
1. KÖNYVTÁRI INTÉZET 

Kiemelt országos feladatok 

 

 Az OSZK lezárult TÁMOP pályázatának menedzselése 

A lezárult TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0002 sz. pályázattal kapcsolatos fenntartási 

jelentések, adatszolgáltatások elkészítése igény szerint megtörtént. A pályázat 

eredményeként létrejött MOKKA-ODR adatbázis működését a KI felügyeli.   

 2012 novemberében indult TÁMOP pályázat projektvezetése 

Az ELDORADO projekt rendben elindult, a pályázati ütemterv szerinti teljesítés folyik. A 

Könyvtári Intézet munkatársai szakértői közreműködéssel vesznek részt a 

megvalósításban.  

 Országos fejlesztési feladatok koordinációja 

Az év során igény szerint rendszeresen segítettük a könyvtárakat módszertani, szakmai 

tanácsadással. A kiemelt, országos feladatok összehangolása érdekében az országos 

hatókörű projektek irányítóival (Szeged, Debrecen, Miskolc) rendszeresen egyeztetünk.  

 MOKKA projekt vezetése 

Hetenként videokonferencia keretében egyeztetjük a partnerekkel, a projekt 

munkatársaival és a fejlesztőkkel a napi működtetéssel, üzemeltetéssel, feltöltéssel 

kapcsolatos feladatokat. A betöltések szervezését, a könyvtárakkal történő egyeztetést a 

két projektvezető (Koltay Klára és Bánkeszi Katalin), valamint a rendszergazda (Sándor 

Ákos) végzi. A beérkező rekordok ellenőrzésére nagyon szűk kapacitással rendelkezünk, 

tekintve, hogy ezt a feladatot jelenleg egy nyugdíjas kolléganő végzi önkéntes alapon, 

ellenszolgáltatás nélkül, ami hosszú távon nem jelent megoldás. A beérkezett rekordokról 

az igazolásokat a könyvtárak kérésének megfelelően kiadjuk. 

A MOKKA Egyesülettel jó munkakapcsolatban vagyunk, konkrét segítséget is kaptunk az 

év során a szerver meghibásodása miatt.   

 Részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet által vezetett munkacsoport munkájában, 

mely az IKSZT-k szolgáltatásfejlesztésére irányuló pályázatot dolgozta ki. A pályázat 

sikeres, a megvalósításra 2014-ben kerül sor. 

 

További kiemelt feladatok 

 

 A Magyar Könyvtárosok Világtalálkozójának szervezése 

NKA és KIM támogatásával 2013. május 28-án és 29-én Határtalan együttműködés – 

stratégia, integráció, megújulás címmel sor került a Magyar Könyvtárosok VII. 

Világtalálkozójára. A szervezést – a szakmai szervezetekkel egyeztetve – az 

Országgyűlési Könyvtárral közösen végeztük. A világ 12 országából 62 külföldön élő 

magyar kolléga jelentkezett a konferenciára. A magyar résztvevőkkel együtt mintegy 120-

150 fő vett részt az előadásokon. 



A Világtalálkozóhoz kapcsolódó témákról speciális 3K számot szerkesztettünk, amelyet a 

részt vevők megkapnak. A konferenciához információs honlapot készítettünk 

(http://vilagtalálkozo.oszk.hu). Az előadásokon és a hozzászólásokban elhangzottak 

alapján a konferenciát követően javaslat készült a határon túli könyvtárakkal kapcsolatos 

feladatok stratégiai célokhoz.   

 A kiadói kapcsolatok ápolása 

Aktívan részt veszünk az Egyesülés az e-könyvekért szerveződés munkájában, melynek 

találkozója havi-kéthavi rendszerességgel az OSZK-ban zajlik. Kapcsolatban vagyunk és 

rendszeres egyeztetünk a kiadókkal, forgalmazókkal, terjesztőkkel, szerzői jogászokkal – 

különös tekintettel a lehetséges együttműködési modellek kialakítására, valamint egyéb, 

az ELDORADO projekttel kapcsolatban felmerülő egyeztetendő kérdésre.  

 Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére részt vettünk a 2014-ben kezdődő új 

stratégiai időszak tervezésében (források elemzése, külföldi gyakorlat áttekintése, 

szakirodalmi szemle, elemzések stb.)  

 

Általános feladatok 

 

 Az EMMI jogalkotási és könyvtári fejlesztési feladataihoz igény szerint döntés-előkészítő 

anyagokat állítottunk össze, valamint adat- és információszolgáltatás végeztünk. 

 NKA pályázati támogatással (4m Ft) megjelentettük és eljutattuk az előfizetőkhöz a 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2013. évi 12 számát. A 22. évfolyamban összesen 109 cikk 

(tanulmány, beszámoló, esszé, interjú, nekrológ, recenzió stb.) jelent meg. Működtettük a 

folyóirat szerkesztő Bizottságát. Elkészítettük a 2014. évi támogatás megszerzése 

érdekében a NKA pályázatot. Folyamatosan töltjük fel a 3K weboldalát, ahol az előfizetők 

a nyomtatott megjelenéssel egyidőben olvashatják a teljes számot elektronikus formában 

is. Nem előfizető olvasóink fél éves késéssel nézhetik meg cikkeket. Az előfizetések 

teljesítésén kívül tiszteletpéldányokat is küldünk, és az oktatási tevékenységünk 

támogatására is felhasználunk példányokat. Az előfizetésekből mintegy 2m Ft bevétel 

keletkezett. A 2013-ban megvalósult Világtalálkozó vendégeinek tematikus számot 

készítettünk. Az EPA részére átadjuk a cikkeket, a Matarka felé pedig tartalomjegyzéket 

adunk.  

 Tevékenységünkről, munkánk eredményeiről rendszeresen beszámolunk a szakmai 

lapokban, konferenciákon, előadásokon. (A publikációk és az előadások listáját 

mellékeltük.) Több munkatársunk vett részt a könyvtáros-képzésben, illetve a szakmai 

képzéseken oktatóként. 

 

A legkeresettebb honlapjaink/szolgáltatásaink látogatottsága: 

 

  
KI 

honlapja 

Könyvtár-

tudományi 

Szakkönyvtár 

Könyv, 

Könyvtár, 

Könyvtáros 

Könyvtári 

Figyelő 

Gyerek-

irodalmi 

adatbázis 

Távokt. 

Portál* 

E-

könyves 

infotár 

Látogatások 

száma 
128638 6125 30630 18736 19906 5930 16377 

Oldalmeg-

tekintések 
321581 11053 51217 30686 59457 49431 24411 

 
*Korlátozott körben elérhető 

 



 

További adatok: 

- a nyilvános könyvtárak adatai: 13224 kezdőoldal oldalmegtekintés  

- a statisztika oldala: 3470 oldalmegtekintés  

- a Könyvtári Minerva: 8089 kezdőoldal oldalmegtekintés  

- a képzések oldala: 14 886 oldalmegtekintés 



KUTATÁSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

Az osztály humán erőforrás helyzetének alakulása 

 

Az osztály létszáma az év kezdetekor 8 fő volt. 2013. november 1-el azonban három 

változás is bekövetkezett. Ketten más beosztásba kerültek az OSZK-n belül, egy 

osztályvezető nyugdíjba ment. 2013. november 1-től az osztály vezetésére - a vezetői 

pályázat eredményes lezárásáig - Fehér Miklós kapott megbízást. 

 

Technikai feltételek alakulása 

 

Általánosságban elmondható, hogy a munkatársak elöregedett számítógépeken 

dolgoznak, sajnos e területen fejlesztés nem történt. 

 

Kiemelt feladatok: 

 

Helyzetfelmérést készítettünk az összevont intézmények helyzetéről, működéséről. A 

megállapításokat a KSZO által elkészített ’Jelentés az összevonásról_2013_12_20' 

dokumentum tartalmazza. 

 

Összegzést, pontosabban helyzetfelmérő tájékozódást végeztünk a könyvtárak állomány-

nyilvántartási gyakorlatáról, az elektronikus nyilvántartások használatáról, hogy ezzel 

összefüggésben javaslatot fogalmazhassunk meg az állomány-nyilvántartás 

szabályozására. Az eredményeket a KSZO által elkészített ’Összefoglaló_2014_01_11' 

dokumentum tartalmazza. A helyzetfelmérő tájékozódást terveink szerint 2014-ben 6 

könyvtár gyakorlatának helyszíni áttekintése követi. 

 

2013-ban a szakfelügyeleti tevékenység kapcsán 5 megye 39 kérdőívét kaptuk meg, ennek 

feldolgozása év végével lezárult. A megállapításokat január hóban adjuk át. Továbbá elkészült 

a megújított vizsgálatokhoz szükséges kérdőív: ’A városi és az egyéb nyilvános könyvtárak 

szakfelügyeleti vizsgálatának adatlapja 1. 0 verzió 2013’ címmel. 

 

A 2008-2013 közötti TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak vizsgálata Az 

elnyert támogatások felhasználásáról hatástanulmány készült. „A könyvtári szakterület 

támogatásainak átfogó elemzése, a felhasznált források hatásai és eddig elért eredményei a 

könyvtári rendszer működésére” és a „Összegző jelentés a megyei könyvtárakban sikeresen 

megvalósított fejlesztési projektekről” című anyagokat a minisztériumnak átadtuk.  

 

A minisztérium által bekért felmérés eredményeiből elemzést és publikálásra alkalmas 

munkaanyagot készítettünk a kiemelkedően jó könyvtári pályázatok, pályázati 

gyakorlatokból. Az elemzés célja, hogy közreadhassuk a „jó gyakorlatok”-at, ezzel segítve a 

könyvtárak további pályázati munkáját. 

