Könyvtári Intézet
Beszámoló a 2009-es évről
 2009 során a Könyvtári Intézet az előző évben kialakított új struktúrában végezte
tevékenységét, a szervezeti átalakítás eredményesnek bizonyult
 A 2008-2013-as könyvtárfejlesztési stratégia nyomán megterveztük a TÁMOP
pályázatból megvalósítható , a Könyvtári Intézet által kivitelezendő és/vagy koordinált
tevékenységek körét
 Folytattuk a Könyvtári Intézet 2004-ben megkezdett belső minőségirányítási,
szervezetfejlesztési folyamatát. Befejeztük a munkafolyamatok leírását. Havonta
intézeti szakmai napot tartottunk.
 2009-ben is megjelenttettük a Könyv Könyvtár Könyvtáros 12 számát és internetes
változatát, NKA támogatással kiadtuk az EuroTéka sorozatunk egy újabb kötetét,
valamint a könyvtáros szakma legnagyobb vállalkozása, a Magyar Könyvtártörténeti
Kronológia három kötetét.
 Az OKM támogatásával a tavaszi félévben, az „Új tudás” minisztériumi projekt
keretében pedig szeptembertől kaptunk támogatást a határon túli tevékenységünk
eredményes folytatására.

Kutatási és Szervezetfejlesztési osztály
A rendszeres feladatok ellátása
Az osztály koordinációs tevékenysége keretében folyamatosan tájékoztattuk a könyvtáros
társadalmat a könyvtári stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásáról.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a Kistérségi Könyvtári Ellátás helyzetére. Folyamatos
adatbázist építünk a KSZR könyvtárakról.
Folytattuk a hazai könyvtári trendek kutatását:
 az olvasási és kultúrálódási szokások változásainak, trendjeinek vizsgálatát,
 az olvasásfejlesztéssel kapcsolatos projektek, módszerek gyűjtése, rendszerezése, a
vonatkozó szakirodalom figyelése és közvetítése
 kisebbségek – azon belül is cigányok – könyvtári ellátása Csehország északi
régiójában.
 a SZIKLA integrált könyvtári rendszerből származó, olvasási szokásokkal
összefüggő statisztikai adatok elemzése
 a kisvárosok könyvtári ellátásának vizsgálatát,
 nem települési könyvtári ellátás vizsgálatát.
Elláttuk a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás meghonosításával és széles körű
elterjesztésével kapcsolatos feladatokat, koordináltuk a minősített könyvtárak ill. könyvtári
minőségdíj eléréséhez szükséges követelmény- és értékelési rendszer kidolgozását,
működtettük a minőségügyi munkacsoportot.
Végeztük a jogszabályban előírt éves feladatainkat:
 feldolgoztuk és elemeztük a minisztérium által átadott 2008. évi szakfelügyeleti
jelentéseket, az adatokat beépítettük a szakfelügyeleti adatbázisba. Trendeket,
javaslatokat fogalmaztunk meg.
 Elláttuk a Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban
előírt feladatokat.
 Nyilvántartottuk és szerveztük a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának
lebonyolítását.



Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és
kontrollált formában teljes (T) és válogatott (V) verziót készítettünk. Az év
második felében elvégeztük az adatok elemzését, a trendek megállapítását,
publikáltuk a 2008. évi könyvtári teljesítménymutatókat.
Folytattuk az osztály feladatai között található, rendszeresen frissülő adatbázisok építését:
 Határon túli könyvkiadók adatainak frissítése, bővítése
 Tankönyvek, tankönyvkiadók
 A hátrányos helyzetű olvasók könyvtárhasználatát segítő eszközök, és könyvtári
szolgáltatások
 Az országos pályázatok hetenkénti figyelés és közreadása
 Gyermekirodalmi adatbázis anyagának frissítése, gyarapítása, folyamatos
kiegészítése a 2006-2009 évben megjelent válogatott gyermekirodalom anyagával
 Könyvtári Minerva adatbázishoz: 2009. évi felhívás közzététele és az adatok
frissítése.
 A hazai könyvtárak honlapjain fellelhető on-line bibliográfiákat és bibliográfiai
adatbázisokat, helyismereti adatbázisokat és bibliográfiákat számba vevő intézeti
web-oldal rendszeres frissítése, karbantartása
 A könyvtári fölöspéldányjegyzékek közreadása
 Hungarológiai kézikönyvtár jegyzékének frissítése.
Megvalósult eseti tevékenységek:
Felmérés készítése a gépi kölcsönzésekről és a könyvtári integrált rendszerekről a PLR
bevezetéséhez. Közreműködtünk a nyilvános haszonkölcsönzési jogdíj magyarországi
bevezetésének előkészítésében.
Befejeztük a kormányzati szakkönyvtárak helyzetének és működésének vizsgálatát.
Résztvettünk az Országos Civil Egyeztető Fórum munkájában.
Részt vettünk az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati anyagának
elkészítésében, a megvalósítás előkészítésében és ütemezésében.
Létrehoztuk és folyamatosan fejlesztjük a szabványos felépítésű könyvtári portált
(konyvtar.hu, konyvtarak.hu), országos bemutatókon népszerűsítettük használatát.
A PLACE projekt keretében norvég-magyar együttműködésben kutatás elindítása a
könyvtárak mint közösségi terek használatáról.
A magyar könyvtári rendszerben alkalmazható teljesítménymutatókat dolgoztunk ki.

Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály
Rendszeres feladatok
Az osztály folyamatosan részt vett a könyvtári terület 2008 és 2013, és az Országos Széchényi
Könyvtár 2009-2013 közötti időszakra szóló stratégiájának megvalósításában;
gondozta és működtette az intézeti honlapot:
 a honlap karbantartása, hírek és letölthető fájlok elhelyezése;
 a regisztrációk figyelemmel kísérése;
 fórumfelület és hozzászólások figyelése;
 a kapcsolati űrlapon keresztül érkezett levelek koordinálása;
 hírlevél-küldés heti rendszerességgel;
 felmerülő hibák javítása;
 a köztaurusz állományok közzététele az OSZK dolgozói számára;










