1. KÖNYVTÁRI INTÉZET
Kiemelt országos feladatok
Július elsejétől több kiemelt feladat teljesítése az Intézethez került két munkatárs ide
helyezésével.


Az OSZK lezárult TÁMOP pályázatának menedzselése
A TÁMOP 3.2.4./2009-e pályázat újabb utóellenőrzése (EUTAF) zajlott a nyár folyamán.
Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, a pályázat teljesítését ismét elfogadták.
Jelentések, adatszolgáltatások elkészítése igény szerint megtörtént.



2012 novemberében indult TÁMOP pályázat projektvezetése
Novemberben megkötöttük a TÁMOP-ELDORADO pályázat szerződését. A projekt
rendben elindult, a pályázati ütemterv szerinti teljesítés folyik. A projektvezető és a
projektasszisztens (továbbá a szakértők egy része) a Könyvtári Intézet munkatársaként,
többletfeladatként végzi a projekttel kapcsolatos feladatokat.



Országos fejlesztési feladatok koordinációja
Az év során rendszeresen segítettük a könyvtárakat a TIOP és TÁMOP pályázatok
megvalósítása során, módszertani, szakmai tanácsadást nyújtottunk. A kiemelt,
országos feladatok összehangolása érdekében rendszeresen egyeztettünk az 5 nyertes
projekt irányítóival.



MOKKA projekt vezetése
Hetenként videokonferencia keretében egyeztetünk a fejlesztőkkel és a projekt
munkatársaival. Folyamatosan történik a betöltések szervezése, kapcsolattartás a
könyvtárakkal és a MOKKA Egyesülettel. Az igazolásokat a könyvtárak kérésének
megfelelően kiadjuk. A projektvezetők, a rendszergazda, a rendszerkönyvtáros
munkájának összehangolása, irányítása rendszeres feladat.

További kiemelt feladatok


A Magyar Könyvtárosok Világtalálkozójának szervezése
Pályázatírás, források szerzése megtörtént. NKA és KIM támogatást kaptunk. A szervező
bizottságot működtetjük és irányítjuk az előkészítő munkálatokat. Kapcsolódó témákról
speciális 3K számot szerkesztettünk, amelyet a részt vevők megkapnak.



A kiadói kapcsolatok ápolása
Aktívan részt veszünk az Egyesülés az e-könyvekért szerveződés munkájában, melynek
találkozója megközelítőleg havi rendszerességgel az OSZK-ban zajlik. Kapcsolatban
vagyunk és rendszeres egyeztetünk a kiadókkal, forgalmazókkal, terjesztőkkel, szerzői
jogászokkal. Rendszeres konzultációt tartunk a kiadók képviselőivel a lehetséges
együttműködési modellek kialakítása érdekében.



NKKI pályázati együttműködés
Az év második felében együttműködést kezdtünk a NKKI-vel (korábbi Magyar
Művelődési Intézettel) a készülő TÁMOP 3.2.3 – Építő közösségek… pályázatban való
részvételünk előkészítésére. A pályázat-előkészítő munkacsoportban két munkatársunk
vesz részt.