 

A 2014-2020 közötti TIOP és TÁMOP pályázatok előkészítésében való részvétel. Előzetes 

elemzéseket, javaslatokat készítettünk a minisztériumi felkérésre. „Olvasásfejlesztés – 

könyvtár – család. Nemzetközi és hazai szemle” 

 

A statisztika, a Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke és a Könyvtári Minerva egyesítésével 

kialakított egységes könyvtári adatbázis létrehozása az excel kimutatásprogramjával készült 



könyvtári adatok statisztikai keresőfelületes adatbázisának bővítésével. A megváltozott 

személyi feltételek (informatikus és adatbázis tervező távozása) miatt a feladat nem teljesült. 

A tervet ebben a formában (excel kimutatásprogram) nem érdemes megvalósítani, mert az 

óriási mennyiségű adatok kezelésére ez a megoldás már nem megfelelő. A közös adatbázis 

létrehozásához az osztály nem rendelkezik megfelelő informatikus szakértelemmel. 

 

Az excel kimutatásprogramjával készült a könyvtári adatok statisztikai keresőfelületes 

adatbázisának visszamenőleges bővítése a nyomtatott TEKÉ-k és SZAKMÁ-k adataival 

1968-1998. Készen van a települési a munkahelyi, a szak és az iskolai könyvtárak egységes 

adatbázisa. Folytatni kell a megyék (megyénként) és a városok (városonként) adatbázisának 

elkészítését. Így 3 különböző adatbázisunk lesz (országos szintű – kész, megyei szintű – 

készítendő és városi szintű – készítendő) 

 

A Könyvtári Intézeti honlap statisztikai részének gondozása: Az „Ami a számok mögött 

van” rovat cikkeit és a „Néhány európai könyvtár néhány adata” táblázatot frissítettük. Két 

cikket készítettünk a ’számok mögött’ témakörben, az egyik a Mozgókönyvtári ellátás 

elterjedése Magyarországon 2007-2011 (térképpel), a másik pedig a kulturális intézetek 

Magyarországon 2011 (grafikonokkal). Az európai könyvtári adatok frissítése megtörtént. 

  

A könyvtárak számára készülő működési mutatók, – teljesítménymérés, - értékelés 

költségtervezés – összeállítása. A könyvtári teljesítménymutatók – valamennyi 

könyvtártípusra – hozzáférhetőek a KI honlapon közzétett „adatok és mutatók 

keresőfelülettel” című menüpontban. 

 

Összefoglaló készítése a PLR rendszer bevezetésének hazai tapasztalatairól. A feladat 

teljesítése 2014-re tolódik, mivel a feladatot végző munkatárs Amberg Eszter időközben más 

igazgatóságra került.  

 

Szerzői jogi szakértés, tanácsadás az árva művek és a digitális dokumentumok legális 

felhasználásáról folyamatosan megtörtént. 

 

A minisztériumi szakkönyvtárak vizsgálata 2008-2012. A vizsgálathoz a 

háttérintézmények szakkönyvtárainak működési statisztikai adatait kigyűjtöttük, illetve 

csoportosítottuk, egyben elvégeztük az adatszolgáltató könyvtári kör feltérképezését, újra 

megkeresését, adataiknak frissítését, mert ez az utóbbi időben jelentősen változott. Az 

adatokat átadtuk Amberg Eszter számára, aki a tanulmány készíti. A tanulmány a KF 2014/2. 

számában várhatóan megjelenik. 

 

Részvétel a különböző egyesületek, valamint szakmai szervezetek munkájában: MKE, 

UMVP, OTCEF.  

 

A legújabb technológiai trendekkel kapcsolatos rendezvények szervezése: az NKA-tól nyert 

pályázati támogatásból a K2 kísérleti műhely rendezvényeit folytattuk négy alkalomból álló 

sorozattal. 

 

A hazai könyvtári közösségi terek vizsgálata. Kérdőíves vizsgálat a hazai könyvtárak és 

felhasználók körében arról, hogy a használók mennyiben tekintenek a könyvtárakra, mint 

közösségi terekre. A kutatás az elmúlt években zajlott, az online közösségi helyekről szóló 

kutatás folytatása, amely a fizikai könyvtári terek társadalomban betöltött funkcióját hivatott 

bemutatni. Az eredmény érveket szolgáltat a fizikai könyvtári terek megtartása és további 



fejlesztése mellett. Erről szóló publikációk: Tóth Máté – Winkler Anna: Könyvtárak a 

közösségi oldalakon = Korszerű könyvtár, kiegészítő kötet, Budapest, Raabe kiadó 2013. 

április; Tóth Máté – Szalacsi Alexandra: The university library website as a virtual study 

environment = Hargadon S, Hirsch S (szerk.) Library 2.013 Worldwide Virtual Conference. 

2013. October. A feladat kapcsán elkészült a ’Könyvtárak, mint közösségi terek’ című 

dokumentum, mely a témában született kutatási eredmények szintézise, gyakorlati példákkal 

illusztrálva, két műhelyre fókuszálva.   

 

A Könyvtári Intézet együttműködött az Oslói és Akershusi Főiskolával a PLACE projekt 

keretében. A Könyvtári Intézet szerepe a projektben közös kutatások és publikációk. A másik 

műhely a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara, amellyel a KI szintén 

együttműködik. Itt hallgatók bevonásával a fizikai könyvtárépületek mellett a virtuális 

közösségi terek vizsgálatára fókuszáltunk.  

 

A KSZR projektek elemzése. A minisztérium felkérésére elemzést készítettünk a megyei 

könyvtárak által készített éves tervekről és az 5 éves fejlesztési tervekről. 

„osszegzo_jelentes_20131020.doc” 

 

A megyei könyvtárak által kötött KSZR ellátási szerződések értékelése, felülvizsgálata, 

javaslattétel a 2014. évi szerződéskötések előkészítésére. Az értékelés a megyei könyvtárak 

tevékenység beszámolója alapján készült el. Címe: „Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR). Helyzetkép és vezetői összefoglaló a megyei könyvtárak által beküldött beszámolók 

alapján a 2013. évre” Jelentes_2013_11_27.rtf 

 

Az IKSZT-ék könyvtári feladatellátásának vizsgálata. Ennek érdekében kapcsolatot vettünk 

fel a NAKVI-val, mint az IKSZT-k felügyeletét, ellenőrzését, képzést, továbbképzést végző 

intézménnyel. Folyamatban van a két intézmény közötti együttműködési megállapodás 

előkészítése.  

 

A könyvtárosok korszerű szemléletének formálása, szakmai kompetenciáik és 

tulajdonságaik fejlesztése témakörökben előadások tartottunk szakmai programokon, 

cikkeket, tanulmányokat készítettünk. (Pl. Szekszárd, szakmai nap, Nyíregyháza szakmai nap 

stb.). 

 

Alapfeladatok 

 

1. Részt vettünk a különböző munkabizottságokban, munkacsoport munkákban. 

(stratégia, KSZR, statisztikai, minőségbiztosítás stb.). 

 

2. Segítségnyújtást végeztünk a különböző típusú könyvtáraknak. Telefonos, e-mailos 

megkeresésre folyamatosan nyújtottunk segítséget a szolgáltatások fenntartásával és újak 

kialakításával kapcsolatosan, valamint válaszoltunk az egyéb szakmai információs körből 

kikerülő kérdésekre.  

 

3. A Könyvtári Figyelő-ben (2013. 1. sz.) tanulmányt jelentettünk meg a KSZR keretben 

működő könyvtárak, könyvtári szolgáltató-helyek közösségi szerepének vizsgálatáról, a 

vizsgálat megállapításairól. Ezen kívül részt vettünk 2013. november 19-20-án 

Kecskeméten, az MKE által szervezett műhelynapon, ahol a KSZR Bács-Kiskun megyei 

gyakorlatot tekintettük át. Helyszíni tapasztalatcserék útján győződtünk meg a közösségi 

szerep jelentőségéről, a könyvtári szerepvállalás megvalósíthatóságáról. 



 

4. A könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás meghonosításával és széles körű 

elterjesztésével kapcsolatos feladatokat folyamatosan végeztük, közreműködtünk a 

munkabizottság működtetésében. 

 

5. Elláttuk a teendőket a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásával kapcsolatosan. A Könyvtári Minőségügyi Bizottság titkársági 

feladataival egyetemben.  

 

6. A nyilvános Könyvtári Jegyzék, a könyvtári Minerva, valamint a Könyvtári statisztika 

adatbázisaiból nem készült el a közös adatbázis. Sőt, az év folyamán az eddigi 

rendszerben működő Nyilvános Könyvtári Jegyzék adatbázisa számítástechnikai eszköz 

meghibásodása miatt megsérült. Szerencsére az adatbázist sikerült visszatölteni, 

működtetését azonban új alapokra kell helyezni.  

 

7. A „konyvtar.hu” portál lehetőség szerinti működtetése megtörtént. A portál az ősz 

folyamán szintén kritikus állapotba került a számítástechnikai háttér hiánya miatt. Az 

üzemeltetés vonatkozásában probléma, hogy nincs szoftverüzemeltető, nincs anyagi 

háttér a működtetéshez, a szerver elavult, a háttértár üzemideje régen lejárt.  

 

8. Folyamatosan építettük a speciális könyvtári adatbázisokat, készítettünk jegyzékeket: 

 Gyerekirodalom 

 A hátrányos helyzetű olvasók könyvtárhasználatát segítő eszközök, és könyvtári 

szolgáltatások 

 A könyvtárakat érintő országos pályázatok 

 Határon túli könyvkiadók 

 A Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék, 

 A könyvtári fölöspéldány-jegyzékek 

 Adatbázisok, adattárak a hazai könyvtárakban (válogatás) 

 Könyvtári Minerva 

 

 

Jogszabályilag előírt további rendszeres feladatok: 

 

1. A Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt, illetve a 

minisztérium által meghatározott feladatok ellátása megtörtént. 

 

2. A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok ellátásának nyilvántartása és szervezése, a jogszabályban előírt feladatok 

ellátása megtörtént. 