a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros honlapján: a folyóiratszámok közzététele a
megjelenéstől számított fél éves késleltetéssel; hírek közzététele, a honlap rendszeres
karbantartása;
a Könyvtári Figyelő honlapján: a folyóiratszámok közzététele a megjelenéstől
számított fél éves késleltetéssel; a honlap rendszeres karbantartása; az elektronikus
lapszámokhoz való azonnali hozzáférés engedélyezése előfizetők részére, az ehhez
kapcsolódó űrlap kidolgozása, a jelentkezések adminisztrálása, jelszókiosztás;
a Könyvtári Intézet távoktatási felületén: új tanfolyami felületek kialakítása;
frissítések feltöltése, portál-adminisztráció;
egyéb honlapok frissítése: Pro Hungaris Alapítvány, Kovács Máté Alapítvány, MKE
Társadalomtudományi Szekció, Publika Magyar Könyvtári Kör honlapja,
közreműködés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapjának frissítésében;
munkanaplót, statisztikát, kronológiát és tájékoztatási kérdéseket nyilvántartó
felületek kidolgozása az ezeket igénylő osztályok részére;

közreműködött az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerre vonatkozó vizsgálatokban,
elemzésekben, a témáról friss információkat adott közre hagyományos és elektronikus úton:
 ODR vizsgálat az elektronikus dokumentumküldés helyi gyakorlatáról – kérdőíves
felmérés az 55 ODR-tagkönyvtárban, az ODR-tagkönyvtárak honlapjainak elemző
vizsgálata a könyvtárközi szolgáltatások megjelenítése szempontjából (írásos
beszámoló készítése a minisztériumnak, referálás az eredményekről az ODR stratégiai
bizottság ülésén, előadás a tatabányai ODR konferencián);
 ODR útmutatók készítése könyvtárosoknak és felhasználóknak a könyvtárközi
szolgáltatásokról;
 ODR szórólap szerkesztése,
figyelemmel kísérte az ágazati minisztérium által országosan biztosított külföldi könyvtári
adatbázis-szolgáltatás (EBSCO) használati adatait, budapesti és vidéki helyszínek
bevonásával tréningeket szervez a szolgáltatás megismertetésére:
 havi statisztika készítése az országos használatról;
 új jelszavak generálása a hozzáféréshez (30 új jelszó);
 újonnan jelentkezett könyvtárak regisztrálása (21 új regisztráció);
 éves használati statisztika készítése az országos használatról;
 az EBSCO-s tartalom frissítése az intézeti honlapon;
 távoli felhasználás bevezetése;
 egy napos továbbképzés indítása:
o 2009. május 26. ELTE TTK Könyvtára;
o 2009. május 27. PTE Könyvtára;
o 2009. november 24. SOTE;
o 2009. november 25. Corvinus Egyetem Központi Könyvtára;
 összefoglaló tanulmány az EBSCO folyóirat-adatbázisok elmúlt 6 évéről;
építette és fejlesztette a Köztauruszt:
 megválaszolta a Könyvtári Intézet karbantartó felületére érkező deszkriptor- és
nemdeszkriptor-javaslatokat, beépítette azokat a Köztaurusz állományába;
 önállóan kezelte az Amicus katalogizáló modul 6XX mezőcsoportjába kerülő új
lexikai egységeket (hetente érkező növekményjegyzékek), állandó kapcsolattartással
az OSZK feldolgozói munkakörben dolgozó kollégáival;



felkészült a Relex frissített verziójára (konzultációk az OSZK informatikai
osztályával).

Az osztály a minisztérium megbízásából:
 folyamatosan tájékoztatta a könyvtáros társadalmat a felsőfokú könyvtárosképzésről,
kapcsolatot teremtett a minisztérium és a képzőintézmények között;
 folyamatosan figyelte és szükség esetén véleményezte a képzéssel kapcsolatosan
megjelenő OKM- és SZMM-rendelettervezeteket, az elfogadott jogszabályokról
tájékoztatta az illetékes képzési szinteket, havonta összesített jogszabálylistát készített
a von. közlönyök alapján;
 részt vett a könyvtáros munkakörök szerkezetének átalakítására tett javaslat
kidolgozásában, és a KSH ’könyvtáros’ FEOR-száma mögöttes tartalmának
módosításában;
 megszervezte és folyamatosan biztosította az ingyenes múzeumi belépésre jogosító
igazolások országos cseréjét (7400 darab);
 kiválogatta, kiadásra szerzői jogilag rendezetten átadta a magyar könyvtárügyet
bemutató angol nyelvű kiadvány új kiadásához szükséges fotóanyagot.
Az osztály – képzési tevékenységével szoros összefüggésben – részt vett az intézeti és
intézményi minőségbiztosítási folyamatban:
 az OSZK minőségbiztosítási programjához kapcsolódva módosította, kiegészítette
valamennyi munkafolyamata folyamatábráját és -leírását;
 rendszeresen tartott előadásokat az Információs délelőttökön, ill. vállalta a szervezés
ránk eső részét;
 aktívan részt vett az intézményi Fejlesztési munkacsoport munkájában;
 minőségbiztosítási továbbképzésen vett részt a Goethe Intézetben;
 a munkatársak az osztályvezetővel egyeztetve elkészítették önértékelésüket.
Az osztály az akkreditált intézményi címnek megfelelően:
 betartotta a felnőttképzési törvény és követő jogszabályai előírásait, figyelemmel
kísérte a jogszabály-módosításokat, és képzési dokumentációját ezeknek megfelelően
módosította;
 képzési tanácsadást folytatott (337 alkalom);
 képzési tevékenységéről előadásokat tartott, pl.
o a MKE Bács-Kiskun Megyei szervezetének felkérésére Kecskeméten;
o a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetének felkérésére Nyíregyházán;
o a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének meghívására Csíkszeredában;
o a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a MKE Pest Megyei szervezetének
meghívására.
 a NSZFI által szervezett felnőttképzési továbbképzéseken vett részt (vizsgabizottsági
tagi, vizsgaelnöki, jegyzői felkészítés stb.);
 tankönyvekkel, oktatási segédanyagokkal látta el a hazai és határontúli képzőhelyeket;
 fejlesztette, megújította jelenlegi akkreditált továbbképzési programjait és a hétéves
továbbképzésben felmerülő igények alapján új programokat dolgozott ki, és állított össze:
o új programok: A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a
gyerekkönyvtári munkában (indítás, 60 óra); Kiadványszerkesztési és
prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban (alapítás és indítás, 120
óra); Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban I-II-III-IV. (alapítás és indítás, 4x
30 óra); A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített könyvtár (indítás, 60