Általános feladatok













Aktív részvétel a 2014-ben kezdődő új stratégiai időszak tervezésében (források elemzése,
külföldi gyakorlat áttekintése stb.) Az előkészítő anyagok gyűjtése, nemzetközi trendek
áttekintése folyamatosan zajlik. A Könyvtárügyi konferenciára ennek elkészült egy
összefoglalója.
A KSZK munkatársai közreműködésével „Könyvtári fejlesztések, fejlődési irányok
feltérképezése” címmel annotált bibliográfiát készítettünk az EMMI Könyvtári Osztálya
számára a 2009-2011. év szakirodalmából (2012. január). Több alkalommal szakirodalmi
szemléket, irodalomkutatásokat állítottunk össze az EMMI Könyvtári osztályának
kérésére a stratégia előkészítéséhez kapcsolódva.
A NEFMI Könyvtári osztályának jogalkotási feladataihoz javaslattétel, valamint adat- és
információszolgáltatás folyamatosan, a beérkezett kéréseknek megfelelően történt: 16
jogszabályhoz küldtünk előkészítő anyagokat.
A könyvtárak feladatalapú finanszírozásának kialakításához több munkaanyagot
készítettünk, illetve véleményeztünk az új rendszer kialakításához. "A könyvtári ellátás
rendszere Magyarországon 2011-ben"; "A falusi nyilvános könyvtári ellátás stratégiai
koncepciója"; "Háttéranyag az önkormányzati törvény módosításához az önkormányzatok
által fenntartott könyvtárak kapcsán".
Nemzetközi kitekintés alapján javaslatot készítettünk a megyei könyvtári ellátás
rendszerének átalakításához. Beküldtük az EMMI Könyvtári Osztályára (Hegyközi IlonaTóth Máté: „Területi ellátást végző könyvtárak feladatrendszerei és finanszírozása az
egyes európai országokban”). A későbbiekben kiegészítésképpen a környező országok
gyakorlatáról kör-emailben tájékozódtunk, ennek eredményét is beküldtük.
A könyvtárak állomány-nyilvántartási gyakorlatáról, az elektronikus nyilvántartások
használatáról és ezzel összefüggésben javaslatot tettünk az állomány-nyilvántartás
szabályozására, a 3/1975. KM-PM rendelet módosítására. (2012. április; újabb javaslat a
törvény szövegéhez 2012. 11.21.)
NKA pályázati támogatással megjelentettük és eljutattuk az előfizetőkhöz a Könyv,
könyvtár, könyvtáros 2012. évi 12 számát. A 21. évfolyam 12 számában összesen 124 cikk
(tanulmány, beszámoló, esszé, interjú, nekrológ, recenzió stb.) jelent meg. Működtettük a
folyóirat szerkesztő Bizottságát. Elkészítettük a 2013. évi támogatás megszerzése
érdekében a NKA pályázatot. Folyamatosan töltjük fel a 3K weboldalát.
Új fejlesztésként az előfizetők számára a nyomtatott megjelenéssel egyidőben elérhetővé
tettük a teljes számot elektronikus formában is. Nem előfizető olvasóink fél éves késéssel
nézhetik meg a számokat a webes felületen. Erőforrásaink függvényében gondoskodunk a
webes archívum visszamenőleges feltöltéséről. Kérdőíves felmérés során tudakoltuk meg
az olvasók véleményét a lapról. Az észrevételeket igyekszünk folyamatosan érvényesíteni
a fejlesztések során. Mintegy 500 példányra van előfizetés továbbá tiszteletpéldányokat is
küldünk és az oktatási tevékenységünk támogatására is felhasználunk példányokat.
Tevékenységünkről, munkánk eredményeiről rendszeresen beszámolunk a szakmai
lapokban, konferenciákon, előadásokon. (A publikációk és az előadások listája

rendelkezésre áll.) Több munkatársunk vesz részt a könyvtáros-képzésben, illetve a
szakmai képzéseken oktatóként.
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*Korlátozott körben elérhető
** 2012. július 11-én jött létre, így az adatok azóta állnak rendelkezésre.

KUTATÁSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
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Követjük a KSZR keretben működő könyvtárak, könyvtári szolgáltató-helyek
közösségi szerepének alakulását. Ehhez a kérdőíves felmérésnek az on-line kérdőíve
elkészült, feldolgozása megtörtént. (Publikáció: Könyvtári szolgáltató helyek
kulturális szerepben (kutatási jelentés – Könyvtári Figyelő 2013-ban.)
Végezzük a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás meghonosításával és
széles körű elterjesztésével kapcsolatos feladatokat, működtetjük a szükséges
munkabizottságokat.
Jogszabály alapján ellátjuk a titkársági teendőket a Minősített Könyvtár cím és a
Könyvtári Minőségi Díj adományozásával kapcsolatosan, a minisztériumi Könyvtári
Minőségügyi Bizottság irányításával.
A KMB ülésekről emlékeztető készítése, információk megjelentetése a KI honlapján,
a Minősített Könyvtár cím pályázattal kapcsolatos teendők (pl. a szakértők
véleményének továbbítása, oklevél megrendelése, a pályázati pénzzel való elszámolás
stb.)
A nyilvános Könyvtári Jegyzék, a Könyvtári Minerva, valamint a Könyvtári statisztika
adatbázisaiból készült közös adatbázist aktualizáljuk, működtetjük. Megjelent a 37-39.
NYKJ (febr., jún., aug.); Az új jegyzék miniszteri aláírásra vár november vége óta.
Folytattuk a „konyvtar.hu” portál fejlesztését. Nyilvános könyvtári jegyzék
adatbeviteli felülete elkészült. A tesztelés után használatba vehető. Az eseménynaptár
modul fejlesztése megtörtént, lehetővé vált tetszőleges exportok kinyerése a
rendszerből. A nyitó oldal struktúrája átalakult. A hírek menüpontban a megjelenési
sorrendben sikerült megoldani az átnyúló dátumok kezelését és a képernyő felső
részének a felszabadítását.
Folytattuk az osztályhoz tartozó különböző adatbázisok építését:
– Gyerekirodalmi adatbázis
– A hátrányos helyzetű olvasók könyvtárhasználatát segítő eszközök, és könyvtári
szolgáltatások
– A könyvtárakat érintő országos pályázatok
– Határon túli könyvkiadók jegyzéke
– A Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék
– A könyvtári fölöspéldány-jegyzékek
Végezzük a jogszabályilag előírt további rendszeres feladatainkat:
– Feldolgoztuk és elemeztük a minisztérium által átadott 2010. évi szakfelügyeleti
jelentéseket, az adatokat beépítettük a szakfelügyeleti adatbázisba. A kérdőívek
összesítése elkészült.
– Elláttuk a Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban
előírt, illetve a minisztérium által meghatározott feladatokat.
– A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatását rendben lebonyolítottuk.
– Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és
kontrollált formában teljes (T) és válogatott (V) verziót készítettünk és tettünk
közzé a honlapunkon az első félév végéig.
– Az év második felében elvégeztük az adatok elemzését, a trendek megállapítását,
publikáltuk a 2011. évi könyvtári teljesítménymutatókat, javaslatot tettünk a
statisztikai adatgyűjtés korszerűsítésére.

–
–

Az excel kimutatásprogramjával elkészült a statisztikai keresőfelületes adatbázis
bővítése a 2011-es adatokkal.
Eseménynaptárat szerkesztettünk a Könyvtári osztály részére a könyvtárak
szakmai rendezvényeiről, amelyet hetente rendszeresen megküldtünk a
minisztérium részére.

Kiemelt feladatok


















A 2008-2013-as stratégia végrehajtásának elemzése, a könyvtárügy aktuális
helyzetének vizsgálata. Elemzés készült a könyvtárak helyzetéről a meglévő adatok
elemzésével: „Trendek a statisztikai adatok tükrében (2007-2011.)”
A TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak tevékenységének vizsgálatára
monitoring kérdőívet készítettünk a minisztérium felkérésére. Június 26-án küldtük ki
a nyertes intézményeknek. A felmérés határideje. július 5. A felmérésekre
visszaérkezett kérdőívek feldolgozása megtörtént. A TIOP anyagot átküldtük a
Minisztériumba véleményezésre. A felmérést 2012. 12. hóban újra megnyitottuk a
"Nem válaszolók" felé. A beérkezett kérdőívek bedolgozása még folyamatban van.
Várhatóan újabb csoportok felkérésére kerül ismételten sor.
A 2014-2019-es könyvtári stratégiát előkészítő tevékenységek. Jelenleg előzetes
irodalomgyűjtés folyik. Várhatóan minisztériumi keretek között folytatódik tovább a
stratégiai tervezés. (Pályázati források felhasználásával szakértők felkérésére kerülhet
sor.)
A könyvtárügy aktuális helyzetének vizsgálata megtörtént. Elkészült ”A magyar
könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve” című munkaanyag.
A könyvtárak számára készülő működési mutatók, – teljesítménymérés, -értékelés
költségtervezés – összeállítása megtörtént. Folyamatosan készültek a minisztérium
számára háttéranyagok a megyei könyvtárak 2013-as költségvetésének tervezéséhez.
A távhasználat mérése: kérdőíves fölmérés az ODR-könyvtárak körében. Az
összesítés értékelése alapján ajánlás készítése a könyvtárak távhasználatát mérő
adatstruktúrára. A megyei könyvtárak a folyamatos létbizonytalanságuk miatt kérték,
hogy a létüket nem érintő kérdésekkel ne foglalkozzunk. Ennek eleget téve a felmérést
későbbre halasztottuk.
A hazai börtönkönyvtárak helyzetét feltérképező kutatás elkészült. Megjelent (Amberg
Eszter: Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. = Könyvtári Figyelő, 2012.
2. sz. 241-254. p.)
Az elítéltek olvasási szokásainak vizsgálata elkészült. Megjelent: Amberg Eszter:
Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. = Könyvtári Figyelő, 2012. 2. sz.
241-254. p. ; Amberg Eszter: Fogva tartott képzelet? = Könyvtári Figyelő, 2012. 4. sz.
690-711. p.
Részvétel a különböző egyesületek, valamint szakmai szervezetek munkájában: Az
MKE folyamatosan zajlik, havonta elnökségi ülések, negyedévente, Tanácsülés,
alapszabály módosítás, rendezvények, könyvfesztivál, Vándorgyűlés, hírlevél
megjelentetés ; UMVP MB két ülése volt a ciklusban.
A 2004-ben elvégzett „Könyvtáros hallgatók pályamotivációs vizsgálata” c. kutatás
megismétlése a 8 évvel ezelőtti szempontok mentén. A kutatás elkészült. Az
adatfelvétel és az adatok kiértékelése elkészült. Egy előadás formájában közzétettük:
Tóth Máté: Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata (2004-2012) = Könyvtáros
nap, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2012. okt. 10.
Hazai könyvtáros felsőoktatási rangsor elkészítése. A kutatás kettős céllal indult,
egyrészt kidolgoztuk a felsőoktatási könyvtáros rangsor elkészítésének módszertanát,