 

3. Az országos éves könyvtári statisztikai adatszolgáltatás szervezése megtörtént. 

 

4. Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és kontrollált 

formában teljes (T) és válogatott (V) verziót készítése és közzététele a honlapon 

megtörtént. 

 

5. Az éves statisztikai adatok elemzése, a trendek megállapítása, a 2012. évi könyvtári 

teljesítménymutatók publikálása, javaslat tétel a statisztikai adatgyűjtés korszerűsítésére. 



2013-ban a könyvtári stratégia megalapozásához a statisztikai adatok alapján készítettünk 

háttér anyagokat. A 2012 évi teljesítménymutatók publikálása a KI honlapon megtörtént. 

 

6. Az excel kimutatásprogramjával készült statisztikai keresőfelületes adatbázis bővítése 

a 2012-es adatokkal megtörtént. 

 

 

1. Összefoglaló készítése az EMMI-nek a 2012. évi Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 

szereplő könyvtárak szakfelügyeleti jelentéseiről. Folyamatban van, határidő 

módosításra kaptunk lehetőséget, mert az anyagot Amberg Eszter készíti, aki közben más 

igazgatósághoz került. Az összefoglaló január 31-ig elkészül. 

 

7. Eseménynaptár szerkesztünk az EMMI Könyvtári Osztály részére a könyvtárak szakmai 

rendezvényeiről. A naptárat átalakítottuk Google naptárba illeszthető formára.  

 

 

Munkaterven kívüli feladatok: 

 Megkezdtük a Debrecen – közel az olvasóhoz projekt ránk háruló feladatainak (2013-ban 

ez elsősorban tervezés, szakmai konzultáció) megvalósítását. 

 Fehér Miklós az MKE főtitkári feladatait is ellátta. Számos MKE rendezvény szervezője 

volt. Beindította a Műhelynapok sorozatot, mely az Országos Könyvtárügyi Konferencia 

(2012. november) folytatása. 

 ENUMERATA projektben nemzeti koordinátori feladatok ellátása (Dr. Tóth Máté). Ezen 

belül: 

o A hazai intézmények kvantitatív és kvalitatív vizsgálatban való részvételének 

koordinálása. Kapcsolattartás a hazai kulturális örökség intézményekkel. 

o Részvétel a bécsi összkonzorciumi ülésen 2013. júniusában. 

o Részvétel a luxemburgi ENUMERATE beszámoló ülésen 2013. áprilisában. 

o Részvétel az Európai Bizottság digitalizálásról szóló tagállami szakértői ülésén 2013. 

novemberében. 

o Az ENUMERATE projekt eredményeinek bemutatása hazai fórumokon. Tóth Máté: 

Az Enumerate projekt = Networkshop 2013. március 26-28.; Tóth Máté: Az 

Enumerate projekt = Etnográfus szakmai nap, 2013. október 10. Miskolc – Mályi. 

 Részvétel 30 órás E-könyves továbbképzésen (Fehér Miklós). 

 

Munkaterven felül végzett kutatások: 

 

 Mobiltelefonra optimalizált szolgáltatások – nemzetközi kitekintés. (A 2012-ben 

elkészült országos kérdőíves felmérés folytatása, tanulmány készítése.)  

 Elektronikus-könyv szolgáltatási paradigmák – nemzetközi kitekintés. Még 2012-ben 

zajlott egy nagy országos kérdőíves felmérés a hazai könyvtárak és felhasználók 

elektronikus könyvek szolgáltatásával kapcsolatos attitűdjeiről és elvárásairól. Ennek 

folytatását jelentette a tanulmány, amely az elektronikus könyvekkel kapcsolatos 

nemzetközi kutatások eredményeit összegezte. „E-könyvek a könyvtárban Válogatás az 

elmúlt öt év szakirodalmából (2008-2012) – szerk. Hegyközi Ilona – Tóth Máté. 

elektronikus könyv. Budapest, Könyvtári Intézet, 2013. 171 p.” Ezen kívül a PTE-vel 

együttműködve Szalacsi Alexandra (PTE BTK PhD hallgató Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi Doktori Iskola) által készült egy anyag, melynek címe: E-

könyvkölcsönzés az Amerikai Egyesül Államok (köz)könyvtáraiban. 

 



A minisztériumi kérésre elvégzett adatszolgáltatás, felmérés, elemzés (a lista csak a 

fontosabb kéréseket tartalmazza): 

 

A postai_agora pályázatban figyelembe 

vehető könyvtárak listája 

e:intezet/level/2013/posta_konyvtar.

xlsx 

Kenyéri 

Katalin 

a postai_agora pályázati könyvtárak 

listája+internet helyzetük 

e:intezet/level/2013/posta_konyvtar.

xlsx 

Kenyéri 

Katalin 

Gárdonyi emlékév javaslatok - megyei 

könyvtári körkérdés 

e:intezet/level/2013/gardonyi_progr

amjavaslatok.docx 
Sörény Edina 

Megyei könyvtári beszámoló sablon 
e:intezet/level/2013/jelenttes_sema_

megyei_ktar_2013.doc 

Antal 

Istvánné 

Saláta_jogszabály 

módosítások_véleményezése_20130115 

e:intezet/level/2013/salata_jogszabal

y_modositas_20130116.doc 

Kenyéri 

Katalin 

Szabolcs megyei kistérségi adatok 
e:intezet/kisterseg/2013/szabolcs_ks

zr.xlsx 

Antal 

Istvánné 

Nyíregyháza könyvtári adatai_2012-ből 
e:intezet/level/2013/nyiregyhaza_kti

_adatok.xlsx 

Kenyéri 

Katalin 

Háttéranyag a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei kihelyezett kormányüléshez 

e:intezet/level/2013/Háttéranyag 

Szabolcs megyei kihelyezett 

kormányüléshez -Könyvtár.docx 

Antal 

Istvánné 

Kossuth rádió "közelről" című 

műsorában beszélgetés a fiatalok 

olvasási szokásairól 

e:intezet/level/2013/kossuth_Radio_

interju_olvasas_20130214_ladi.pdf 

Könyvtári 

osztály 

Az árva művek egyes megengedett 

felhasználási módjairól szóló 

2012/28/EU számú irányelv[1] 

átültetéséhez kapcsolódó kérdőív 

intezet\kutatas\2013\arva 

mu_felhasználók_OSZK.doc 

Könyvtári 

osztály 

A digitális átállást biztosító kiegészítő 

eszközök igényléséről - országos 

felmérés 

e:intezet/level/2013/digit_media_ata

llas.rtf 

Könyvtári 

osztály 

A nyilvános könyvtárak helyzete 2012-

es helyzetkép 

e:intezet/level/2013/nyilvanos_ktari

_jegyzek_helyzete_2012.rtf 
Rónai Iván 

A városi és az egyéb nyilvános 

könyvtárak szakfelügyeleti 

vizsgálatának adatlapja 1. 0 verzió 2013 

intezet\kisterseg\2013\elemzes\anya

gok\szakfelugyelet_2013_version01

_emmi.docx 

Antal 

Istvánné 

Régi könyvvel rendelkező könyvtárak 

listája 
e:intezet/regikonyv Szűcs Gábor 

Kihívások és válaszok AVAGY mit 

kínáltak(nak) az EU pályázati 

lehetőségei?  

intezet\cikk\2013\Kihivasok_raabe.d

ocx 
RAABE-cikk 

Régi könyvvel rendelkező könyvtárak 

listája2 - 1850 előttiek (felmérés 

eredménye) 

e:intezet/regikonyv Szűcs Gábor 

Megyei, varos, egyházi, iskolai, 

települési felsőoktatási könyvtárak - 

statisztikai adatkérés 

e:intezet/level/2013/Adatkeres_tothe

_20130322.docx 
Tóth Elek 

Összehasonlító statisztikai adatok 2007-

2012 

e:intezet/level/2013/osszehasonlito_

adatok_tothelek_20130328.xls 
Tóth Elek 

Olvasásfejlesztés – könyvtár – család. 

Nemzetközi és hazai szemle 

intezet\kutatas\2013\csaladi_olv\olv

kult_szemle.doc 
Sörény Edina 

../../../../lacko/intezet/level/2013/00_gyorskeresek_2013.xls#RANGE!A43
../../../../lacko/intezet/level/2013/00_gyorskeresek_2013.xls#RANGE!A43
../../../../lacko/intezet/level/2013/00_gyorskeresek_2013.xls#RANGE!A43
../../../../lacko/intezet/level/2013/00_gyorskeresek_2013.xls#RANGE!A43


Családi olvasás-bibliográfia,  
intezet\kutatas\2013\csaladi_olv\csal

ád-olvasás_bibliogr.doc 
Sörény Edina 

Megszűnt oktatási intézmények listája 
intezet\cimlista\iskola_megszunt_20

130416.xls 

Könyvtári 

osztály 

Könyvtári honlapok 

akadálymentesítésének költségei - 

országos mérés 

intezet\kutatas\2013\Könyvtári 

honlapok akadálymentesítésének 

költségei.docx 

Rónai Iván 

Nincs települési könyvtár 2012-ben, 

címlista 

e:intezet/level/2013/nincs_konvtar2

0130425.xls 

Kenyéri 

Katalin 

KSZR szolgáltatóhelyek listája 
intezet\kisterseg\2013\szolgáltatóhel

yek_2013.xlsx 
Sörény Edina 

OSZK működési adatai 2010-2012 
e:intezet/level/2013/oszk_mukodesi

_adatok_2010-2012.xlsx 
Sörény Edina 

Környezeti neveléssel foglalkozó 

rendezvények a települési 

könyvtárakban 

e:intezet/level/2013/kornyezeti_nev

eles_2012.xlsx 
Sörény Edina 

Városok könyvtári szolgáltató 

rendszerének újragondolása - országos 

felmérés 

intezet\kisterseg\2013\kszr_bovites_

felmeres\kerdoiv_valaszok.xlsx 

Könyvtári 

osztály 

A városi könyvtári ellátás fehér 

foltjainak felszámolása. 