óra); Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában (alapítás és indítás, 60 óra
távoktatással);
o lejárt programok módosítása: A kulturális örökség védelme 1850 előtti
dokumentumok esetében (alapítás és indítás, 30 óra)
o új programok előkészítése: Könyvtári vezetői ismeretek (alapítás és indítás, 4x30
óra), A kulturális örökség védelme III-IV. (indítás, 60 óra).
Az osztály rendszeres képzési tevékenysége során
 az emelt szintű, moduláris rendszerű segédkönyvtáros OKJ-képzésre alapozva
folytatta az iskolarendszeren kívüli képzőhelyek munkájának összehangolását:
o munkaértekezletet tartott a segédkönyvtáros képzés első évének
tapasztalatairól és a vizsgaszervezés feladatairól a képzőhelyek számára;
o elfogadásra készített elő a segédkönyvtáros képzéssel kapcsolatos szakmai
anyagokat (pl. könyvtári gyakorlat, előzetes tudásmérés stb.);
 elkészítette és novemberben közzétette 2010. évi éves képzési tervét
(http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?515);
 OKJ-s szakképzést és akkreditált továbbképzési programokon alapuló tanfolyamokat
indított (3 OKJ-s képzés, 26 akkreditált tanfolyam, ld. a mellékelt táblázatot);
 közreműködött (tematika kidolgozás, tananyagírás, tutorálás) az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács, az Eszterházy Károly Főiskola és az OSZK Könyvtári
Intézet közös 30 órás távoktatási képzésének kidolgozásában, és az első 50 fős csoport
képzésében az európai uniós ÁROP-pályázat keretein belül;
 megszervezte és kialakította néhány tanfolyam előzetes tudásmérését (pl. Angol
szaknyelvi tanf., Webes kompetenciák);
 elkészítette és a NSZFI elektronikus felületén benyújtotta valamennyi tanfolyama
kötelező OSAP-statisztikáját;
 biztosította a képzés technikai feltételeit (hardver, szoftver) az oktató- és a
számítógépes teremben, elvégezte a képzéshez szükséges digitalizálási, szkennelési,
pdf-állománykezelési stb. feladatokat.
Az osztály folytatta szolgáltató és tanácsadó tevékenységét, működtette ehhez kapcsolódó
elektronikus szolgáltatásait:
 bővült a könyvtárosok személyi katasztere (218 új regisztráció, 256 módosítás)
 bővült a gyerekirodalmi adatbázis (128 tétel)
 bővült a könyvtárépítés és –berendezés adatbázisa (5 új könyvtár, 33 felújított
könyvtár, frissített von. jogszabálylista),
 bővült a biztonságtechnika és állományvédelem (különösen a muzeális
dokumentumok speciális vagyon- és állapotvédelmét szolgáló eszközök és rendszerek
stb.) adatbázisa (kb. 100 új vagy frissített adatú cég az egyes rész-adatbázisokban);
 bővült a szakfelügyelők adatbázisa (15 új szakfelügyelői engedély).
Az osztály segítette a külföldi magyar intézetek, a külföldi magyar tanszékek és a határon túli
magyar könyvtárak munkáját :
 2009. május. 24-26. Csongrád: Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája.
 2009. május 28. Beregszász: Kárpátaljai magyar könyvtárosok részvételével
ünnepélyes bázisközpont avatás.
 2009. június 15. Somorja: Szerződéskötés a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a
Könyvtári Intézet között egy új bázisközpont létesítésére.








2009. június 22-23. Nyíregyháza: Ariel tanfolyam az elektronikus
dokumentumküldésbe újonnan bekapcsolt határon túli könyvtárak munkatársainak.
2009. október 12. Tatabánya: ODR Konferencia, az elektronikus
dokumentumküldésbe bekapcsolt (régi és új) határon túli könyvtárak szekcióülése.
2009. október 19. Somorja. Szlovákiai Könyvtáros Egyesület Konferenciája.
folyamatos kapcsolattartás az Arielt forgalmazó céggel, szoftver-beszerzés a határon
túli projekthez,
kihelyezett tanfolyamok szervezése (Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Zenta);
közreműködés a 2010. évi Új tudás-pályázat anyagának elkészítésében.

Az osztály közös képzési, szakmai módszertani és fejlesztési munkákon keresztül,
együttműködésben
 a PTE Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai
Intézet és az eMagyarország Centrum felkérésére elvégezte hat csoport Információs
Társadalmi Tanácsadó képzését;
 az Intézet és az MKE együttműködése nyomán az MKE sikeresen pályázott a
„MENET-2008” c. pályázaton, ehhez kapcsolódóan Joomla! alapú portált, Moodle
alapú távoktatási felületet és PHPBB alapú fórumoldalt hozott létre, távoktatási
tananyagot írt, offline (CD) és online felületen tette hozzáférhetővé, segítette az ország
7 régiójában tartott információs napok témaválasztását, adminisztrálta az ország tíz
könyvtárában tartott 4x4 órás tanfolyamok távoktatási felületét, segítette a képzéseket;
 a Publika Magyar Könyvtári Körrel az ENTITLE projekthez kapcsolódó felmérést,
honlapot készített, elvégezte az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, segített a
nemzetközi zárókonferencia megszervezésében.
 a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel együttműködési
szerződést kötött a TÁMOP-pályázatok végrehajtására,
 a nyíregyházi megyei könyvtárral közösen, sikerrel pályázott a Szülőföld Alapnál
határontúli képzési program megvalósítására.
Kiemelt feladatok


A TÁMOP 3.2.4./08/1 projektmunkáinak keretében:
o akkreditált intézményként elkészítettük a pályázat benyújtásához a könyvtárak,
konzorciumok által igényelt árajánlatokat (370 db);
o felmértük a nyertes TÁMOP-pályázatok képzési igényeit;
o előkészítettük a pályázatban előírt szakmai képzések programjait;
o folyamatos tanácsadással szolgáltunk a pályázat képzésekkel kapcsolatban
felmerülő kérdéseiről.



