
Magyar könyvtárosok Kárpát-
medencei továbbképző

hálózata



A „hőskor”
• 2000-es évek eleje – kísérleti időszak

• 2004. – Könyvtárosok VI. világtalálkozója, 
kerekasztal-beszélgetés az MKE rendezésében

• együttműködés a Publika Magyar Könyvtári 
Körrel: utazási és részvételi támogatás + 
akkreditált továbbképzési programok 
megvalósítása határon-túli helyszíneken
− résztvevői import, tanfolyami export



Kulcsterületek
I. rendszerszerű együttműködésben megvalósuló

könyvtári tevékenység 
II. könyvtári szakemberek képzése és rendszeres 

továbbképzése a határon túl kialakított 
állandó képzőközpontokban

III. szakmai képviseletek együttműködése
IV. szakembercsere, ösztöndíjak, közös Európai 

Uniós pályázati és projekt-tevékenység, 
kutatás

V. a magyar szellemi örökség számbavétele és 
szétsugárzása

A határontúli magyar könyvtárak 
fejlesztési programja, 2007.



• a határon túli állandó képzőközpontok 
infrastrukturális kialakítása és folyamatos 
korszerűsítése

• anyaországi mentori, tutori, tanácsadói, 
konzulensi, oktatói gárda fokozatos kiépítése

• oktatásszervezési, módszertani szolgáltatások 
biztosítása

• állandó, megbízható, tervezhető pénzügyi 
támogatási keret – partner a mindenkori 
kulturális minisztérium

A képzések feltételrendszere



Az első eredmények
• határontúli képzési bázishelyek, 

együttműködési szerződések
− Csíkszereda: Kájoni János Megyei Könyvtár
− Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
− Beregszász: Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet
− Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet
− Sepsiszentgyörgy: Bod Péter Megyei Könyvtár

• infrastruktúra-fejlesztés
− laptop / számítógép, nyomtató, szkenner, 

projektor, vetítővászon





• együttműködési megállapodás a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral
− akkreditált továbbképzés (Könyvtárosok mentori 

szerepben)
− egyéb képzés: az Ariel szoftver használatának 

elsajátítása



Új tudás - műveltség mindenkinek,
2009. október - 2010. június

• az OKM meghívásos pályázatának célja
− vidéki, határmenti és határon túli művelődési 

intézmények programjainak bővítése
− a hátrányos helyzetű területek kulturális 

felzárkóztatása
− az olvasási kultúra, az életen át tartó tanulás 

fontosságának tudatosítása
− a lakosság digitális írás-olvasási, számítógép-használati 

ismereteinek megalapozása, az e-szolgáltatások 
európai gyakorlatának megismertetése

− a könyvtári, közművelődési szakemberek mentori, 
multiplikátori feladatra való felkészítése



EuroTéka Szabadegyetem 
• képzési, továbbképzési program határon túli 

együttműködő partnerekkel, határon túli 
helyszíneken
− öt helyszín
− hét téma

a könyvtár mint közösségi színtér, 
biblioterápia, mentálhigiéné, 
kommunikációs tréning, csapatépítés,
digitalizálás, webes kompetenciák

• tizenhárom tanfolyam
• 250 résztvevő



Somorja Sepsiszentgyörgy

Zenta Csíkszereda



Kaleidoszkóp

• határmenti kistelepülési továbbképzési program
− hat helyszín – megyei könyvtárak

• Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Salgótarján, Szombathely, 
Békéscsaba

• +1: Tatabánya: ODR-konferencia
− fórum a határmenti könyvtári együttműködés 

lehetőségeiről, tartalmáról, eszközeiről
− résztvevők

• határon „inneni” és határon „túli” kistelepülések 
könyvtárosai (fele-fele arányban)



• négy téma 
− a könyvtár mint közösségi 

színtér
− az életen át tartó tanulás 

támogatása a könyvtárakban
− a lakosság megnyerése és 

felkészítése az e-
közszolgáltatások igénybe 
vételére

− a helyismereti munka 
felértékelődése és új 
lehetőségei



Szeged

Pécs Békéscsaba

Salgótarján Nyíregyháza



www.konyvtarakhataroknelkul.hu 



NEFMI-támogatás, 2011.
• megvalósítás

− tanfolyamok: kiadványszerkesztés, kommunikációs 
ismeretek, partnerkapcsolatok, a könyvtár mint 
közösségi színtér – 200 résztvevő

− 2011 nyarán: információs napok és együttműködési 
szerződések aláírása a szórványterületeken: 
Közép-Erdély (Heltai Gáspár Alapítvány, 
Kolozsvár), Szlovénia (Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzetiségi Közösség, Lendva), 
Horvátország (Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ, Eszék)

− (hiányzó kapcsolat: Burgenland)



− elektronikus nyilvántartási rendszerbe foglalt 
adatbázis felállítása a létrejött képzőhelyek 
eredményeinek átláthatóvá tétele érdekében

• többszempontú visszakeresés (tematika, résztvevő, 
helyszín, időpont stb.) a már rendelkezésre álló
adatokból, az egész hálózat számára hozzáférhetően



NKA-támogatás, 2014. ősz + 
2015/2016. tanév

• előzmény: 2013. május, Magyar Könyvtárosok 
VII. Világtalálkozója (OGYK, OSZK, KI) – az 
ajánlás 4. pontja:
− a bázis-képzőhelyeken folytatni kell a 

könyvtárosok anyanyelven történő szakmai 
továbbképzési programját

− újabb helyszíneket, képzőintézményeket és 
képzési témákat kell bevonni a 
továbbképzésbe

− ösztöndíjas rendszerben alkalmanként 
lehetőséget kell biztosítani a magyarországi 
továbbképzések elvégzésére és 
tapasztalatcserére



• új témák: 
helyismeret; olvasásfejlesztés; hatékony 
kommunikáció; online irodalmi adatbázisok; digitális 
gyűjtemények; esélyegyenlőség; minőségbiztosítás és –
értékelés;
Szín – Tér/Tár – Könyvtár; Embert barátjáról, 
könyvtárat könyvtárosáról

• új helyszínek:
Téglás, Érsekújvár, Párkány

• tanfolyami alkalmak száma: 
13 + 15

• résztvevők száma: 
200 + 167 fő



Zenta

Beregszász Téglás

Somorja



Érsekújvár Párkány

Lendva Pélmonostor



Sepsiszentgyörgy

Csíkszereda



• EMMI-támogatás, 2016/2017-es tanév
− képzési kínálat bővítése
− újabb képzési helyszínek bevonása
− rokon szakmabeliek (tanárok, tanítók, 

óvodapedagógusok, muzeológusok, 
levéltárosok, közművelődési 
szakemberek) bekapcsolása

• hosszútávú (2017-2020) stratégia 
kidolgozása az EMMI Kulturális 
Államtitkárság Kulturális Kapcsolatok 
Főosztálya felkérésére

A jelen és a jövő - hogyan 
tovább?