intezet\kisterseg\2013\kszr_bovites_

felmeres\megye_ellatas_feltetelek.d

oc 

Sörény Edina 

intézmények szabad kapacitásai a civil 

szervezetek részére 

e:intezet/level/2013/civil_szerv_kon

yvtari_Szolg.xlsx 

Kenyéri 

Katalin 

Postai_agora palyazat végső szakmai 

anyag átadás 

e:intezet/level/2013/posta_konyvtar.

xlsx 

Kenyéri 

Katalin 

Könyvtári címlista elküldés 
intezet\cimlista\00_kti_cimlistak_20

130806.xls 

Könyvtári 

osztály 

KSZR szolgáltatás országos helyzete a 

beküldött jelentések alapján 

intezet\kisterseg\2013\elemzes\KSZ

R_elemzes_reszletes.xlsx 

Könyvtári 

osztály 

Közel az olvasóhoz. Nagyvárosi 

könyvtárhálózat fejlesztés. Országos 

vizsgálat 

intezet\kutatas\2013\megye_varosi_

Ellatas\Közel az olvasóhoz_Projekt 

feladatok_2013_09_09.docx 

Könyvtári 

osztály 

Országos szakkönyvtárak alapfeladatai - 

teljes vizsgálat 

e:intezet/level/2013/Orsz_szakktara

k feladatai.xls 

Kenyéri 

Katalin 

A nyilvános könyvtárak statisztikai 

adatai 

e:intezet/level/2013/nyilvanos_kony

vtarak_adatai_2012-es_statbol.xls 
Sörény Edina 

KSZR szolgáltatás országos helyzete az 

újra beküldött jelentések alapján 

intezet\kisterseg\2013\elemzes\KSZ

R_elemzes_reszletes.xlsx 

Könyvtári 

osztály 

Települési könyvtárosok 2012 

e:intezet/level/2013/telepulesi_kozla

kalmazotti_konyvtarosok_szama.do

c 

Kenyéri 

Katalin 

Összegző jelentés a megyei 

könyvtárakban sikeresen megvalósított 

fejlesztési projektekről 

intezet\beszamolo_megyei_kt\2013\

osszegzo_jelentes_20131020.doc 

Könyvtári 

osztály 

Visegrádi országok közös 

olvasáskutatási projektje 

intezet\olvasasfejl\v4_egyuttmukode

s_iratai_20131106.pdf 
OSZK 



OKTATÁSI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

 

Általános feladatok 

 2013. szeptember végéig1 gondoztuk és működtettük az intézeti honlapot, mint az 

Intézet legfontosabb belső és külső kommunikációt biztosító eszközét 

 A minisztérium Könyvtári osztálya számára összefoglalót készítettünk  

o a könyvtárosképzés helyzetéről, 

o az informatikus könyvtáros szakirányok helyzetéről, 

o a szakképzettség megszerzésének lehetőségeiről felsőfokú végzettséggel 

már rendelkezők számára, 

o a megyei könyvtárak honlapjának elemzéséről, 

o a képzési és vizsgaszervezői tevékenység 2012-2013-as bevételeiről. 

 A szakirányú alap- és mesterképzések során megszerezhető képesítések 

munkaköröknek való megfeleltetése kialakításához, a képesítési és munkakörökre 

vonatkozó rendeletek2 háttéranyagának előkészítéséhez 

o kialakítottuk a képzési katasztert tartalmazó adatbázist, az eddig 

megvalósított akkreditált képzések dokumentációja (jelentkezési lapok 

bizonyítvány-mellékletei) alapján elkezdtük az adatbázis feltöltését (552 

rekord), 
o sikeres egyeztetéseket folytattunk a minisztérium Szakképzési és 

Felnőttképzési osztályával és a Könyvtárostanárok Egyesületével a 

segédkönyvtáros végzettség iskolai könyvtárban történő elismerése 

érdekében (állásfoglalásunk bekerült A Köznevelésért Felelős Helyettes 

Államtitkárság Tanévkezdő segédlete, 2013/2014. tanév című 

kiadványba: 
http://www.kormany.hu/download/7/4b/f0000/tanevkezd%C5%91%20aug

%2025.pdf). 

 Részt vettünk a képzéssel, felnőttképzéssel, ill. a nemzeti könyvtárral és az Intézettel 

kapcsolatos jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében; honlapunkon 

hívtuk fel a figyelmet a könyvtári vonatkozású jogszabálytervezetekre és hatályba 

lépett jogszabályokra. 

 Könyvtárosképző és továbbképző központi feladatunkból adódóan az iskolarendszeren 

kívüli képzőhelyek munkájának összehangolása során  

o folyamatosan tájékoztattuk a képzőhelyeket a 2013-ban megjelent új 

felnőttképzési jogszabályokról (törvény és követő rendeletei), 

o megtörtént az új segédkönyvtáros szakképesítés képzési célokkal kiegészített 

képzési programjának konszenzusos elfogadtatása a képzőhelyekkel (a 

modulzáró vizsgákra és a szakmai gyakorlatra vonatkozó részletekkel együtt), 

o 2013. november 22-én képzőhelyi értekezletet szerveztünk a segédkönyvtáros 

képzésben részt vevő könyvtárak vezetői és tanfolyamfelelősei számára, ennek 

témája az új felnőttképzési jogszabályokból következő feladatok 

összefoglalása volt. 

                                                 
1 2013. októberétől a honlap gondozásával az E-Szolgáltatási Igazgatóság Webtartalom Koordinációs 

osztályának munkatársa, Garamvölgyi László foglalkozik – folyamatos egyeztetés mellett (ld. a hírek 

közzététele, a hírlevél kiküldése, egyeztetés a honlap Drupál 7-re való átalakításáról stb.) 
2 Egyelőre nem került sor a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet vonatkozó módosítására. 

http://www.kormany.hu/download/7/4b/f0000/tanevkezd%C5%91%20aug%2025.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/4b/f0000/tanevkezd%C5%91%20aug%2025.pdf


 

 Vizsgaszervezőként az OSZK-val együttműködve  

o a vizsgák előkészítése során  

 a vizsgákat bejelentettük a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóságához, megrendeltük az írásbeli tételeket, a 

kinevezett elnökökkel felvettük a kapcsolatot, majd folyamatosan 

tájékozattuk őket a vizsga menetéről; a képzőkkel együttműködve 

elkészítettük a Vizsgaprogramot, a Vizsgaszervezési és Lebonyolítási 

Szabályzatot, előkészítettük az értekezletek jegyzőkönyveit; a vizsgák 

lezárásakor elektronikus jelentést küldtünk a NMH SZFI részére a 

képzőhelyek által megadott statisztikai adatokból, a törzslapokat postai 

úton eljutattuk a Törzslapnyilvántartó irodába. 

o hat helyszínen, hét alkalommal szerveztük meg az idei vizsgákat: (170 fő 

segédkönyvtáros szakképesítést, 10 fő könyvtári asszisztens szakképesítést 

szerzett, 2 fő sikertelenül vizsgázott) 
 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc (18 fő) 

 Somogyi-könyvtár, Szeged (két alkalom: 15 + 28 fő) 

 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza (24 fő) 

 FSZEK, Budapest (29 fő) 

 KI, Budapest (34 fő) 

 BME OMIKK (34 fő) 

o tájékoztattuk a képzőhelyeket az új vizsgarendeletből (315/2013. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet) következő feladatokról, 

o a 2013 szeptemberében indult képzések helyszíneiről összegyűjtöttük a 2014-

es évre tervezett segédkönyvtáros vizsgahelyszíneket, a partnerekkel 

egyeztetve kialakítottuk a vizsgahónapokat, 

o a NMH SZFI megrendelésére elkészítettük a vizsga három központi írásbeli 

tételének három-három sorozatát, a KI vizsgájának gyakorlati vizsgafeladat-

sorait, és lektoráltuk a partner intézmények gyakorlati vizsgafeladat-sorait, 

o 2013. november 20-21-én – a vizsgáztatásban rendszeresen elnöki, 

vizsgabizottsági tagi feladatokat ellátó kollégákat is bevonva – részt vettünk a 

NMH SZFI és az EMMI által szervezett továbbképzésen. 

 Közvetlen képzési tevékenységünk során a minőségbiztosítás fokozatos kiépítése 

mellett 

o elkészítettük és közzétettük éves képzési tervünket: 

http://ki.oszk.hu/content/kepzesi-terv, 

o OKJ-s szakképzést (http://ki.oszk.hu/content/segedkonyvtaros_kepzes) és 

akkreditált továbbképzési programokon 

(http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek) alapuló tanfolyamokat 

indítottunk (részletesen ld. a kiemelt feladatoknál, ill. a létszám- és bevételi 

adatokat tartalmazó összefoglaló táblázatban!), 

o valamennyi megvalósult képzésünkről statisztikai adatszolgáltatást nyújtottunk 

az országos felnőttképzési nyilvántartások (OSAP, FINY) felé a képzésekre 

vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás 2013 januárjától bevezetett új 

előírásainak megfelelően, 

o megújítottuk és áttekinthetőbbé, ill. több szempontból kereshetővé tettük a 

belső tanfolyami adatbázis (http://ki.oszk.hu/tanfolyam/) felületét, 

o folyamatosan működtettük saját (http://ki.oszk.hu/kitavokt/) távoktatási 

felületünket: megújítottuk az adatbázist, új tanfolyami felületeket alakítottunk 

ki; frissítéseket töltöttünk fel, folyamatosan adminisztráltuk a portált, 

http://ki.oszk.hu/content/kepzesi-terv
http://ki.oszk.hu/content/segedkonyvtaros_kepzes
http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek
http://ki.oszk.hu/tanfolyam/
http://ki.oszk.hu/kitavokt/


o folyamatosan működtettük a partner képzőhelyek – pl. Szeged, Nyíregyháza, 

Győr – számára kialakított (www.konyvtaroskepzes.hu) távoktatási 

felületünket, elkészítettük és hozzáférhetővé tettük a képzés távoktatási ECDL-

tananyagának excel-fejezetét. 