A könyvtárosképző és továbbképző központtá alakulás folyamán az OSZK-val
együttműködve, elnyerve a szakmát érintő és rokonszakmák OKJ-s vizsgaszervezési
jogát, kialakítottuk a vizsgaszervezés rendszerét.
o elkészítettük a vizsgaszervezéssel kapcsolatos rendeletekben előírt,
valamennyi képzőhely által kötelezően használandó dokumentációt (pl.
megállapodás, vizsgarend, vizsgaprogram);
o kialakítottuk az intézeti honlap vizsgaszervezési oldalát;
o folyamatos kapcsolatot tartottunk a NSZFI vizsgaszervezéssel foglalkozó
munkatársaival, megszereztük a központi bejelentésekhez szükséges
elektronikus aláírási lehetőséget;

o beszereztük a szükséges nyomtatványokat (bizonyítványok, törzslapok) és
bélyegzőket;
o részt vettünk a NSZFI vizsgaellenőrzésekkel foglalkozó munkabizottságának
munkájában;
o a NSZFI felkérésére kidolgoztuk a központi szóbeli (5 sorozat) és írásbeli (3
sorozat) tételeket, ill. saját, intézményi gyakorlati (4 sorozat) tételeinket,
emellett írásbeli tételsort készítettünk az utolsó régi típusú könyvtáros
asszisztens vizsgához;
o egyeztettünk és névsort alakítottunk ki a MKE-vel a vizsgabizottság szakmai
szervezetet képviselő tagjairól;
o megszerveztünk és lefolytattunk három segédkönyvtáros vizsgát, a három
helyszinen összesen 70 fő vizsgázott le, 66 segédkönyvtáros és 4 könyvtári
asszisztens;
o a központ írásbelik idején vizsgaügyeletet biztosítottunk a NSZFI-ben;
o felvettük a kapcsolatot a NSZFI-ben működő EUROPASS-vizsgaközponttal,
ennek eredményeképpen kiállíthatunk Európában elfogadott angol és német
nyelvű ún. bizonyítvány-kiegészítőket. 2009-ben összesen 18 Europass
bizonyítvány-kiegszítőt adtunk ki;
o kialakítottuk a lefolytatott vizsgák dokumentációjára vonatkozó archiválási
gyakorlatot.


Bevezettük a tanfolyami adminisztráció adatbázis alapú rendszerét:
o elkészítettük és folyamatosan frissítettük, karbantartottuk valamennyi
tanfolyamunk elektronikus felületét;
o 2009 márciusától elektronikus úton jelentkezhetnek az érdeklődők a
tanfolyamainkra;
o visszamenőleg felvittük az adatbázisba a második képzési ciklus eddig végzett
valamennyi résztvevőjének adatait,
o 2009 második felében az elektronikus hallgatói nyilvántartás tapasztalatainak
összegyűjtése után elkészítettük az adatbázis alapú tanfolyamszervezés
folyamatleírását.



Elindítottuk az OKJ-s segédkönyvtáros képzés országos szakfelügyeleti rendszerének
kialakítását
o előkészítő vizsgaértekezleteket szerveztünk és tartottunk az idei
vizsgahelyszíneken (Budapest, KI; Budapest, BME OMIKK, Miskolc, megyei
könyvtár)
o a vizsgaellenőrzési jogszabály előírásai alapján ellenőriztük a képzőhelyek
képzési dokumentációját

OKJ-s képzések és akkreditált továbbképzési programok 2009-ben

Tanfolyam neve

Emelt szintű könyv- és papírrestaurátor képzés: 6 félév 1100
óra, OKJ 54 84 2501
Emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári asszisztens

Lezajlott
darabszám és
résztvevői
létszám
2008.
szeptemberétől:
9 fő
2 évfolyam:

Elmaradt
darabszám

-----

rész-szakképesítéssel: 2 félév 450 óra, OKJ 54 322 01 0000
00 00
Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére: 60 óra 6x1
nap PLM 123
Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (szegedi
helyszín): 60 óra 6x1 nap PLM 123
Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak: 60 óra
2x4 nap PLM 99
Csapatépítés a könyvtárban: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLM 98
Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az
interneten: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLM 105
Irodalmi adatbázisok - Szakirodalmi és információs ismeretek
az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom
területén: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLM 106
Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok
megoldása a könyvtárban: 120 óra 5x3 nap PLB 0030
Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (tréning): 30 óra
2x2 vagy 1x4 nap PLP 808
Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban I. A könyvtárak
működése, működtetése: 30 óra 1x4 nap PLP-1261
Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban. II. Feldolgozó
munka a könyvtárakban: 30 óra 1x4 nap PLP-1262
Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban. III. Az
információs-kommunikációs technológia és az új web2-es
alkalmazások használata a könyvtárakban: 30 óra 1x4 nap
PLP-1263
Könyvtári szakértői ismeretek: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLM
111
Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap
PLM 110
A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek
könyvtárosoknak): 60 óra 2x4 nap PLP 903
Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret: 30 óra 2x2 vagy
1x4 nap PLM 109
Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a
könyvtárban : 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLP 1094
Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek
segítségével (csíkszeredai helyszín) : 60 óra 1x4 nap PLP
1117
Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek
segítségével (nyíregyházi helyszín): 60 óra 1x4 nap PLP 1117
Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek
segítségével (zentai helyszín) : 60 óra 1x4 nap PLP 1117
A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok
esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban: 30 óra
2x2 nap PLM 124
A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok
esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II.: 30

32 + 30
2 alkalom:
9+7
1 alkalom:
10
1 alkalom:
17
--1 alkalom:
13

--1
1
1
---

1 alkalom:
13

1

1 alkalom:
11

2

---

2

1 alkalom:
30
1 alkalom:
30
1 alkalom:
30
2 alkalom:
23 +1 2
1 alkalom:
21
1 alkalom:
12
2 alkalom:
15 + 13
2 alkalom:
12 + 6

-----

---

--1
1
-----

1 alkalom:
12

---

---

1

1 alkalom:
13

---

1 alkalom:
12

---

---

1

óra 2x2 nap PLM 65
Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére: 60 óra
3x2 nap PLM 112
Projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai: 30 óra 2x2 nap
PLM 97
Szövegfeldolgozás XML alapokon I. - Szabványos XHTML
szerkesztés CSS felhasználásával: 30 óra 1x4 nap PLP 809
Szövegfeldolgozás XML alapokon II. – Az XML
jelölésrendszere és szintaktikája, DTD-k és sémák szerkezeti
felépítése: 30 óra 2x2 vagy 1x4 nap PLP 901
A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszköze: az
ETO: 60 óra 2x3 + 1x2 nap PLP 810
A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei: 60
óra 2x3 + 1x2 vagy 2 x 4 nap PLP 811
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes
világban: 60 óra 2x3 nap PLP 812
Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában: 60 óra 5x8,
1x7 nap PLP 1260
Összesen:

--1 alkalom:
14
1 alkalom:
9

1
-----

---

1

---

2

1 alkalom:
6
1 alkalom:
11
1 alkalom:
14
29 alkalom:
446 résztvevő

1
----17

A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK)
A 2009. év során a KSZK a munkatervében foglaltaknak a következőképpen tett eleget:
Állomány, állományalakítás
A kurrens időszaki kiadványok 2009. évre történő előfizetésére 3.458.000 Ft-ot fordítottunk.
(Megjegyzés: azért 2009-ben, mert a maradványképzés miatt a szokástól eltérően nem az
előző év őszén, hanem a tárgyévben fizettünk elő. A LISA adatbázis 2010. évi előfizetése –
amely 2009 őszén lett volna aktuális – viszont 2010 elejére húzódott át.) A KSZK 2009-ben
nem részesült ODR-támogatásban.
A KSZK állománya összesen 554 könyvvel és 238 folyóirat-évfolyammal (az 554 könyvből
vétel 8 db, ajándék/hagyaték 456 db, kötelespéldány 62 db, csere 28 db, 206 rekatalogizált
OSZK-s, ún. vári anyag), 133 e-dokumentummal és 1472 egyéb dokumentummal
gyarapodott, az állományban lévő 196 kurrens időszaki kiadványból 238 példány érkezett be,
a digitális időszaki kiadványcímek száma az igen kedvezményes áron előfizetett Emerald
Management Extra csomagnak köszönhetően 116 volt. A gyarapodás becsült értéke összesen
9.726 eFt-ot tesz ki, vásárlással 3.490.000 eFt értékű dokumentumot szereztünk be.
A könyvek nyelvi megoszlása 170 magyar, 104 angol, 61 orosz, 75 német, 101 egyéb.
Az állományból összesen 64 kötetet töröltünk. Négy fölöspéldány-jegyzék készült, a
felajánlott kötetek kb. negyedére tartott igényt másik könyvtár.
2009-ben mindössze 32.611 forintot költöttünk könyvre (ez egy darab szabvány és egy könyv
két példányban való megvásárlását jelenti). Kísérletet tettünk a Corvina Alapítványnál arra,
hogy könyvek vásárlására pénzhez jussunk, 2009-ben nem jártunk sikerrel, 2010-ben van rá
remény.

Különgyűjtemények
Elkészítettük az intézménytörténeti gyűjtemény (korábbi nevén az OSZK-múzeum) működési
szabályzatát. Megtörtént a gyűjtemény leltárainak egységesítése.
Elvégeztük a KSZK különgyűjtemények raktározási-állományvédelmi
felmérését, előzetes terv készült a tárolási problémák megoldására.

feltételeinek

Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény
Az Európai Könyvtörténeti Gyűjteménybe (EKGy) tartozó és a KSZK-ba kihelyezhető
könyvanyag kiválogatása folytatódott. Néhány esetben időszaki kiadványok kihelyezésére is
sor került.
A válogatás és átvétel megállapodásban rögzített rendjét az OSZK Gyarapítási és Raktári
osztályával egyeztetve ésszerűen módosítottuk.
A könyvajándékokat előkészítő jegyzékek összeállítása, a beérkezett ajándékok fogadása és
feldolgozása folyamatosan zajlott, a Gyarapítási osztállyal együttműködve.
A kötésre szoruló kötetek kiválogatása és javítása folyamatosan történt, az egyszerűbb
munkákat magunk végeztük el. A gyűjtemény honlapjának linkgyűjteménye újabb
elektronikus forrásokkal bővült.
Feldolgozás
Az újonnan beérkezett, illetve nyilvántartásba vett állomány feltárása, az OPAC építése
rendben folyt; az OPAC 1578 tétellel bővült (könyvek és szakdolgozatok) a retrospektív
konverziót is beleértve.
A KSZK állomány adatainak betöltése a MOKKA adatbázisba az első félévet tekintve
megtörtént, a második félév anyagának revíziója folyik.
Tovább építettük az EKGy virtuális katalógusát, amely az OSZK törzsgyűjteményében,
különgyűjteményeiben, a KSZK és azon belül az EKGy állományában lévő könyvtörténeti
könyveket tárja fel.
Folytatódott a KSZK időszaki kiadványainak katalogizálása (honosítása és létrehozása) az
Amicus rendszerben, 2009-ben a kurrens címek rekordjainak közel kétharmada elkészült (103
rekord).
Folytatódott a tezaurusz bővítéséhez a könyvtörténet tárgyszó-javaslatok gyűjtése.
Olvasó- és tájékoztató szolgálat, dokumentumszolgáltatás
Az OSZK-val szoros együttműködésben működtettük az olvasó- és tájékoztató szolgálatot.
Olvasótermünket heti 47 órában tartottuk nyitva.

Tevékenységünk legfontosabb adatai: 818 olvasó; a személyes könyvtárhasználatok száma
1630; ehhez még jelentős mennyiségű távhasználat (katalógus, MANCI adatbázis,
HUMANUS, honlap) is járult. A kölcsönzött dokumentumok száma 2277 darab.
Könyvtárközi kölcsönzés keretében 71 dokumentumot szolgáltattunk: 37 darabot eredetiben,
8-at nyomtatott másolatban, 26-t pedig elektronikus formában.
A helyszíni, telefonos és elektronikus postai tájékoztatás mellett részt vettünk a LibInfo
internetes tájékoztató szolgálatban (összesen 726 könyvtártudományi, könyvtárügyi, valamint
könyv- és könyvtártörténeti témájú kérdés megválaszolásával és irodalomkutatások
összeállításával).
Megközelítőleg ötven alkalommal készítettünk szemletanulmányokat, döntés-előkészítéshez
hosszabb-rövidebb háttéranyagokat, főként az OKM, az OSZK, a Könyvtári Intézet
munkatársainak megrendelésére. Az egyik szemlénk nyomtatásban is megjelent a Könyvtári
Intézet Az olvasáskultúra fejlesztése. Koncepciók, programok, kampányok című
kiadványában, az Eurotéka sorozatban (A könyvtárak szerepe néhány európai ország átfogó
olvasásfejlesztési programjában).
Az idegen nyelvű cikkek figyelőszolgálata, amelynek újraindítását tervbe vettük, a
HUMANUS-ban új megoldások kifejlesztését igényli, ezért a szolgáltatás újbóli elindítása
2010-re áthúzódik.
Dokumentációs munka
A HUMANUS adatbázisban a KSZK összesen 1909 tételt dolgozott fel.
2009-ben már a külföldi könyvtártudományi cikkirodalom feldolgozása is a HUMANUS-ban
folyt, az adatbázis 900 idegen nyelvű tétellel bővült. A cikkekből válogatva szerkesztettük a
Könyvtári Figyelő referáló rovatát. (301 esetben tartalmaz a rekord tartalmi összefoglalót).
A kiadvány- (és bibliográfia-) előállítás módszerén a Bodza fejlesztőjével együttműködésben
sokat csiszoltunk, immár a gyakorlatban (az érintett kiadványok: az „úttörő” MAKSZAB, a
KF referáló rovata és a Magyar Könyvszemle éves bibliográfiája). A legjelentősebb 2009. évi
eredmény, hogy automatizáltan készülhet a Könyvtári Figyelő referáló rovata is, továbbá,
hogy a tartalmi összefoglalók szerepelnek az adatbázisban a rekordok szerves részeként.
A HUMANUS adatbázis könyvtártudományi és könyvtörténeti része több száz tétellel
gyarapodott az AMICUS analitikus tételeinek átvétele jóvoltából. (Megjegyzés: ezekkel a
tételekkel a későbbiekben még lesz dolgunk.)
Rendben folyt a Magyar Folyóiratok Repertóriumának átnézésén alapuló retrospektív
bibliográfiai feldolgozó munka (2009-ben az 1975. és az 1976. év volt soron, több mint 310
tétel készült el) a Micro-ISIS-es Retro adatbázisban.
A MATARKA adatbázisában folytattuk a korábbi megállapodás szerinti kurrens címek
feldolgozását (8 évfolyam 28 füzetének cikkeivel készültünk el).
Kiadványszerkesztés és -terjesztés
2009-ben a Könyvtári Intézet honlapján elektronikus kiadványként közreadtuk a Magyar
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) két dupla számát (a 2007. évi 1. számot