másrészt pedig elkészítettünk ezen módszertan alapján egy rangsort. Az adatfelvétel,
az adatok elemzése és a kutatási jelentés is elkészült. - Felsooktatasi_rangsor_v1.doc Az eredményeket nem hoztuk nyilvánosságra.
A KSZR projektek hasznosulásának elemzése megtörtént. Kérdőíves felmérés a KSZR
szolgáltató helyek közösségi szerepéről, a településen belül betöltött kulturális
szerepköréről, lehetőségeiről, súlyáról. Folyik a visszaküldött adatlapok kiértékelése,
ebből tanulmány készítése.
A TIOP pályázatot segítendő a környező országokban működő könyvtárbusz-gyártók
felkutatása és szolgáltatási portfóliójának elemzése. A feladatot a TIOP pályázat
megjelenésével elvégeztük. A potenciális pályázóknak a szükséges dokumentációt
elküldtük. (Queensland Public Library: Szabványok és irányelvek, Mozgókönyvtári
szabvány; Pecs_konyvtarbusz_kozbesz_felhivas_2010.pdf)
A legújabb nemzetközi könyvtárbusz trendek elemzése. Az elemzés elkészült.
Publikáció: Tóth Máté: Könyvtárbusz-szolgáltatások Magyarországon = KÖNYV,
KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS 21:(2) pp. 26-35. (2012)
A könyvtárosok korszerű szemléletének formálása, szakmai kompetenciáik és
tulajdonságaik fejlesztése. Előadások tartása szakmai programokon, cikkek,
tanulmányok készítése.
Előadások száma: 19
Oktatási tevékenység: 6 tanfolyamon
Publikációk száma: 22
Szakvélemények készítése: 19

Munkaterven kívüli kutatások:
 Mobilizált könyvtári szolgáltatások. A mobiltelefonra optimalizált könyvtári
szolgáltatások és az e-book-ok lehetséges szolgáltatási lehetőségeinek vizsgálata a
használók és a könyvtárak körében. Adatfelvétel és az adatok elemzése.
 A K2 kísérleti műhely eredményeiről beszámolók készítése. "K2 project" digital
library technologies experimental lab for the Hungarian library community Obtaining
more knowledge on library 2.0 tools, programmes, initiatives. Poster presentation =
20. Nemzetközi BOBCATSSS Szimpózium, Amszterdam, 2012. jan. ; o Tóth Máté: A
mi "rejtett potenciálunk" = KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 58:(1) pp. 31-34. (2012)
 „A könyvtári ellátás új struktúrája” Számítások, háttéranyagok, valamint koncepciók
készítése: „Megyei és városi könyvtári feladatok összegzése.
 Könyves közösségi terek nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról tanulmány.
Publikáció: Tóth Máté, Audunson, Ragnar: Websites for booklovers as meeting places
= LIBRARY HI TECH 30:(4) pp. 655-672. (2012)
 Részvétel az EU Bizottság ENUMERATE projektjében. A kvantitatív vizsgálat hazai
elvégzése, a kvalitatív előkészítése. Az intézmény képviselete Berlinben a
konzorciumi találkozón 2012. október 24-25-én. o Előadás: Tóth Máté: Az
ENUMERATE projekt = XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2012. április
21.
 A 3K és a KF olvasói felmérésének elvégzése. Publikáció: Tóth Máté: A 3K-val
kapcsolatos olvasói felmérés eredményei = KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
21:(11) pp. 13-15. (2012)
 A KSZR szolgáltatási formában indult projektek vizsgálata. Könyvtárbuszos
szolgáltatások.
Publikáció:
Tóth
Máté:
Könyvtárbuszos
szolgáltatások
hasznosulásának elemzése = KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 58:(3) pp. 463-494. (2012)