 Folytattuk információszolgáltató és tanácsadó tevékenységünket, működtettük ehhez 

kapcsolódó elektronikus szolgáltatásainkat  

o könyvtárosok személyi katasztere: 2 módosítás, 12 új regisztráció, 

o gyerekirodalmi adatbázis: az éves termés leválogatása, átnézése az OSZK-ba 

érkezett kötelespéldányok alapján, 40 recenzió megírása, betöltése3, 

gyermekkönyvek elektronikus változatainak keresése a MEK-ben és a DIÁ-

ban, a meglévők linkjeinek beillesztése, a felület téli változatának kialakítása 

(http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/index.php), 

o könyvtárépítés és -berendezés adatbázisa: 19 felújított könyvtár (200 fotó, 19 

alaprajz); biztonságtechnika és állományvédelem adatbázisa: 58 cég adatainak 

frissítése (2 új, 2 megszűnt), kategóriabővítés (4 új); könyvtári hulladékkezelés 

adatbázisa: frissítés (30 cég), könyvtári bútorok, berendezések adatbázisa: 

frissítés (69 cég); könyvtári világítástechnika: frissítés (13 cég); könyvtári 

árnyékolástechnika: frissítés (18 cég), restaurálás: frissítés (9 cég), 

könyvtárköltöztetés adatbázisa: frissítés (17 cég), 

o eseménynaptár szerkesztése4 a minisztérium Könyvtári osztálya számára a 

könyvtárak meghirdetett programjai alapján: 17 könyvtár figyelése heti 

rendszerességgel, 2013 decemberétől a szolgáltatás bővítése Google-naptárba 

való integrálással, 

o jogszabályfigyelés a Magyar Közlöny alapján és havi összesítő készítése, 

jogszabálytervezet-figyelés napi rendszerességgel a minisztériumok 

honlapjain. 

 A határon túli magyar könyvtárak munkájának támogatása során 

o a többször sikertelenül kérvényezett minisztériumi támogatás hiányában 

egyetlen képzés valósult meg (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda: 

online irodalmi adatbázisok, 2013. október 7-8.) a partner által a Bethlen 

Gábor Alapítványtól elnyert támogatásból (2013. október 7-8.), a 

megvalósításhoz a pályázat előkészítését, az anyaországi szervezést és az 

oktatót biztosítottuk, 

o  2013. szeptember közepén programtervezetet adtunk be a NKA 

Közgyűjtemények Kollégiumához a témában annak érdekében, hogy 

meghívásos pályázat formájában NKA pályázati kiírássá formálódjon, 

o megkezdtük az elmúlt évek során a határon túli képzési programokban 

megvalósított tanfolyamokkal és résztvevőkkel kapcsolatos információk 

adatbázisba szervezését (www.konyvtarakhataroknelkul.hu): kialakítottuk az 

adatbázis feltöltési felületét, az adatbevitel elkezdődött5. 

o részt vettünk a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának (2013. május 

28-29.) szervezésében és megvalósításában: a honlap elkészítése és folyamatos 

feltöltése: http://vilagtalalkozo.oszk.hu, helyszíni regisztráció, utómunkálatok. 

                                                 
3 A feladaton a Kutatási és Szervezetfejlesztési osztály egy munkatársa is dolgozik, az egyeztetés folyamatos. 
4 A feladaton a Könyvtári Intézet több munkatársa dolgozik, az egyeztetés folyamatos. 
5 Humán erőforrás hiányban a feltöltést az Intézet nyugdíjba ment előző igazgatója, a határontúli képzés korábbi 

szervezője, Bartos Éva végzi. 

http://www.konyvtaroskepzes.hu/
http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/index.php
http://www.konyvtarakhataroknelkul.hu/
http://vilagtalalkozo.oszk.hu/


 

 Közös képzési, szakmai módszertani és fejlesztési munkákon keresztül 

együttműködtünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és a Könyvtárostanárok 

Egyesületével 

o az elnökkel folytatott egyeztetések után a MKE biztosította folyamatosan a 

segédkönyvtáros képzés vizsgáin a vizsgabizottságban a szakmai szervezet 

képviseletét, 

o 2013. november 6-án a szervezésünkben került sor a KTE őszi szakmai 

napjára: az Intézet iskolai könyvtárakat segítő szolgáltatásainak (oktatás, 

intézeti és szakkönyvtári szolgáltatások) bemutatása, a könyvtárostanárok 

tájékoztatása a pedagógusok továbbképzési rendeletének könyvtári akkreditált 

programjait érintő pozitív irányú módosításáról. 

 

Kiemelt feladatok 

 A magyarországi könyvtárak nyertes TÁMOP 3.2.4., ill. 3.2.12 pályázatai 

megvalósításának keretében:  

o a pályázatok idei megvalósítása során mintegy 160, ún. ismételt árajánlatot, ill. 

mintegy 50 ESZA-nyilatkozatot adtunk ki szolgáltatóként az idén megvalósuló 

képzésekhez a könyvtári / konzorciumi partnereknek, és mintegy 70 

intézmények közötti képzési szerződést kötöttünk, 

o országos szakmai tanácsadó szerepet láttunk el a TÁMOP pályázat képzési, 

továbbképzési témáinak vonatkozásában (a képzési tanácsadás elektronikus 

nyilvántartása szerint: 570 alkalommal), 

o azoknak a résztvevőknek, akik pályázati forrásokat használtak fel, biztosítottuk 

(elküldtük) a pályázati elszámoláshoz/ellenőrzéshez szükséges valamennyi 

képzési dokumentum hiteles másolatát és a tanfolyamokon készült fényképeket 

(502 résztvevő, fejenként 6 hitelesített dokumentum), 

o honlapunkon közzétettük és a változásoknak megfelelően (új és lejárt 

képzések) folyamatosan frissítettük az akkreditált képzések országos listáját 

(http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-akkreditacios-szakbizottsag), 

o a vonatkozó igények felmérése után  

 az OKJ-s segédkönyvtáros képzésben 2013. júliusában befejeztünk egy 

tanfolyamot, és – az új OKJ-s jogszabályokhoz igazodva – 2013. 

szeptember 2-án elindítottunk egy új tanfolyamot (ld. lentebb),  

 megtartottunk 26 akkreditált továbbképzési programot 

 Háttértanulmányok, elemzések készítésével részt vettünk az országos könyvtári 

stratégia (2014-2020.) előkészítésében6 

 Az akkreditált programok sorában:  

o új képzések akkreditációját készítettük elő7 

 kulturális örökség akkr. program (az előző 30+30 óra folytatása: 60 óra 

– a szegedi könyvtáros tanszékkel együttműködve) 

 zenei akkr. program (az előző két 30 órás program folytatása: 60 óra) 

 szakértői és szakfelügyeleti akkr. program (lejárt engedély utáni 

megújító akkreditáció a vonatkozó rendeletek előírásai szerint: 30-30 

óra) 

                                                 
6 A feladat nem szerepelt a 2013-as munkatervben, a minisztérium Könyvtári osztályának felkérése 2013. 

februárjában érkezett. 
7 Humánerőforrás-, pénzügyi és minisztériumi egyeztetési problémák miatt az akkreditációs folyamatok 

befejezése a következő évben várható. 

http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-akkreditacios-szakbizottsag


 ETO- és tezaurusz akkr. program (lejárt engedély utáni megújító 

akkreditáció a két képzés összevonásával: 60 óra) 

 általános és szaktájékoztatás akkr. program (új, 60 óra) 

 jogi ismeretek akkr. program (új, 60 óra) 

 Az OKJ-s segédkönyvtáros képzés kapcsán: 

o 2013 júliusában az új felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően 

bejelentettük a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál az új típusú segédkönyvtáros 

képzést, megkaptuk a működési engedélyt, és 2013. szeptember 2-án 32 fővel 

elindítottuk a képzést, 

o a képzés megkezdése előtt szakmai tapasztalatcserét és módszertani 

megbeszélést tartottunk a tanfolyam oktatói számára 

o szakmai segítséget nyújtottunk a partner képzőhelyeknek (Győr, Miskolc, 

Szeged) az új típusú segédkönyvtáros képzés kötelező bejelentéséhez, 

o részt vettünk a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 

kezdeményezett OKJ-módosítás idei munkálataiban: összeállítottuk a 

segédkönyvtáros képzés központi, a képzés tekintetében országosan 

használandó szóbeli vizsga tételsorait, 

o érvénybe lépett a szakfelügyeletre vonatkozó jogszabály módosítása, így a 

segédkönyvtáros képzés országos szakfelügyeleti rendszerének kialakítása 

kapcsán (14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (4) bek.) elkészítettük, és a 

minisztérium Könyvtári osztályára benyújtottuk a szakfelügyelet folyamatára 

vonatkozó szabályzat-tervezetet. 

 

Az osztály munkatársai szakmai folyóiratokban és kiadványokban publikálnak (tanulmányok, 

könyvismertetések), konferenciákon vesznek részt, és tartanak előadásokat (AFIOE- és 

MKIK-konferenciák, kortárs gyerekirodalmi konferencia a PIM-ben, KTE Őszi Szakmai Nap, 

OKK-műhelytalálkozó stb.). 

 

 

OKJ-s és akkreditált képzések, 2013. 

