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Fenntarthatóság



KSZK-sok 2011-ben



Szolgáltatásainkat az alábbiak szerint nyújtjuk:

 Törvényben meghatározott feladatként, 
nyilvános, ODR-ben szolgáltató könyvtárként

1997-es CXL. tv. 60. § (3) 2. pont:

könyvtári információs szolgáltatások fenntartása a 
könyvtári információszolgáltatási tevékenység 
szakterületén

2020. július 1-től országos szakkönyvtárként:

- (2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. 48.§ (2) 
2. mell. 1.: A Kultv. 3. számú melléklete a következő l) ponttal 
egészül ki:
(Országos szakkönyvtár:)
„l) az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Könyvtártudományi Szakkönyvtára.”)



Amit használóinknak kínálunk:

 jól feltárt könyvtártudományi és 

könyvtörténeti gyűjteményt

 személyre szabott információszolgáltatást

 szakmai adatbázisokhoz való hozzáférést

 ingyenes internethasználatot.

+

Közösségi programokat



Gyűjtőkör:

 A gyűjtemény térben és időben igen változatos: megtalálható benne a 

teljes magyar dokumentumtermés (a 19. század közepétől, amikor 

az első ilyen témájú kiadványok születtek), valamint a szakterület 

válogatott külföldi irodalma (a német és francia szakirodalom a 19. 

századtól, a századforduló brit és amerikai irodalma; 1950 és 1990 

között pedig a volt Szovjetunió és a szocialista országok csaknem 

teljes anyaga).



Plakátok



PR-anyagok és fényképek



Szolgáltatások helyben:

 KÖLCSÖNZÉS

 tájékoztatás

 előfizetett adatbázisok

 segítség adatbázishasználathoz

 könyvtárismertetés

 szakmai gyakorlat biztosítása

+ relaxációs szépirodalmi sarok





Mit kínálunk még 

(járványmentes időszakban)?

kiállításokat,

könyvbemutatókat,

közösségi programokat,

képzéseket



kiállítások

„…szolgálat az utolsó leheletig” – Fitz József kiállítás 

halálának 100. évfordulója alkalmából
http://www.oszk.hu/kiallitasok/fitz-jozsef-kiallitas

http://www.oszk.hu/kiallitasok/fitz-jozsef-kiallitas


Egy lappangó Ady-kézirat – a Nyugat első nemzedéke és az 

olvasás, avagy:

ki mit tart a nachtkaszlin? - kiállítás, Múzeumok éjszakája, 2017

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2017/06/21/egy_lappango_ady-kezirat_a_muzeumok_ejszkajan



Könyv - Olvasmány – Gyűjtemény

Kamarakiállítás a 

Könyvtártudományi 

Szakkönyvtárban a Magyar 

Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója 

alkalmából - 2018



Könyvbemutatók















Közreműködés a K2 műhelynapokon



Képzések -
webarchiválás; 

tablethasználat



E-biblioterápiás tanfolyam



Múzeumok éjszakája



Napközis tábor



Részt veszünk:

az ELTE Könyvtári Napon



„Veszíts el egy könyvet!” játékban

Wanted!





Például a "Könyvtár, ami összeköt" 

program és

Szívesen látunk vendégeket:

az EKE szomszédolás résztvevőit



A tapolcai gyermekkönyvtár olvasói ajándékot is hoztak -

képregényt rajzoltak nekünk

1. és 5.oldal



•Könyvtárközi kölcsönzés

•Tájékoztatás

•Témafigyelés

•Szabadon elérhető adatbázis: HUMANUS

könyvtártudományi és könyvtörténeti cikkek- és 

tanulmányok

•Saját előállítású online tartalmak:

Könyvtári Figyelő

MAKSZAB,

könyvtörténeti bibliográfia (In: Magyar Könyvszemle)

•Honlapon elérhető információk

•beiratkozott olvasóknak előfizetett adatbázisok (EduID)

•Közösségi oldalon: Könyvtárosok Dolgozószobája

• https://www.facebook.com/groups/638792582893875/

Távolról is elérhető szolgáltatásaink:



A járványnak köszönhető új szolgáltatások:

Rendszeresen frissített nemzetközi helyzetkép a külföldi könyvtári 

fejleményekről 

az OSZK munkatársainak közreműködésével, a Könyvtári Intézet honlapján

https://ki.oszk.hu/node/9835



Összefoglalók a külföldi webináriumokból válogatva, 

a KSZK honlapján



CSK-val együttműködve

„Együtt lenni - polcra tenni”

 https://www.youtube.com/watch?v=d-B7LxfcY2g

 https://www.facebook.com/nemzetikonyvtar/videos/10

157502862054126/UzpfSTEwMDAwOTExMzU0ODg4MjpWSz

oxNDM2MjM1NjEzMTQ5NTY0/

https://www.youtube.com/watch?v=d-B7LxfcY2g
https://www.facebook.com/nemzetikonyvtar/videos/10157502862054126/UzpfSTEwMDAwOTExMzU0ODg4MjpWSzoxNDM2MjM1NjEzMTQ5NTY0/

