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SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

▪2020. január 1. – életbe lépett a  felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

▪ előírásainak kötelező alkalmazása: 2020. szeptember 1-től

▪2020. február - megjelent a követő rendelet
▪ 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet a felnőttképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

▪2020. október - megjelent a 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet

▪ szerepel benne a segédkönyvtáros munkakör (szakirányú 
szakképzettség)



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

▪2020 ősze – elindult az utolsó OKJ-s képzés

▪2021 – az új rendszerben a segédkönyvtáros 
képzés az ún. szakmai képzések kategóriájába 
kerülhet

▪programkövetelmények kidolgozása
▪ a közeljövőben felmérés a szükséges tartalomról –

számítunk a könyvtárak igényeire, különösen a 
képzőhelyek véleményére



TOVÁBBKÉPZÉSEK

▪ levélváltás a Katalisten 2020. október végén
▪ bekerültek-e a felnőttképzési törvény hatálya alá a 

könyvtárakban zajló foglalkozások, tanfolyamok, 
könyvtárhasználati felkészítők?

▪ szervezett – célirányos – kompetenciafejlesztésre irányul
▪ megérne egy kérdést /egyeztetés kezdeményezését

▪az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya,
▪a felnőttképzésért felelős Innovációs és Technológiai 

Minisztérium és
▪a felnőttképzés adminisztrációjáért felelős Pest Megyei 

Kormányhivatal között



TOVÁBBKÉPZÉSEK

▪felnőttképző bejelentése a jogszabály előírásai 
szerint

▪ 2020. október 5. - B/2020/002616  nyilvántartásba vételi 
számon

▪ az adminisztrációs feladatok változása

▪a továbbképzések támogatottsága
▪ negyedik éve az állami költségvetés kulturális szakemberek 

továbbképzésére vonatkozó költségvetési sornak 
köszönhetően

▪ ingyenes részvétel a könyvtárosok számára
▪ a jövő évre vonatkozó tárgyalások elkezdődtek



TOVÁBBKÉPZÉSEK

▪ jelenlegi kínálatunk
▪ https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezett-tovabbkepzesek

▪ jövő évi terveink
▪ a digitalizálás új útjai
▪ szabadpolcon a kortárs irodalom
▪ MTMT-adminisztráció
▪ kommunikáció – ügyfélélmény – élménymarketing
▪ + a lejáró engedélyű, ugyanakkor népszerű képzések 

ismételt, frissített tartalmú engedélyeztetése (pl. 
vezetőképző, kiadványszerkesztés)

https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezett-tovabbkepzesek


TOVÁBBKÉPZÉSEK

▪online? távoktatás? távolléti? blended? jelenléti?
▪ elindultunk valamennyi úton…

▪ sikerek és kudarcok…

▪e-learning portál az OSZK Országos Könyvtári 
Rendszer Projektjének keretében

▪ webes szolgáltató felület

▪ tanulásirányítás

▪ digitális tankönyvtár

▪ oktatásszervezés
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