A tanfolyam neve / 

rövidítése 
Létszám Bevétel Kiadás 

OSZK-ban 

maradó 

összeg 

OKJ segédkönyvtáros képzés, 

I. félév 
32 2.425.000 1.745.231 679.769 

OKJ segédkönyvtáros képzés, 

II. félév 
32 2.400.000 1.527.142 872.858 

Könyvtári vezetői ismeretek I 42 1.680.000 161.332 1.518.668 

Könyvtári vezetői ismeretek 

II.  
44 1.760.000 439.732 1.320.268 

Könyvtári vezetői ismeretek 

III. 
42 1.680.000 535.000 1.145.000 

Könyvtári vezetői ismeretek 

IV. 
46 1.840.000 490.730 1.349.270 

A fejlesztő biblioterápia 

alkalmazása…  

(3 tanfolyami alkalom) 

35 2.100.000 1.938.662 161.338 



Felkészülés a különböző 

felhasználói célcsoportok 

olvasásfejlesztésére 

(2 tanfolyami alkalom) 

32 1.600.000 997.918 602.082 

Kulturális és közhasznú 

tartalmak internetes 

megjelenítése… 

13 650.000 482.874 167.126 

A helytörténetírás módszerei, 

segédeszközei, a publikálás 

formái és lehetőségei… (2 

tanfolyami alkalom) 

31 1.550.000 884.035 665.965 

Zenei könyvtári ismeretek I. 13 390.000 220.655 169.345 

Zenei könyvtári ismeretek II. 12 360.000 246.145 113.855 

Online irodalmi adatbázisok 13 390.000 248.565 141.435 

Felkészülés a korszerű 

használóképzésre 
16 800.000 477.936 322.064 

Interaktív portálok 

üzemeltetése… (2 tanfolyami 

alkalom) 

29 1.450.000 959.883 490.117 

Kiadványszerkesztési és 

prezentációkészítési 

feladatok… 

16 1.440.000 863.469 576.531 

Könyvtári 

partnerkapcsolatok… 
11 880.000 860.884 19.116 

Webes kompetenciák… 15 825.000 458.499 366.501 

Angol szaknyelvi 

tanfolyam… 
16 880.000 359.787 520.213 

Konfliktushelyzetek hatékony 

kezelése 
18 1.170.000 999.039 170.961 

A minőség értékelése a 

könyvtárban… 
16 960.000 856.677 103.323 

Hatékony kommunikáció… 10 650.000 599.379 50.621 

Konnektivizmus… 15 825.000 812.262 12.738 

Összesen: 5498 28.705.000 17.165.836 11.539.164 

 

Vizsgaszervezés, 2013. 

A vizsga helyszíne Létszám 

Ténylegesen 

befolyt bevétel / 

létszám 

Tényleges 

kiadás 

OSZK-ban 

maradó 

összeg 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár, Miskolc 

18 215.400 

/18 fő 

134.400 81.000 

Somogyi-könyvtár, Szeged 
15 117.900 

/ 15 fő 

50.400 67.500 

Móricz Zsigmond Megyei 

Könyvár, Nyíregyháza 

24 267.600 

/ 24 fő  

159.600 108.000 

OSZK KI 
34 1.729.000 

/ 34 fő 

1.370.500 358.500 

FSZEK 29 323.700 193.200 130.500 

                                                 
8 A teljes résztvevői létszámból 502 fő TÁMOP-pályázat keretében vett részt a képzéseken. 



/ 29 fő 

Somogyi-könyvtár, Szeged 
29 290.100 

 / 29 fő 

159.600 130.500 

BME OMIKK, Budapest 
34 346.200 

 / 34 fő 

193.200 153.000 

Összesen: 183 3.289.900 2.260.900 1.029.000 

 

 

Létszámok és bevételek, 2013. 

Képzések 549 28.705.000 17.165.836 11.539.164 

Vizsgaszervezés 183 3.289.900 2.260.900 1.029.000 

Mindösszesen 732 31.994.900 19.426.736 12.568.164 

 

 

A 2013-as munkatervben vállalt, de meg nem valósult feladatok, a teljesítés 

elmaradásának okai 

 

 A könyvtári és információs területhez kapcsolódó kompetenciák és minősítési 

rendszer hazai bevezetésének segítése (az MKE-vel való együttműködés 

függvényében) 

o a MKE az idei évben nem foglalkozott a témával 

 Az akkreditált programok sorában: új képzéseket kidolgozása, korábbi programok 

megújítása 

o andragógia akkr. program (az előző 60 órás program folytatása: 60 óra) 

 külső szakértők közreműködésére van szükség, 2013. márciusában 

megtörtént az előkészítő egyeztetés, azóta anyagot nem kaptunk tőlük. 

o a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet TÁMOP 3.2.3 Építő 

közösségek pályázatához szolgáltatóként csatlakozva akkreditált továbbképzési 

programokat nyújt be a FAT-hoz az Integrált közösségi szolgáltató terekben 

könyvtáros munkakörben dolgozó munkatársak képzésére 

 nincs információnk a most már Nemzeti Művelődési Intézetnek 

nevezett intézménytől a pályázat sorsáról. 

o akkreditált továbbképzési program benyújtása a FAT-hoz webkettes és 

digitális írástudás témakörben a TÁMOP 2.1.2 – Idegen nyelvi és informatikai 

kompetenciák fejlesztése pályázat kezdeményezéseihez igazodva, figyelembe 

véve az Európai Parlament és Tanács által kiadott IKT 0-1 ajánlott 

kompetencia listát 

 a program kidolgozását a negyedik negyedévben terveztük, a témával 

foglalkozó munkatárs kilépésével ez meghiúsult; időközben a FAT 

megszűnt, az akkreditáció lehetőségeinek jogszabályi háttere 

megváltozott – lehetséges, de valószínűleg forrást igénylő kiút: 

http://njszt.hu/ecdl/hir/20121119/uj-akkreditalt-felnottkepzesi-program-

digitalis-keszsegek-mindenkinek 

http://njszt.hu/ecdl/hir/20121119/uj-akkreditalt-felnottkepzesi-program-digitalis-keszsegek-mindenkinek
http://njszt.hu/ecdl/hir/20121119/uj-akkreditalt-felnottkepzesi-program-digitalis-keszsegek-mindenkinek


KÖNYVTÖRTÉNETI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR (KSZK) 

 

A létszámcsökkentésből adódó, az elbocsátott kollégáktól átvett plusz feladatok minden 

munkatárs esetében növelték a sokszor nem számszerűsíthető és/vagy adminisztratív 

feladatokat. Ilyen pl. a raktári kiszolgálás, a napközbeni olvasótermi ügyelet biztosítása, a 

lapkivágat gyűjtemény gondozása, postázás, eszközleltár kezelése stb. Ezeknek a munkáknak 

az elvégzése nyilvánvalóan a szakmai feladatokra fordítható időt csökkenti.  

 

Alapfeladatok: 

 

 

1. Állományalakítás, gyűjteményépítés, raktározás, állományvédelem 

 

a.) A KSZK fizikai és virtuális gyűjteményének könyvtártudományi és könyvtörténeti 

tárgyú publikációkkal történő kurrens és retrospektív gyarapítása. Beszerzési 

források: vásárlás, nemzetközi kiadványcsere, recenziós példányok, fölöspéldány-

jegyzékek, ajándékok és hagyatékok, online források. 

 

b.) Dezideráta-nyilvántartás vezetése a külföldi és magyar szakfolyóiratok, a köteles-

példányok, valamint kiadói és terjesztői katalógusok és online források figyelése 

alapján. 

 

c.) Az OSZK általános olvasóterméből átvett könyvtártudományi és könyvtörténeti 

műveket hasonlítása, válogatott állományba vétele, a felesleg listával történő 

átadása a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztálynak. 

 

d.) A fölöspéldányok kezelése: jegyzékeket készítése, felajánlás és hasznosítás 

ügyeinek intézése. A mások által közreadott jegyzékeket figyelemmel kísérése, 

válogatás. 

 

e.) A 2011-ben elkészített gyűjtőköri szabályzat módosításainak egyeztetése az OSZK-

val. 

 

f.) Raktározási teendők ellátása. 

 

g.) Állományvédelmi teendők ellátása. 

 

A KSZK könyvgyűjteményének kurrens és retrospektív gyarapodása (összesen 150 kötet 

392 eFt becsértékben), ajándékokból (120 kötet, 324 eFt, forrásai: OSZK kiadványtár, bekért 

könyvtári kiadású kötetek, Szinai Tivadarné, OSZK kiadványtári fölöspéldányok, Gutenberg 

Iskola, 3K szerkesztősége, recenziós példányok a Könyvtári Figyelő számára, fölöspéldány-

jegyzékről, az EMMI Könyvtári osztályától), hagyatékból (Somkuti Gabriella), 

kötelespéldányokból (24 kötet, 49 eFt) adódott. Nemzetközi cserében 3 kötetet (6 eFt), saját 

cserében 3 kötetet (13 eFt) kaptunk. Az időszaki kiadványok gyűjteménye vásárlás útján a 

megrendelt folyóiratokkal (58 cím), köztük csak elektronikusan elérhetőekkel bővült. Ezen a 

téren is számos ajándékba kapott cím érkezett be. A ProQuest Library Science szakmai 

adatbázisban további folyóiratok cikkeinek teljes szövegeihez férhettünk hozzá. A folyóiratok 

és az adatbázisok előfizetésének a költségei összesen 3.460.708 forintot tettek ki (ezen belül 

131.855 forint a magyar folyóiratok és 3.328.853 a külföldi folyóiratok és adatbázis költsége). 

 



Az állományból 2013-ban nem töröltünk fölöspéldányokat; a leltározás során ezekről jegyzék 

készül, törlésükre és felajánlásukra egy későbbi időpontban kerül sor. 

 

Vezettük a jobb anyagi lehetőségek esetén felhasználható dezideráta-nyilvántartást, mind a 

nyomtatott, mind az elektronikus dokumentumok esetében.  

 

Folytattuk a különgyűjtemények (könyvtárismertetők, ex librisek, fotók, plakátok stb.) 

rendezését. Működtettük az intézménytörténeti gyűjteményt (korábbi nevén az OSZK-

múzeumot). Ebből a gyűjteményből tárgyakat adtunk kölcsön a Szinnyei-kiállításhoz. 

