
Könyvtári Intézet 

szolgáltatásai 

Elhangzott a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján, 2013. november 6-án. 



Könyvtári Intézet 

• a KMK jogutódja (6/2000. NKÖM rendelet)  

• a KMK története: Könyvtári Figyelő, (56. évf.) 

2010. 4. szám   



Az Intézet feladatai az 1997. évi CXL. 

törvényben  

• 60. § A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 

működtetését és fejlesztését segítő központi 

szolgáltatások 

 (3) Könyvtáraknak, illetve a könyvtári 

rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások 



• a) könyvtári szakemberek továbbképzése és 

iskolarendszeren kívüli képzése,  

≥ Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 

• b) könyvtári és információs szolgáltatás 

fenntartása a könyvtári és 

információszolgáltatási tevékenység 

szakterületén, 

≥ Könyvtártudományi Szakkönyvtár 

• c) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a 

hazai dokumentumokról adott rendszeres 

tájékoztatás támogatása, 

≥ [Gyűjteményszervezési osztály] 

 



• d) az országos könyvtári rendszer működésével, 

a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás, 

fejlesztés, 

• e) a könyvtári és rokon területi módszerekre 

vonatkozó szabványok, szabályzatok 

elkészítésének kezdeményezése és kidolgozása, 

• f) a könyvtári tevékenységre vonatkozó 

irányelvek, normatívák kidolgozása, 

módszertani tevékenység, 

• g) a könyvtárak és a társadalom közötti 

kapcsolat fejlesztése, 

• h) az országos könyvtári statisztikai adatok 

összesítése, elemzése és szolgáltatása  

≥ Kutatási és Szervezetfejlesztési osztály 



Az Intézet 

szervezeti/működési 

formája  
• az OSZK egy igazgatósága – „a nemzeti 

könyvtár ablaka, amelyen keresztül rálát a 

többi könyvtártípusra, a könyvári világra”  

• feladatainak egy részét az ágazati irányítás 

szabja meg  

• létszáma: 38 > 21 (3+5+8+5) 



A szolgáltatások tükre 

 

http://ki.oszk.hu/  

http://ki.oszk.hu/


Akkreditált továbbképzések és OKJ-s 

képzések a Könyvtári Intézetben  

• felnőttképzési engedély birtokában:  

− 01-0258-04  

• akkreditált intézményi cím birtokában:  

− AL-1919  

• vizsgaszervezési jogosultság birtokában:  

− az 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdése alapján  

• képzési szakfelügyeleti jog birtokában: 

− 14/2005. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján  



277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a 

pedagógus-továbbképzésről…  
• 5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több 

továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai 

foglalkozáson való részvétellel és az előírt 

tanulmányi követelmények teljesítésével valósul 

meg. (2) A hétévenkénti továbbképzés – az (1) 

bekezdésben meghatározottakon kívül – 

teljesíthető[…] 

 aj) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált 

továbbképzés elvégzését igazoló okirat[…] 

 megszerzésével  

• hatályos: 2013. október 1-jétől 



A kínálat – 30, 60, 120 órában 
• a könyvtárosok személyiségének fejlesztése: hatékony 

kommunikáció, konfliktushelyzetek hatékony kezelése, 

könyvtári partnerkapcsolatok; 

• haladó számítógépes és webkettes tanfolyamok: 

kiadványszerkesztés és prezentációkészítés, webkettes 

készségek, könyvtáros webes kompetenciák, interaktív honlapok 

készítése, kulturális és közhasznú tartalmak a honlapokon;  

• a nyelvtudás erősítése: francia, olasz, orosz; 

• andragógia és felhasználóképzés: felkészülés a 

felhasználóképzésre és az olvasásfejlesztésre, konnektivizmus 

(hálózati tudásépítés). 

http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek  

http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek


A kínálat – 30, 60, 120 órában 
• a könyvtárosok személyiségének fejlesztése: hatékony 

kommunikáció, konfliktushelyzetek hatékony kezelése, 

könyvtári partnerkapcsolatok; 

• haladó számítógépes és webkettes tanfolyamok: 

kiadványszerkesztés és prezentációkészítés, webkettes 

készségek, könyvtáros webes kompetenciák, interaktív honlapok 

készítése, kulturális és közhasznú tartalmak a honlapokon;  

• a nyelvtudás erősítése: francia, olasz, orosz; 

• andragógia és felhasználóképzés: felkészülés a 

felhasználóképzésre és az olvasásfejlesztésre, konnektivizmus 

(hálózati tudásépítés). 

 



• könyvtáros munkakörökre vonatkozó tudás 

fejlesztése: online szépirod. és irodtud. tájékoztatás, zenei 

könyvtárosi ismeretek, helyismeret-helytörténet, fejlesztő 

biblioterápia, minőségértékelés, vezetői ismeretek; 

 

http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek  

http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek


• előkészületben 

− megújítás: tartalmi feltárás, szakértői és 

szakfelügyeleti ismeretek 

− folytatás: andragógia, kulturális örökség védelme, 

zenei könyvtári ismeretek 

− új: tájékoztatás (általános, történelmi és jogi, 

szociológiai, művészeti), jogi ismeretek  



2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről  
• Átmeneti rendelkezések  

 98. § (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy 

könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. 

mellékletében foglaltak szerint az iskolában, 

kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és 

szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli 

oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi 

szakképesítéssel rendelkezik  

• hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 



Segédkönyvtáros képzés 

• OKJ 52 322 01 

• létrehozó rendeletek 

− 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet: szakmai és 

vizsgakövetelmények 

7. sz. ún. konkordancia-mellékletének 92. sz. sora: az 

új szakképesítés teljesen egyenértékű a korábbi két 

OKJ-rendeletben leírt emelt szintű segédkönyvtáros 

szakképesítéssel  

− 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet: modultartalmak 

• képzési forma: felső középfokú = érettségihez 

kötött, iskolarendszeren kívüli  

• képzési program: 350 kontaktóra + 100 (20+40+40) 

óra könyvtári gyakorlat 



• a képzés leírása:  

http://ki.oszk.hu/content/segedkonyvtaros_kepzes  

• ajánlás: 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/ajan

las_segedkvt_iskolaikvtarban_2013januartol.rtf  

• a köznevelésért felelős államtitkárság tanévkezdő 

segédlete, X. fejezet (38. p.): 

 http://www.kormany.hu/download/7/4b/f0000/tanevkezd%C

5%91%20aug%2025.pdf  

• a Könyvtári Intézet  

− egyeztetései az EMMI Szakképzési és Felnőttképzési 

osztályával 

− kérése, javaslata a KTE felé 
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Köszönjük a megtisztelő 

figyelmet! 
 

 

                                                   Dr. Hangodi Ágnes 

                                                         Könyvtári Intézet 

                                               Oktatási és Humánerőforrás- 

                                                       fejlesztési osztály 

                                                       hangodi@oszk.hu  
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