Az iskolai könyvtárak statisztikai keresőfelületes adatbázisának bővítése a 2011-es
adatokkal.
A könyvtári adatok statisztikai keresőfelületes adatbázisának retrospektív összevetése
a minden könyvtár minden adatát közlő éves összerendezett és az utólagos javításokat
tartalmazó statisztikai adattáblázattal 1998-2011.
Az iskolai könyvtárak statisztikai keresőfelületes adatbázisának bővítése az utólag
összegyűjtött visszamenőleges adatokkal az 1947/48-as tanévtől kezdve.

Egyéb tevékenységek
 Az ELDORADO projekt vezetése és adminisztrációs
teendőinek ellátása2012. októberétől
 Részvétel
az
ELDORADO
projekt
informatikai
munkacsoportjában 2012. októberétől






Részvétel
az
ELDORADO
projekt
könyvtári
munkacsoportjában 2012. októberétől
UMVP MB feladatok ellátása
OTCEF delegálti feladatok ellátása
Év fiatal könyvtárosa díj kurátori feladatok ellátása
Alkotó könyvtáros bemutató sorozat szervezői feladatok
ellátása

Káldos János,
Ládi László
Amberg Eszter
Bánkeszi
Katalin,
Ládi László
Fehér Miklós
Fehér Miklós
Fehér Miklós
Fehér Miklós

OKTATÁSI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Általános feladatok
 Gondoztuk és működtettük az intézeti honlapot, mint az Intézet legfontosabb belső és
külső kommunikációt biztosító eszközét
o az Archívumot áthelyeztük
o a közadattárat, az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos híreket, és a
tanfolyami jelentkezési lehetőség linkjét kiemeltük,
o a Könyvtári Figyelő RRS csatornáját megbontottuk,
o a MOKKA-oldalt és az EBSCO-oldalt átalakítottuk, átszerveztük
o az aktuális képzéseket frissítettük a becsatornázott Twitter hírfolyamon,
o a frissítésekkel kapcsolatosan egyeztettünk az Információszolgáltatási
Igazgatósággal,
o segítséget nyújtottunk a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új elektronikus
szolgáltatásának (Hírtár) kialakításában,
o e-könyves blogot készítettünk (menü- és almenüpontok kialakítása,
tartalmak feltöltése, QR kód, RSS csatorna megjelenítése a KI honlapján),
o az elektronikus képzési nyilvántartást frissítettük, módosítottuk a felmerült
tanfolyamszervezési igények szerint,
o intézeti honlapbiztottság működtetésével előkészítettük a Drupal 6-os alapú
oldal 7-re való áttérését.
 A Könyvtári Intézet távoktatási felületén megújítottuk az adatbázist, új tanfolyami
felületeket alakítottunk ki; frissítéseket töltöttünk fel, folyamatosan adminisztráltuk a
portált.
 A felsőfokú könyvtárosképzésre vonatkozóan a minisztérium Könyvtári osztálya
számára
o táblázatos kimutatást készítettünk az informatikus könyvtáros (BA, MA)
szak 2012. évi felvételi keretszámairól,
o helyzetképet állítottunk össze a felsőfokú informatikus könyvtáros
képzésről,
o a tanszékek egy részével együttműködve részt vettünk a felsőoktatást érintő
jogszabálytervezetek (pl. felsőoktatási szakképzés, kétszakos tanárképzés)
véleményezésében.
 Az akkreditált intézményi címnek megfelelően
o betartottuk a felnőttképzési törvény és követő jogszabályai előírásait,
o képzési tanácsadást folytattunk (502 alkalommal)
o igény szerint juttattuk el a középfokú könyvtárosképzés füzetsorozatát a
budapesti és vidéki segédkönyvtáros képzőhelyeknek,
o új oktatókat akkreditáltattunk már működő képzési programjaink egy
részéhez.
 Folytattuk az iskolarendszeren kívüli képzőhelyek munkájának összehangolását
o 2012. november 30-án megszerveztük az idei segédkönyvtáros képzőhelyi
értekezletet, ahol tájékoztattuk a résztvevőket a képzés jövőre bekövetkező
változásairól.
 Vizsgaszervezőként az OSZK-val együttműködve
o előkészítettük és megszerveztük az idei vizsgákat
 Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár, Pécs (15 fő, ebből 1 fő kvt.
asszisztens végzettséggel)
 FSZEK, Budapest (22 fő, ebből 7 fő kvt. asszisztens végzettséggel)
 KI, Budapest (28 fő, ebből 4 fő kvt. asszisztens végzettséggel)