 

Az OSZK általános olvasóterméből átvett könyvtártudományi és könyvtörténeti 

műveket (összesen 715 kötetet) hasonlítottuk, kiválogattuk és jegyzékbe foglaltuk. Az 

OSZK-s nyilvántartások módosítása érdekében az átvételre kijelölt és a visszaadandó kötetek 

(327, illetve 388 darab) jegyzékét átadtuk a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztálynak. 

 

Elláttuk a raktározási és a legsürgősebb állományvédelmi teendőket. 

 

Nem vagy csak részben teljesült: 

 

A könyvgyűjtemény csak ajándékokból, hagyatékból gyarapodott, de költségvetési forrásból 

2013-ban sem jutott rá. 

 

A KSZK gyűjtőköri szabályzatát elkészítettük és átadtuk az OSZK illetékeseinek. A 

szükséges egyeztetésre az illetékes gyűjteményfejlesztési igazgató távozása miatt nem került 

sor. 

 

Sajnos dokumentumok kötésére a kötészet kapacitáshiánya miatt nem volt mód. 

 

 

2. Állomány-nyilvántartás, feldolgozó munka, tartalmi feltárás 

 

a.) A KSZK gyűjteményébe kerülő dokumentumok állományba vétele, nyilvántartása, 

feldolgozása, jelzetelése és olvasótermi elhelyezése. Az állomány-nyilvántartási 

táblázat vezetése. 

 

b.) A KSZK online katalógusának építése a NEKTÁR rendszerben (könyvek, 

időszaki kiadványok, szakdolgozatok, egyéb dokumentumok), a könyvtörténeti 

virtuális katalógust is beleértve. 

 

c.) A KSZK állományadatainak betöltése a MOKKA adatbázisba. 

 

d.) A beérkezett dokumentumok tárgyszavazása. 

 

e.) A Könyvtár- és tájékoztatástudományi tezaurusz gondozása, az új tárgyszavakat 

és a módosításokat átvezetése a HUMANUS Dictio adatbázisában. 

 

 

Ami a nyilvántartásokat illeti: 582 javítás történt az állományfájlban, megtörtént a „tartalék” 

folyóirat-raktár rendezése (254 cím) és az olvasótermi folyóiratok (371 cím) áttekintése. 

 



Az online katalógusba 159 könyv, 5 új periodikum, 7 e-dokumentum és 203 szakdolgozat 

adatai kerültek be. Az előző évi költözés kapcsán az olvasótermi állományból raktárba 

helyezett 1901 kötet áthelyezése (lelőhely-adatainak módosítása) megtörtént a katalógusban.  

 

A MOKKA-ODR közös katalógusba beküldtük adatainkat, a szükséges javítások 

megtörténtek. A KSZK neve megjelent a választható források között. 

 

A feldolgozott dokumentumok tárgyi feltárása folyamatosan zajlott. A tezauruszban ebben 

az évben kisebb javításokat hajtottunk végre és az új tárgyszavakhoz anyagot gyűjtöttünk. 

 

A keresés a MOKKA adatbázisban továbbra is problematikus, mert a KSZK-s tételeknél az 

OSZK jelenik meg szolgáltató helyként. Meg kell még oldani, hogy a dokumentumkérések ne 

az OSZK-hoz érkezzenek be, hanem jussanak el a KSZK-hoz, amely egyedi és önálló 

gyűjtemény és kölcsönző könyvtárként működik. 

 

 

 

3. Analitikus feldolgozás, adatbázis-építés 

a.) A HUMANUS adatbázis építése a könyvtörténet és a könyvtártudomány 

tudományterületek magyar és külföldi kurrens szakcikkeivel (kis mértékben 

retrospektív anyaggal), a vonatkozó tanulmánykötetek tanulmányainak analitikus 

feldolgozásával. A formai és tartalmi feldolgozás forrása: saját állomány, az OSZK 

állománya és távolról elérhető források. 

 

A magyar könyvtártudományi szakcikkekből és tanulmányokból 1189 új tétellel gyarapodott 

a Humanus adatbázis; 70 további tételt vettünk át az Analitikus Feldolgozó Osztállyal 

együttműködve. 

 

A külföldi könyvtártudományi anyag 440 tétellel bővült, ebből 289-hez tartozik szöveges 

összefoglaló (referátum vagy autoreferátum). 

 

A magyar könyvtörténeti anyag 285 tételnyi gyarapodást jelentett; 157 további tétel 

átvételével. 

 

 

4. Kiadványok előállítása, saját kiadványok terjesztése 

a.) A Könyvtári Figyelő (KF) című negyedéves, országos lektorált szakfolyóirat 

nyomtatott és elektronikus verziójának szerkesztése; az archívum feltöltése; a KF 

weblapjának gondozása; a KF-fel kapcsolatos pályázatok menedzselése. 

 

b.) A Könyvtári Figyelő terjesztése, az előfizetések kezelése, a vonatkozó szerződések 

intézése. 

 

c.) A 2012 őszén készült online használói felmérés elemzésének elkészítése a 

Könyvtári Figyelő használatáról és fejlesztéséről. 

 

d.) Felkészülés a Könyvtári Figyelő kizárólag online közreadására, az erre vonatkozó 

terv elkészítése. 

 



e.) „A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának” (kurrens nemzeti 

szakbibliográfia, félévente, elektronikus) szerkesztése és közreadása. 

 

f.)  „A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2012-

ben” című éves bibliográfia összeállítása a Magyar Könyvszemle számára. 

 

g.) Részvétel az e-könyves infotár online szolgáltatás tartalmának szerkesztésében. 

 

 

A Könyvtári Figyelő (KF) nyomtatott és elektronikus verziójának 2013-ban esedékes számai 

rendben megjelentek (2013/1: április 12., 2013/2.: július 7., 2013/3.: október 8., 2013/4.: 

2014. jan. 8.). A 2013. év adatai: 34 elméleti tanulmány (ebből 12 műhelytanulmány, 7 

történeti visszatekintés), 14 hosszabb, a külföldi könyvtárügyet bemutató írás és 9 

könyvismertetés készült el. A referáló rovat keretében az egyes számokban 73 (2013/1.), 69 

(2.), 78 (3.) és 69 (4.), összesen 289 referátumot adtunk közre. 

 

Az év folyamán 50 szerzője, közreműködője volt a folyóiratnak, közülük öten külföldiek, akik 

lapunk felkérésére publikáltak (három szlovén, egy román és egy norvég szerző); ezen kívül 

hét pályakezdőt és kutatásban érdekelt egyetemistát mutattunk be a Műhely rovatban 

(2013/2.: biblioterápia, 2013/3.: K2-es fejlesztések). A szerzők harmada egynél több 

alkalommal szerepelt a lapban az év folyamán.  

 

Az NKA támogatás csökkentett összege miatt február folyamán visszaterveztük a benyújtott 

pályázatunkat.  

 

A Könyvtári Figyelő használatáról, fogadtatásáról előző évben készített online használói 

felmérés eredményeit a 2013. évi 1. számban közzétettük. 

 

A szerkesztőség részt vett a 2013. évi budapesti könyvfesztivál kerekasztal-beszélgetésén a 

szakfolyóiratok jövőjéről.  

 

A honlapunkon és a Katalisten folyamatosan tájékoztatást, ízelítőt adtunk a frissen megjelent 

számokról.  

 

A megújított szerkesztőbizottsággal levelezőlistán tartottuk a kapcsolatot, májusban – a 

magyar könyvtárosok világtalálkozójával egybekötve – személyes találkozáson alakítottuk ki 

a KF stratégiai tervét és publikációs céljait. 

 

A KF internetes megjelenését és archiválását gondozó szerkesztő cseréje zökkenőmentesen 

megoldódott. Felfrissítettük és pontosítottuk az EBSCO-val való kapcsolatunkat, amely az 

egyes számok szövegét térítés ellenében felhasználja adatbázisában. 

 

A tárgyévi számok írásait címkefelhővel tesszük elérhetővé a honlapon. A KF honlapjának 

2013. évi látogatottsági adatai: 18.736 látogatás, 11.372 egyedi látogató, 30.686 

oldalmegtekintés, 26.669 egyedi oldalmegtekintés. 

 

Terjesztési adatok: A KF-t 315 címre küldjük ki. 

 

Dolgoztunk a kurrens KF online közreadásának tervén. Mivel időközben felmerült a 

folyóirat anyagának teljes visszamenőleges digitalizálása, erre összpontosítottunk. 



 

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának 2013-ban három, egy-egy félév 

szakirodalmát regisztráló MAKSZAB-számot tettünk közzé elektronikus kiadványként 

(2012/1. szám – 543 tétel, 2012/2. szám – 594 tétel, 2013/1. szám – 543 tétel). A bibliográfiát 

kiegészítő lapkivágat-gyűjteménybe 438 tételt (cikkmásolatot) vettünk fel. 

A MAKSZAB weboldalát 2013-ban 846-an tekintették meg, az egyedi oldalmegtekintések 

száma 650 volt. 

 

A Magyar Könyvszemle számára készített „A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és 

könyvtártörténeti szakirodalom 2012-ben” című éves bibliográfia nyomdai kéziratát 

határidőre leadtuk. Az analitikus tételek száma: 271, a monografikus tételek száma: 49. 

 

Munkaterven kívül felmerült fel a Könyvtári Figyelő teljes ciklusának teljes szövegű 

digitalizálása egy külső cég bevonásával. Ezt elő is készítettük. Mivel a magyar szerzői jogi 

szabályozás jelenlegi előírásai nem teszik ezt lehetővé, az OSZK vezetőinek döntése alapján 

egyelőre nem került erre sor. 

 

 

5. Olvasó- és tájékoztató szolgálat 

 

a.) Az EMMI Könyvtári Osztály, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a 

Könyvtári Intézet munkájának támogatása szakirodalmi-tájékoztatási és döntés-

előkészítő szolgáltatásokkal, a külföldi szakmai trendek megismertetése 

szakirodalmi szemlék révén. 

 

b.) Olvasóterem működtetése heti 40 órában, esti és szombati olvasótermi ügyelet 

biztosítása. 