május 25-én, a 2. számot december 8-án). Folyamatosan és gyorsan zajlik a magfolyóiratok
anyagának adatbevitele. Az év folyamán kialakítottuk a magyar és külföldi tanulmánykötetek
analitikus feltárásának célszerű munkamegosztását.
Jelentős pályázati támogatással (NKA) szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtári Figyelő (KF) c.
folyóirat évi négy számát, illetve gondoztuk interaktív honlapját és elektronikus archívumát.
A lap cikkeinek 80%-át két lektor véleményezi.
Az elektronikus kiadvány-előállításra való átállás miatt a KF 1. számában nem szerepelt a
Folyóirat-figyelő rovat, viszont a 2. és 3. szám megfelelő anyaga bővebb lett.
Elkészítettük és a szerkesztő bizottságnak véleményezésre megküldtük a lap
szerkesztőségének ügyrendjét.
Az év végén a KF új szolgáltatásokkal jelentkezett: az előfizetők online hozzáférést kaptak a
nyomtatott lapszám megjelenésével egy időben, jelszó alapján, továbbá a 2009. évi 3. számtól
a külföldi folyóirat-figyelő rovat is kikerült a honlapra lapozgatható formában.
Rendben megoldottuk a kiadványok terjesztésével, a megrendelők adatbázisának
karbantartásával, a számlázással és postázással kapcsolatos teendőket.
A munkatervben nem vettük ugyan tervbe, de egy önkéntes közreműködésével elkészült a KF
1955-ös évfolyama első félévi füzeteinek szkennelése és begépelése. Korrektúra után ez is a
webre kerül.
Megállapodás született a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, hogy 2010-ben 10%-os árréssel
ők is terjesztik a folyóiratot.
Külön megállapodás alapján az EBSCO cégnek átadtuk a KF PDF fájljait, a Wilson cégnek
pedig megküldtük a nyomtatott füzeteket.
2009-ben harmadik ízben készítettük el A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet
bibliográfiáját, ez alkalommal a 2008. évben megjelent dokumentumokról a Magyar
Könyvszemle című folyóirat számára. Adatszolgáltatási tevékenységünk a Book History
Online adatbázis számára nemzetközi együttműködés keretében megszűnt, mivel a holland
nemzeti könyvtár nem építi tovább az adatbázist.
A 2009. év során lektoráltuk a Hungarian Library and Information Science Abstracts
(HLISA) című, angol nyelvű referáló lap 2006. és 2007. év anyagát tartalmazó számát,
előkészítettük a mutatókat, a szám közreadása –elektronikus kiadványként – áthúzódott 2010re.
Használóképzés, könyvtárbemutatók, kiállítások, rendezvények, PR
A használók csoportos képzésére 5 alkalommal került sor, összesen 98 fő részvételével.
Használóképzési tevékenységünket főként a felsőoktatási intézmények hallgatói körében
fejtettük ki, az oktatókkal szoros együttműködésben. A KSZK szolgáltatásait különböző
elektronikus hallgatói fórumokon népszerűsítettük. A Könyvtári Intézet tanfolyamaihoz
kapcsolódva könyvtárbemutatókat tartottunk, és írásos propagandaanyagot készítettünk.
Gondoztuk az intézeti honlapnak a KSZK-ra vonatkozó részét. Az új külföldi szakirodalom
érdekes cikkeiből alkalmanként a KSZK honlapján tettünk közzé tematikus válogatást,
ugyanitt ismertettük új beszerzéseinket. Kialakítottuk az új, interaktív honlap szerkezetét, és
megkezdtünk feltöltését.
Az OSZK elektronikus hírlevelének 2009. évi IV-VI. számában hírt adtunk a MAKSZAB
elektronikus kiadvánnyá válásáról.

A múzeumok éjszakáján immár ötödik alkalommal megszerveztük a könyvtári éjszakát a
KSZK-ban (ezúttal Jelenetek egy könyvtárból avagy Könyvtár a moziban, mozi a
könyvtárban címmel).
A július 14-i HUMANUS-napon részletesen megosztottuk az érdeklődő tagkönyvtárakkal a
kiadvány-előállítás terén szerzett tapasztalatainkat.
A Könyv, könyvtár, könyvtáros című szakfolyóirat 2009. évi szeptemberi számában Viszlát
MANCI – helló, HUMANUS! Új helyen a friss könyvtári szakmai publikációk adatai címmel
cikket adtunk közre (p. 32-35.).
Részt vettünk az ELTE Trefort-kerti könyvtári napján (szeptember 15., a könyvtár szakos
hallgatók gyakorlati képzéséről szóló kerekasztal-beszélgetést is beleértve) és az MLISkonferencián (szeptember 24-25.).
Gyakornokok
Az év folyamán hat könyvtáros hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra, különböző oktatási
intézményekből és évfolyamokról.
Számítógép-ellátottság, gépesítés
2009 elején több új számítógéphez jutottunk hozzá.
Az AMICUS dezideráta- és kölcsönzési moduljának használatba vétele áthúzódik a 2010.
évre.
Nemzetközi kapcsolatok
Segítettük a Könyvtári Intézet és az OSZK nemzetközi kapcsolatainak ápolását (levelezés,
fordítások, lektorálások, referenszkérdések megválaszolása e-mailben, hostessi teendők).
Több külföldi vendég számára bemutattuk a Könyvtári Intézet és a KSZK szolgáltatásait,
továbbá a magyar könyvtárügyet.
Közreműködtünk a Libraries and librarianship in Hungary című angol nyelvű OKM-kiadvány
frissítésében.
Auditálás, minőségfejlesztés, munkabizottságok
Az OSZK auditálásának során az EUline cég munkatársával szoros együttműködésben az év
első felében lezártuk a KSZK munkafolyamatainak áttekintését és értékelését, véglegesítettük
a KSZK tevékenységét tükröző folyamatábrákat, tevékenység-leírásokat, és ezek szellemében
módosítottuk a munkatársak munkaköri leírásait.
A KSZK munkatársai a következő bizottságokba vannak delegálva: honlap-bizottság,
digitalizálási bizottság, állományvédelmi bizottság, gyűjteményfejlesztési bizottság, KF
szerkesztőbizottság, szabványosítási munkabizottság, MIT munkacsoportok (használói
elégedettség, partnerközpontúság, szervezeti kultúra, folyamatszabályozás).

