
A KÖNYVTÁROS KOMPETENCIÁK

ERŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI -

TOVÁBBKÉPZÉSEK A KÖNYVTÁRI INTÉZET

TANFOLYAMI KÍNÁLATÁBAN

Dr. Hangodi Ágnes

Oktatási és Humánerőforrás-

fejlesztési osztály



Kompetenciák / elvárások
➢régen…
✓jó emlékezőtehetség; friss eszmetársító 

készség; gyors és higgadt ítélőképesség; 
nyelvtudás; a tudományok iránti széleskörű és 
élénk érdeklődés, olyan mély tájékozottság, 
amely „képes a szellemi pelyvát elválasztani a 
tiszta búzától”; holtig megőrzött tanulási 
vágy; szerzetesi igénytelenség és alázatosság; 
veleszületett és önneveléssel tökéletesített 
segítőkészség

(Dávid Antal, 1937.)



Kompetenciák /elvárások
➢most…
✓IFLA-trendek, 2013-2016.

✓negyedik ipari forradalom (Klaus Schwab, 
2016.) – harmadik informatikai forradalom 
(Bojár Gábor, 2018.)

✓továbbra is szükséges hagyományos készségek 
(a releváns információ azonosítása, a források 
értékelése), a közösségi tér funkció 
kiterjesztése, a digitalizáció mint 
felszabadulás a szolgáltatások térbeli 
kötöttsége alól (Ragnar Audunson, 2018.)



A jogszabályok szerint

➢1997. évi CXL. törvény 94. § (4) bek.:

✓„Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben 
foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk 
megújítása érdekében továbbképzésben vehetnek
részt.”

✓„Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben 
foglalkoztatott szakemberek továbbképzésben 
való részvételéhez támogatás nyújtható.”



➢1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet =>

➢32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális 

szakemberek továbbképzéséről

✓378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a […] 

nyilvántartásba vétel szabályairól

✓39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet […] igazgatási 

szolgáltatási díjról



➢32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

✓1. §
❖a rendeletben foglaltak alkalmazása: 

közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, 

szakmai munkakörben, legalább 6 órában 

foglalkoztatott közép- és felsőfokú 

végzettségű szakemberek továbbképzésének 

tervezésére, lebonyolítására, finanszírozására



✓2. § (1) bek.
❖ötévenként képzési terv (az időszak első 

évében május 31-ig + felülvizsgálat március 

31-ig)

❖naptári évre beiskolázási terv (március 31-

ig)

❖elkészítője: a kulturális intézmény vezetője

❖engedélyeztetésről / beküldésről a 

paragrafus nem rendelkezik



✓5. § a továbbképzésben való részvétel 

megvalósulása
❖az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, 

iskolarendszeren kívüli, könyvtári területre 

vonatkozó segédkönyvtáros szakképesítés -

bizonyítvány

❖tanfolyam jellegű szakmai továbbképzési 

program – tanúsítvány

❖az Európai Unió által finanszírozott pályázatok 

eredményeként megvalósuló képzések



➢alapfeladatai között: 
✓könyvtári szakemberek továbbképzése és 

iskolarendszeren kívüli képzése

(1997. évi CXL. tv. 60. § (3) bek. a) pont

✓ szakképzési és továbbképzési tanfolyamok 

akkreditáltatása és szervezése, vizsgaszervezési 

feladatok

(30/2014. (IV. 10.) EMMI rend. 8. § (3) bek. d) pont)

A Könyvtári Intézet szerepe



✓6. § (1) bek.: „A kulturális szakemberek 

képzéséhez a központi költségvetés 

képzési támogatást nyújthat.”
❖az éves költségvetési törvényekben rögzített 

120, ill. 119,8 millió forintból 30, ill. 15 

millió forint - EMMI KUÁT 
2017 (2017. május 1 - 2018. április 30.)

2018 (2018. május 1 - 2019. április 30.)

2019 (2019. május 1 -)



➢ 76 alkalom

➢ 1295 fő

➢ 17 új / megújított engedélyezett továbbképzési 

program

➢ helyszín: 2017 szeptemberére felújított és 

modern IKT-eszközökkel, felszereléssel ellátott, 

30-30 fős hagyományos és számítógépes 

oktatóterem

Néhány adat / 2017. július -

2019. április





A képzési igények feltérképezése
➢2018. december – 2019. január

✓nyilvános könyvtárak körében

✓online kérdőív

✓négy elkövetkező félév igényeinek felmérése

✓312 kitöltő intézmény (43 %), ebből 24 
felsőoktatási könyvtár, 20 országos és egyéb 
szakkönyvtár



 Gyermekkönyvtári ismeretek

Olvasásfejlesztés

GDPR a könyvtárakban

Könyvtári programszervezés, marketing

Minőség és innováció

A korszerű helyismereti munka

Kiadványszerkesztés

Könyvtári vezetési ismeretek

Bibiloterápia

Coaching szemlélet

Webarchiválás

Általános és szaktájékoztatás

Konstruktív konfliktuskezelés

Iskolai közösségi szolgálat

A szerzői jog a könyvtárakban

Teljesítménymérés, digitális kompetenciák

Könyvtári partnerkapcsolatok

Angol szaknyelvi ismeretek

Államháztartási és vezetési ismeretek

A könyvtár társadalmi szerepvállalása

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó képzések



A képzések formája

online
tanfolyam

blended
tanfolyam

jelenléti
tanfolyam

68%

35%

52%



Az újdonságok

➢konstruktív konfliktuskezelés

➢coaching szemlélet

➢teljesítménymérés, digitális kompetenciák

➢elektronikus tananyagfejlesztés

➢gyerekkönyvtárosi ismeretek

➢webarchiválás

➢műszaki és természettudományos tájékoztatás



➢tudománymetriai és statisztikai adatbázis-
használat

➢a GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés

➢marketing és rendezvényszervezés

➢a fogyatékkal élők könyvtári ellátása

➢a zeneirodalom csúcspontjai

➢a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 
(CSK)



Képzésajánló

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

tovabbkepzesek

➢https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/kepzesi

-terv-20192020#

https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezett-tovabbkepzesek
https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/kepzesi-terv-20192020
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