o egyeztetve a partner-képzőhelyekkel a szeptemberben induló képzésekről
összegyűjtöttük a 2013-as évre tervezett segédkönyvtáros vizsgahelyszíneket,
kialakítottuk a vizsgahónapokat,
o a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának
megrendelésére elkészítettük a vizsga három központi írásbeli tételének hat-hat
sorozatát, a KI vizsgájának gyakorlati vizsgafeladat-sorait, és lektoráltuk a
FSZEK és a Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár gyakorlati
vizsgafeladat-sorait.
Közvetlen képzési tevékenységünk során a minőségbiztosítás fokozatos kiépítése
mellett
o elkészítettük és közzétettük éves képzési tervünket,
o OKJ-s szakképzést és akkreditált továbbképzési programokon alapuló
tanfolyamokat indítottunk (az adatokat tartalmazó összefoglaló táblázatot
ld. lejjebb!),
o a ruhatár új elhelyezése miatt oktatótermünket átköltöztettük az 539/A
terembe,
o folyamatosan működtettük saját (http://ki.oszk.hu/kitavokt/) és a partner
képzőhelyek számára kialakított (www.konyvtaroskepzes.hu) távoktatási
felületeinket,
o a HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főosztálya felkérésére „A
lépésváltás lehetőségei a magyar könyvtárügyben” címmel 30 órás
továbbképző előadássorozatot szerveztünk honvédségi könyvtárosok
számára (22 résztvevő) (a feladat nem szerepelt a 2012-es munkatervben)
Folytattuk információszolgáltató és tanácsadó tevékenységünket, működtettük ehhez
kapcsolódó elektronikus szolgáltatásainkat
o könyvtárosok személyi katasztere: 13 módosítás, 5 új regisztráció,
o gyerekirodalmi adatbázis: az éves termés leválogatása, átnézése az OSZKba beérkezett kötelespéldányok alapján, kb. 35 recenzió megírása,
betöltése; az adatbázis reklámozására alkalmas szórólap, és a nyári
olvasmányok ajánlásához új oldal elkészítése; részvétel az adatbázis
jövőjéről, fejlesztéséről a HUNRA-val folytatott egyeztetésen,
o könyvtárépítés és -berendezés adatbázisa: 12 felújított, 2 új könyvtár (94
fotót, 13 alaprajz); tanácsadás; a 2010-2011. évben átadott
könyvtárépületek összesítő jegyzékének elkészítése; a minisztérium
Könyvtári osztályának kérésére válogatás az adatbázis fotóanyagából: a
Nyilvános Könyvtári Jegyzékhez csatolható fotók, ill. kistérségi
gyermekkönyvtárakról készült fotók, lista készítése,
o biztonságtechnika és állományvédelem adatbázisa: 60 cég adatainak
frissítése (ebből: 1 új, 1 megszűnt); a kategóriák átrendezése és bővítése; 6
új szolgáltatás és védelmi rendszer felvétele; tanácsadás,
o könyvtári hulladékkezelés adatbázisa: frissítés (30 cég),
o könyvtári bútorok adatbázisa: frissítés (69 cég); könyvtári
világítástechnika: frissítés (13 cég); könyvtári árnyékolástechnika: frissítés
(18 cég + 1 új),
o restaurálás: frissítés (9 cég),
o könyvtárköltöztetés adatbázisa: frissítés (18 cég),
o eseménynaptár szerkesztése a minisztérium Könyvtári osztálya számára a
könyvtárak meghirdetett programjai alapján: 17 könyvtár figyelése heti
rendszerességgel;

