése 

A Könyvtári Intézet a határontúli továbbképzések szervezésével 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, NKA-forrás segítségével biztosított tevékenység az idei 

tanévben beépült a fenti támogatásba: a 2017. őszi és a 2018. tavaszi félév során összesen 15 

egy- és kétnapos tanfolyamot szerveztünk meg, 257 fő részvételével (részletesen ld. a. 

mellékletben). Az együttműködési szerződéssel megerősített könyvtári helyszíneken 

megszervezett képzések eljutottak valamennyi határontúli területre: Kárpátaljára (Nagyszőlős, 

Téglás), Erdélybe (Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy), a Vajdaságba (Zenta), a Muravidékre 

(Lendva), a Felvidékre (Somorja, Léva, Szőgyén, Kassa) és Horvátország magyarok lakta 

területére (Pélmonostor). 

 

Budapest, 2018. június 22. 
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 melléklet 

A tanfolyam helyszíne A tanfolyam témája A tanfolyam időpontja 

A 

rész5tvevők 

létszáma 

Somorja, Fórum 

Kisebbségkutató Intézet 

Kamasz(s)ok(k) –Középpontban a 

tinik 
2017. október 13. 26 

Pélmonostor, Pélmonostori 

Városi Könyvtár 

Esélyegyenlőség a könyvtári 

ellátásban 
2017. október 19. 8 

Lendva, Lendvai Könyvtár 

és Kulturális Központ 
Digitális gyűjtemények 2017. október 27. 5 

Zenta, Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet 
Gyerekek a könyvtárban 2017. november 7. 16 

Léva, Barsi Könyvtár A könyvtár mint közösségi tér 2017. november 13. 20 

Nagyszőlős, Nagyszőlősi 

Járási Központi Könyvtár 

Innovatív munkamódszerek – 

korszerű könyvtári szolgáltatások 
2017. november 15. 14 

Csíkszereda, Kájoni János 

Megyei Könyvtár 
Biblioterápia a könyvtárakban 2017. november 16-17. 28 

Téglás, Ungvári Járási 

Központi Könyvtár 

Innovatív munkamódszerek – 

korszerű könyvtári szolgáltatások 
2017. november 22. 22 

Pélmonostor, Pélmonostori 

Városi Könyvtár 
Konstruktív konfliktuskezelés 2018. február 15. 8 

Szőgyén, Községi Könyvtár 
Minőségi iránytű a Fantázia és 

Tudás (B)irodalmában 
2018. március 2. 25 

Sepsiszentgyörgy, Bod 

Péter Megyei Könyvtár 
E-biblioterápia a könyvtárakban 2018. március 19-20. 21 

Zenta, Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet 
Gyermekek a könyvtárban II. 2018. március 27. 14 

Nagyszőlős, Nagyszőlősi 

Járási Központi Könyvtár 

Innovatív munkamódszerek - 

korszerű könyvtári szolgáltatások 

II. 

2018. április 5. 12 

Téglás, Ungvári Járási 

Központi Könyvtár 

Innovatív munkamódszerek - 

korszerű könyvtári szolgáltatások 

II. 

2018. április 18. 20 

Kassa, Kassa Város Ifjúsági 

Könyvtára 
Olvasásfejlesztés „hidakkal” 2018. április 20. 18 

Összesen: 15 tanfolyam 15 alkalom 257 fő 

 