Rendszeresen tájékoztatást adtunk a KSZK tevékenységéről és annak újabb fejleményeiről az
intézeti napokon. Három információs teázást szerveztünk, továbbá Lakatos András
megünneplését a számára összeállított köszöntőkönyv alkalmából.
Egyebek
A Könyvtári Intézetben a 2000-2008. évi időszakban született tanulmányok és egyéb
dokumentumok elektronikus archívumához az anyaggyűjtés megtörtént.
Megkezdtük az anyaggyűjtést a Kitüntetések adatbázis létrehozásához, amelyet új feladatként
bíztak ránk.
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 Fehér Miklós: „A KSZR tehát könyvtár és az önkormányzatok megállapodásán alapul” :
Interjú Fehér Miklóssal = = Könyv Könyvtár Könyvtáros, Budapest, Könyvtári Intézet,
2009. február, 3-9 p.
 Fehér Miklós: Fejős László 1951 – 2009 = = Könyv Könyvtár Könyvtáros, Budapest,
Könyvtári Intézet, 2009. május, 51-53 p.
 Fehér Miklós: Korszakváltás a könyvtárakban = = Könyv Könyvtár Könyvtáros,
Budapest, Könyvtári Intézet, 2009. április, 25-28 p.
 Fehér Miklós: A könyvtári ellátás lehetősége IKSZT keretben = = Korszerű Könyvtár,
Budapest : Raabe Kiadó, 2005- . – Kiegészítő kötet 2009. február
 Fehér Miklós: Útmutatás a közérdekű adatok közlési kötelezettségének teljesítéséhez = =
Korszerű Könyvtár, Budapest : Raabe Kiadó, 2005- . – Kiegészítő kötet 2009. augusztus
 Fehér Miklós: A közérdekű adatok elérhetősége a magyarországi nyilvános könyvtárak
honlapjain = = Könyvtári Figyelő, Budapest, OSZK, 2009. 3. szám, 391-406 p.
 Fehér Miklós: Legyen Ön, legyél Te az év fiatal könyvtárosa! = = Korszerű Könyvtár,
Budapest : Raabe Kiadó, 2005- . – Kiegészítő kötet 2009. november
 Fehér Miklós: Küldetésnyilatkozat = = Korszerű Könyvtár, Budapest : Raabe Kiadó,
2005- . – Kiegészítő kötet 2009. április
 Fehér Miklós: Az alapító okirat = = Korszerű Könyvtár, Budapest : Raabe Kiadó, 2005- .
– Kiegészítő kötet 2009. április
 Fehér Miklós: Reprezentatív vizsgálatok a szakfelügyeleti kérdőívek alapján = = A
könyvtári szakfelügyeletről / szerk. Riclich Ilona, Budapest, OKM – KI, 2009., 85-100 p.
Társzerző Ládi László
 Amberg Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben: a minisztériumi
szakkönyvtárak = Könyvtári Figyelő, 2009. 1. sz. 17-28. p.
 Amberg Eszter: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) legutóbbi
módosításáról = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2009. 3. sz. 8-11. p.
 Amberg Eszter: Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes
szabályokról = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2009. 7. sz. 12-14. p
 Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek
jogállásának és gazdálkodásának 2008. évi változásairól = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,
2009. 5. sz. 8-13. p.

 Péterfi Rita – Nagy Attila: Amit a kutatásokból tudni lehet. In: Az olvasáskultúra
fejlesztése. Koncepciók, programok, kampányok. Szerk.: Bartos Éva. Bp. OSZK. 2009.
79-114. p.
 Péterfi Rita: Közös utak. A cigányság könyvtári ellátása Északkelet-Csehországban.
Könyvtári
Figyelő.
2009.1.
75-81.p.
http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.175
 Péterfi Rita: Mit tudunk az iskolán túli világról? Amit a 10-12 évesek az iskolai kötelező
olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak. Könyv és Nevelés. 2009. 2.
 Péterfi Rita: Mikszáth vagy Meg Cabot. A 13-14 évesek könyvtári olvasmányai. In: Az
olvasás védelmében (szerk.: Szávai Ilona). PONT Kiadó, 2010. 123-133.p.
 Péterfi Rita: Nem lehet elég korán kezdeni? Strukturális változások a gyermek- és
ifjúsági lapok piacán. In: Olvasni jó! Tanulmányok az olvasás fontosságáról. Szerk.:
Szávai Ilona. Bp. Pont Kiadó. 2009. 51-59.p.
 Péterfi Rita: Vallásosság, habitus, ízlés. Recenzió Kamarás István hasonló címmel
megjelent kötetéről. Könyvtári Figyelő. 2009/4.
 Péterfi Rita: Egy hónap Németországban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2009.2. 3339.p.
 Feimer Ágnes – Tóth Máté: Institutul Maghiar de Biblioteconomie = Revista Bibliotecii
Nationale a Romaniei, 2009. 2. sz. 71–72. p.)
 Tóth Máté: Pushing the boundaries of accessibility governmental and professional efforts
on ensuring equal access to information to rural library users (1997-2007) = NETCOM –
Networls and Communication Studies. 23. köt. (2009) 1-2. sz. Hungarian information
society – Selected studies. 85-110. p.)
 Tóth Máté: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Évkönyve = Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 2009. (18. évf.), 2. sz., 56–60. p.
 Ládi László: Reprezentatív vizsgálatok a szakfelügyeleti kérdőívek alapján = = A
könyvtári szakfelügyeletről / szerk. Riclich Ilona, Budapest, OKM – KI, 2009., 85-100 p.
Társzerző Fehér Miklós
 Ládi László: Ügyfélkapu: interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára==
Könyv, könyvtár, Könyvtáros, 2009. 5. sz. 14-18. p.
 Ládi László Ügyfélkapu: interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára ==Az
olvasáskultúra fejlesztése. Koncepciók, programok, kampányok. /szerk. Bartos Éva.
Budapest: OSZK, 2009. 115-121. p.