 

c.) Az ODR tagkönyvtárként részvétel a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban, 

az elektronikus dokumentumszolgáltatást is beleértve. 

 

d.) A KSZK honlapjának szerkesztése, interaktív (bővíthető, kommentálható, közösen 

szerkeszthető) összeállítások közzététele a szélesebb szakmát foglalkoztató 

kérdésekről. 

 

e.) Szóban, írásban, e-mailben és a honlap révén tájékoztató szolgáltatások nyújtása a 

legkülönbözőbb műfajokban. Igény esetén egyéni konzultációs lehetőség biztosítása. 

 

f.) A Libinfo szolgáltatáshoz beérkezett könyvtörténeti és könyvtártudományi kérdések 

megválaszolása. 

 

g.) Igény esetén figyelőszolgáltatás nyújtása a megrendelőknek a külföldi 

szakirodalomról. 

 

h.) Az olvasóteremben hely biztosítása a könyvtári tanóráknak és egyéb könyvtári 

rendezvényeknek. Csoportos könyvtár- és adatbázis-használati bemutatók 

szervezése. Az intézet tanfolyamaihoz kapcsolódva a KSZK szolgáltatásainak 

ismertetése. 

 

 



Az EMMI Könyvtári Osztály, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet 

munkát szakirodalmi-tájékoztatási és döntés-előkészítő szolgáltatásokkal, a külföldi 

szakmai trendek megismertetése szakirodalmi szemlék révén segítettük (például háttér-

anyagok készítésével részt vettünk az aktuális könyvtári stratégia előkészítésében, válogatást 

állítottunk össze a család-olvasás-könyvtár témáról, körképet a brit könyvtárügyről, 

bibliográfiát a nemzeti könyvtárak public relations tevékenységével foglalkozó 

publikációkról). Ebben a munkában alkalmanként az osztály több munkatársai is részt vett.  

 

A KSZK olvasóterme heti 40 órában tartott nyitva (H: --, K: 9-17, Sze: 9-20, Cs: 9-17, P: 9-

17, Szo: 9-14). Az ezzel járó esti, szombati és napközbeni ügyeleti teendőkben mindenki részt 

vesz. Az OSZK-val szoros együttműködésben működtetett olvasó- és tájékoztató szolgálat 

tevékenységének legfontosabb adatai: a használók száma 1050 (ebből új, nálunk beiratkozott 

használó 86), a személyes könyvtárhasználatok száma 1843; ehhez még jelentős mennyiségű 

távhasználat (katalógus, MANCI és HUMANUS adatbázis, honlap) is járult. A kölcsönzött 

dokumentumok száma 2165, a helyben használt dokumentumok száma 5504 darab volt. 

 

Az ODR tagjaként 24 kérést teljesítettünk. 11-et eredetiben, 12 kérést elektronikus formában, 

egyet nyomtatott másolatban. 

 

A KSZK honlapja blogként működik, saját magunk szerkesztettük. A honlapon rendszeresen 

hírt adtunk újonnan megjelent kiadványainkról (például a KF aktuális számának megjelenése 

előtt a lap tartalmáról, illetve a referáló rovat alapján válogatást az érdekesebb cikkekről; 

ugyanezt a Katalisten is közzétéve), gyarapodásunkról (könyvek és elektronikus források), új 

szolgáltatásainkról; meghirdettünk különböző rendezvényeket, konferenciákat, beszámoltunk 

magyarországi és külföldi szakmai hírekről és érdekességekről. A KSZK honlapja esetében 

2013-ban a látogatások száma 6125 volt, az egyedi látogatók száma pedig 3159; az 

oldalmegtekintések száma 11.053, az egyedi oldalmegtekintéseké 9326. 

 

A tájékoztatási szolgáltatások keretében mindösszesen 1020 kérdést válaszoltunk meg a 

legkülönbözőbb tájékoztatási műfajokban. Az aktuális külföldi szakmai trendekről előadások, 

bemutatók alkalmával és a KSZK honlapján közreadott posztokban is rendszeresen 

beszámoltunk. Közreműködtünk az e-könyves infotár tartalmának elkészítésében és a K2 

rendezvényre készült e-könyv anyagának összeállításában. 

 

2013 folyamán 75 könyvtörténeti és könyvtártudományi vonatkozású Libinfo-kérdésre 

válaszoltunk az országos szolgáltatás könyvtörténeti és könyvtártudományi referenseiként. 

 

Elkészítettük a Könyvtári Intézet munkatársainak publikációs jegyzékét. Összeállítottuk a 

Könyvtári Intézet elhunyt munkatársainak (Fogarassy Miklós, Urbán László) és a Széchényi 

Ferenc emlékéremben részesült Rácz Ágnes életmű-bibliográfiáját 

 

Elkészítettük nemzetközi szervezetek (EBLIDA, IFLA) különböző dokumentumainak magyar 

fordítását és előmozdítottuk e fordítások közreadását honlapjukon. 

 

Kb. 25 tétellel gyarapítottuk a KÖSZ elektronikus könyvtári szolgáltatásunkat. 

 

A külföldi szakirodalom alapján figyelőszolgáltatást alkalmi jelleggel nyújtottunk, saját 

kezdeményezésre. A napi sajtófigyelési szolgáltatás az országos napilapok nyomtatott 

változatából folyamatosan zajlott. 

 



Az év végén kísérleti jelleggel és a KSZK új szolgáltatásaként korszerűsítettük a könyvtári 

eseményekről szóló tájékoztatást, amely ezentúl a KSZK honlapjáról érhető el „Események 

az ország könyvtáraiban” címmel. Működtetését és a Könyvtári Intézet munkatársainak 

részvételét a KSZK koordinálja. Használati adatai (a december 12-i közzététel óta): 

oldalmegtekintések száma 162, egyedi oldalmegtekintés 134.  

 

Csoportos könyvtár- és adatbázis-használati bemutatók keretében 2013-ban pécsi, 

szombathelyi és budapesti könyvtáros hallgatókat és a nyíregyházi és könyvtári intézeti 

segédkönyvtáros hallgatókat (összesen 196 főt) fogadtunk könyvtárunkban 8 rendezvény 

keretében. Standdal vettünk részt az ELTE Könyvtári napján, és két fővel képviseltettük 

magunkat az OSZK múzeumi éjszakájának munkáiban a recepción. 

 

 

Egyéb feladatok 

 

a.) Könyvtáros hallgatók fogadása szakmai gyakorlatra. 

 

b.) A Könyvtári Intézet nemzetközi kapcsolatainak gondozása (idegen nyelvű 

információk közvetítése, külföldi vendégek fogadása, könyvtárbemutatás, 

adatszolgáltatás). 

 

2013-ban egy BSc-hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra (gyakorlata áthúzódik 2014-re). 

Egy, az OSZK-ban gyakorlatot teljesítő, Franciaországból érkezett könyvtáros hallgatónak 

bemutattuk a KSZK-t és szolgáltatásait. 

 

A Könyvtári Intézet nemzetközi kapcsolatai keretében fogadtunk egy orosz oktatót, akivel 

megismertettük az OSZK, a Könyvtári Intézet és a KSZK tevékenységét. Jiri Travnicek cseh 

kutatóval a visegrádi együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk az olvasáskutatás terén. 

Könyvtárunkba ellátogatott és ismertette szolgáltatásait a Scientific Knowledge Services 

svájci előfizetési cég képviselője. A határon túli magyar fiatal könyvtárosok egy csoportjának 

bemutatót tartottunk. Vendégül láttunk két litván könyvtárost a rigai és négy főt a szkopjei 

városi könyvtárból. 

 

Részt vettünk és ketten előadást tartottunk a Könyvtárostanárok Egyesületének őszi 

rendezvényén a KSZK szolgáltatásairól az iskolai könyvtárosok számára, illetve az iskolai 

könyvtárak helyzetéről Európában. 

 

Részt vettünk az állományvédelmi bizottság és a NEKTÁR alkalmazói tanács munkájában. 

Előbbi keretében a honvédelmi terv készítéséhez felmérést és javaslatot készítettünk (a KSZK 

vagyonmentési sorrendjének megállapítása érdekében) és összeállítottuk a KSZK 

állományvédelmi eszközigényét. 

 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A KSZK cédulakatalógusainak (könyvek) retrospektív konverziója a kidolgozott 

munkamenet alapján. 

 

2. Folyamatos, részleges leltározás, amely a KSZK könyvállományára terjed ki. A 

leltározást egybekötése tervszerű állományapasztással. 

 



3. A KSZK időszaki kiadvány-anyagának feldolgozása az AMICUS rekordjainak 

honosításával, illetve létrehozásával. 

 

A retrospektív konverzió folyamatosan zajlik, 2013-ban közel 500 tétel készült el. (Több 

évig tartó munkáról van szó, amely tetemes előkészítő tevékenységgel jár. A rekordok 

átvétele vagy elkészítése a raktári katalógus és az Amicus adatbázis hasonlítása alapján 

történik. Az egyes tételeknél emellett gondoskodni kell az ETO-jelzetek tárgyszavakká 

alakításáról is). 

 

A KSZK könyvállományának folyamatos, részleges leltározása keretében 2879 leltári 

egységet vettünk kézbe és ellenőriztünk. A leltári revízió aktuális eredményét rögzítettük az 

állomány-nyilvántartási fájlban. A leltározás teszt jelleggel zajlott. Az állomány apasztására a 

tapasztalatok alapján a leltározás lezárása után kerül sor. A munkálatok közben előkészítettük 

a majdani törlési jegyzéket. 

 

Az időszaki kiadványok feldolgozása során 29 rekord honosítására került sor, 

adatkiegészítésre pedig 262 alkalommal. A munkák előkészítéseképpen megtörtént a 

„tartalék” folyóirat-raktár rendezése (254 cím) és az olvasótermi folyóiratok (371 cím) 

áttekintése. 

 

 

2014. január 20. 


