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Könyvtárak, könyvtárosok, használók
Összesítő adatok

2007

2017

Regisztrált (beiratkozott) olvasók száma

2 293 544

2 086 629

Könyvtárak száma

3501

3902

Könyvtárosok száma

4940 (TMI)

5190 (TMI)

14 éven aluliak

433 848

442 601

Könyvtárhasználatok száma

27 518 047

20 480 622

ODR -Kapott könyvtárközi dokumentumok száma

104 968

117 749

Használók számára fenntartott számítógépek
száma

11 811

15 496

Használók számára fenntartott internethozzáférések száma

10 620

14 901

Távhasználatok száma

51 021 497

98 389 237

Kölcsönzött dokumentumok száma

33 809 213

24 353 950

Helyben használt dokumentumok száma

25 650 554

25 813 914

Felsőoktatási intézmények és
könyvtáraik
FENNTARTÁS:
• 27 állami fenntartású intézmény
• 38 nem állami fenntartású intézmény
a 65 felsőoktatási intézményben
– 174 adatszolgáltató felsőoktatási adatszolgáltató könyvtár
– 71 nyilvános könyvtár működik

Fenntartók köre:
Állami, egyházi, alapítványi és egyéb

Fenntartóváltás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásból az állami
felsőoktatási intézmények fenntartása az Innovációs és Technológiai
Minisztériumhoz kerül 2019. szept. 1-től.
A könyvtárak szakmai irányítása továbbra is az EMMI-ben marad.

Felsőoktatási könyvtárak főbb adatai
/2017/
Könyvtári rendszerben
71
2%
757
15%

Felsőoktatási könyvtárak /nyilvános/
szakképzett könyvtáros (TMI)
egyéb végzettség
73,2 (TMI)
beiratkozott olvasók száma
334 878
helyben használt dokumentumok
száma
2 741 715
távhasználatok száma
34 722 694
helyben használat
3 965 570
ebből internet használat (54 %)
2 143 500
használóképzés- tréningek
2 429
ezen résztvettek
digitális kompetenciafejlesztés
ezen résztvettek
állomány

3 3000
473
5 970
16 335 751

16%
11%
35%
19%

17%

Könyvtáros szakmai munkakörök
• 150/1992. Korm. rendelet szerint – 16 féle
főkönyvtáros

segédkönyvtáros

tudományos kutató

könyvtáros asszisztens

könyvtáros, informatikus könyvtáros

informatikus

bibliográfus, feldolgozó

könyvtári restaurátor

gyermekkönyvtáros

könyvtárkezelő

gyűjteményszervező könyvtáros

raktáros

helyismereti könyvtáros

adatrögzítő

olvasószolgálati könyvtáros

minőségügyi referens

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

nemzetközi referens

zenei könyvtáros

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

kutatástámogató könyvtáros

kulturális menedzser

régi könyves könyvtáros

digitális tartalomfejlesztő

kézirattáros

A könyvtárak működést befolyásoló
aktualitások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1997. évi CXL. törvény módosítása
Jogszabályi deregulációk és
újraszabályozások
Nyilvántartások és adóelemek –
államháztartási törvény, Áfa fizetés
Kötelespéldány rendelet 2020. évi
bevezetése
A szakmai utánpótlás biztosítása –
bérfejlesztés és szakmai fejlődés
Bérezési rendszer átalakítása
Teljesítmény elemek beépítési
lehetősége
Szakmai motiváció fenntartása:
továbbképzési lehetőségek bővítése
Vezetői munkakörök betöltése
Fenntartó váltás – Kjt. ------- Mt.
munkakörök létrejötte

A könyvtárak működést befolyásoló
aktualitások
•

•
•
•
•
•

Közgyűjteményi Digitalizálási
Stratégia megvalósítása – Fehér
Könyv, NAP, aggregáció
kialakítása, digitális
gyűjteményfejlesztés, digitális
könyvtári szolgáltatások
létrehozása
Nemzeti könyvtár jövőbeni
szerepe
Országos Könyvtári Platform
2019. év végi elindulása
OKR – fejlesztési elemeinek
megvalósulása
Magyar Nemzeti Névtér építése
Digitális Műhely szerepe az
országos digitalizálásban

A könyvtárak működést befolyásoló
aktualitások
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastrukturális környezet fejlesztése – új
technológiák
Digitális társadalom hatása a könyvtári
szolgáltatásokra – új típusú igények
Az MTMT 2.0-val kapcsolatos változások könyvtári feladatok bővülése
Tudományos adatbázisok előfizetése és
önrészek forrása (EISZ és egyéb)
Intézményi repozitóriumok fejlesztési
lehetőségei – intézményi tudásvagyon
feldolgozása, hozzáférhetővé tétele
Tudományos kommunikáció átalakulása –
könyvtárak szerepe a szerzők
tréningelésében
Új típusú digitális kompetenciák fejlesztése
– szakmai tréningek
Hosszú távú megőrzés – intézményi
tartalmak archiválásának megtervezése
Webarchiválás – webtartalmak megőrzése
és hozzáférhetővé tétele
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