Előadások:
Fehér Miklós:
 Villány – szakmai nap, 2009.október 07. IKSZT és regionális tudástár témakör.
 Tószeg, 2009. október 28. Kistelepülési könyvtárak kialakulása Magyarországon.
 Gyergyóremete – tréning 2009. november 3-5. Partnerkapcsolatok, kommunikáció,
döntéshozatal.
 OKM – szakmai nap a statisztikáról, 2009. december 9. Előadás KSZR hasznosulás
címmel.
Ládi László:
 Villány – szakmai nap, 2009.október 07. IKSZT és regionális tudástár témakör.
 A konyvtar.hu portál bemutatója: Debrecen
 A konyvtar.hu portál bemutatója: Miskolc
 A konyvtar.hu portál bemutatója: Győr
 A konyvtar.hu portál bemutatója: Ajka








A konyvtar.hu portál bemutatója: Szeged
A konyvtar.hu portál bemutatója: Budapest, Bajor Gizi Múzeum
A konyvtar.hu portál bemutatója: Székesfehérvár
A konyvtar.hu portál bemutatója: Networkshop
A konyvtar.hu portál bemutatója: Budapest, Internet Fiesta
A konyvtar.hu portál bemutatója: London, Internet Librarian ’09’ Nemzetközi
konferencia

Péterfi Rita:
 2009. november 16. Tata: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés azaz Praktikák, ötletek,
fortélyok az intenzívebb könyvtárhasználatért címmel előadás tartása a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban
 2009. október 5. Tatabánya: Mit tudunk a kötelezőn túli olvasmányokról. Előadás a
Tatabányai Megyei Könyvtárban a Tanítás és tanulás c. konferencián.
 2009. október 2. Győr. Gyermek és/vagy kötelező irodalom. Előadás a IX. Győri
Könyvszalon alkalmából Az olvasó gyermek c. konferencián
 2009. május 15. Kaposvár. Mit tudunk az iskolán túli világról? Amit a 10-12 évesek
az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak – Előadás a
Kaposvári Egyetem 50 éves jubileumi konferenciáján
 2009. március 28. A 10-12 évesek kölcsönzési szokásai a könyvtári adatok tükrében.
Előadás a Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány – Hagyomány és megújulás az
iskolai olvasmányok kánonjában c. konferencián az OPKM-ben
 2009. február 20. Budapest: A magyar társadalom a 21. század elején. Előadás az
Országos Idegennyelvű Könyvtár Másként! A művészetterápiák könyvtári
alkalmazása c. konferenciáján
Szabó Ferenc:
 Szervezetfejlesztő tréning tartása Szegeden a megyei könyvtárban.
 Előadás tartása Kazincbarcikán, a városi könyvtárban könyvári marketing témakörben.
 Előadás tartása Kecskeméte, a megyei könyvtárban, könyvtári minőségmendzsment
témakörben.
 Előadás és tréning tartása Salgótarjánban, a megyei könyvtárban, könyvtári
minőségmenedzsment témakörben.
Interjúk:
Péterfi Rita:
 2009. augusztus 11. Kossuth Rádió. Közelről c. műsor. Beszélgetés az általános
iskolások olvasmányairól.
 2009. augusztus 11. Népszabadság. 11. p. Kislányok álma… Interjú a kisiskolások
kedvenc szerzői kapcsán.
 2009. július 30. Demokrata 2009/31.: Elmaradt megváltás. Interjú a Hídszerepek c.
kötet kapcsán.
 009. május 30. MTV Fogadóóra. A kötelező olvasmányok és a kisiskolások szabadon
választott olvasmányai.
 009. május 27. MTV Válaszd a tudást! c. műsor. Stúdióbeszélgetés az olvasási
szokásokról.
 2009. május 14. MTV Átjáró c. műsor. Stúdióbeszélgetés a határon túli magyarok
olvasási szokásairól a rendelkezésre álló adatok kapcsán.
 2009. április 21. Kossuth Rádió Napközben c. műsor. Beszélgetés a 10-12 éves
gyerekek olvasmányairól.




2009. április 9. MTV Átjáró c. műsor. Beszélgetés a hívő cigány közösségekről.
2009. március 2. Katolikus Rádió Délutáni találkozás c. műsor: Interjú a Hídszerepek.
Cigány integrációs kérdések c. kötet kapcsán.

Szakmai szerkesztés
Fehér Miklós:
Korszerű könyvtár c. cserélhető lapos Raabe Kiadó által gondozott kiadvány szakmai
szerkesztése
Oktatói tevékenység
Fehér Miklós:
 KI által akkreditált Könyvtári Szakértői és Könyvtári szakfelügyelői tanfolyamokon
előadás.
 Bírósági könyvtárosok képzése.
 Szakdolgozat témavezetés: Dalváriné Ádám Judit KSZR Veresegyházi kistérség,
Lőcser Edit KSZR Siófoki kistérség.
 Részvétel a komplex gazdasági képzés, avagy vezetőképzés könyvtárosoknak
résztémakörének (minőség – teljesítménymérés) kidolgozásában. Témavezető
Hangodi Ágnes.
Amberg Eszter:
 A könyvtár fogalma és feladata az információs társadalomban, a könyvtári terület
jogszabályai, ágazati és szakmai szervezetei. A könyvtár működésének dokumentumai
I-III. (Akkreditált képzés bírósági könyvtárosok részére. OITH Magyar Bíróképző
Akadémia, 2009. június 15-16.)
 A szakszerű és hatékony könyvtári működés dokumentumai I. A küldetésnyilatkozat
és az Alapító okirat. (Szakfelügyeleti tanfolyam. Országos Széchényi Könyvtár, 2009.
október 19.)
Péterfi Rita:
 Olvasásszociológia oktatása az OSZK akkreditált segédkönyvtáros tanfolyamán.
Szabó Ferenc:
 Az Eötvös József Főiskola keretében szociológia, olvasástudomány, minőségfejlesztés
témakörökben könyvtárszakos hallgatók oktatása Budapesten.
 Részvétel a segédkönyvtáros képzésben: minőségmenedzsment, marketing tárgyak
oktatása.
Tóth Máté:
 Segédkönyvtáros képzés
 Könyvtári szakértő képzés