o folyamatos jogszabály- és jogszabálytervezet-figyelés, különös tekintettel a
felnőtt- és szakképzési vonatkozásokra,
o folyamatos tájékoztatás az ingyenes múzeumi belépésre jogosító
igazolásokkal kapcsolatos változásokról, az ezzel kapcsolatos információk
számára
önálló
oldal
kialakítása
honlapunkon:
http://ki.oszk.hu/content/muzeumi-belepo.
Kiemelt feladatok
 A magyarországi könyvtárak nyertes TÁMOP 3.2.4., ill. 3.2.12 pályázatai
megvalósításának keretében
o a pályázatok benyújtása idején 441 árajánlatot adtunk ki szolgáltatóként,
o az eredményhirdetés után felmértük mindkét pályázat vonatkozásában a
képzési igényeket, és az igények alapján állítottuk össze 2013. évi képzési
tervünket,
o országos szakmai tanácsadó szerepet láttunk el a TÁMOP pályázat képzési,
továbbképzési témáinak vonatkozásában, a képzési tanácsadás elektronikus
nyilvántartása szerint összesen 142 alkalommal,
o honlapunkon közzétettük és a változásoknak megfelelően (új és lejárt
képzések) folyamatosan frissítettük az akkreditált képzések országos listáját,
o 2012. május 7-én országos TÁMOP-tájékoztatót szerveztünk a minisztérium
Könyvtári osztálya és a NFÜ képviselőinek részvételével.
 Az akkreditált programok sorában
o új képzéseket dolgoztunk ki és akkreditáltattunk
 zenei akkr. program (az előző 30 órás program folytatása: 30 óra)
 webkettes akkr. program (a korábbi képzés teljes átalakítása
távoktatási/blended learing formájúvá: 60 óra)
 Előkészítettük az év második felében kiírt TÁMOP-pályázatban (TÁMOP 2.1.2 –
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése) való szolgáltatói
részvételünket (a feladat nem szerepelt a 2012-es munkatervben)
 OKJ-s képzéseink kapcsán részt vettünk a kormány és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által kezdeményezett OKJ-módosítás munkálataiban: a segédkönyvtáros
SZVK megújításában
o részt vettünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakértői
felkészítésen, ill. valamennyi, a segédkönyvtáros képzést érintő tárcaközi
egyeztetésen,
o elkészítettük a segédkönyvtáros képzés módosított szakmai és
vizsgakövetelményeit,
o kidolgoztuk a módosított szvk-hoz igazított új képzési programot.
 A minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési, valamint Könyvtári osztályának
segítségével előkészítettük a 2012. október végén lejárt vizsgaszervezési jogunk
megújítását (egyelőre: rendelettervezet)
 Akkreditált intézményként újabb négy évre megújítottuk a 2012. decemberében lejárt
akkreditált intézményi címünket
o a lezajlott tanfolyamok dokumentációs csomagjainak ellenőrzése, rendezése,
rendszerezésének módosítása; a jogszabályváltozásokból következő hiányok
pótlása (pl. órarendek elhelyezése a lezajlott tanfolyamok dokumentációs
csomagjában); a már meglévő oktatói bizonyítványmásolatok és oktatói
nyilatkozatok felmérése, a hiányzók listázása, bekérése, a beérkezett
dokumentumok gyűjtése, rendszerezése; az érvényben lévő képzések
munkaügyi központ és FAT által kiadott engedélyeinek összevetése, a



szükséges módosítások engedélyeztetése a két hatóságnál; az önértékelés
alapját képező összesítő táblázatok elkészítése a négy év alatt lezajlott
tanfolyamok minőségbiztosítási összefoglalói alapján – éves bontásban; az
éves önértékelések elkészítése; az éves fejlesztési tervek elkészítése; az éves
minőségcélok elkészítése; határozatok elkészítése az előzetes tudásmérésről; az
éves tankönyvlisták elkészítése; az éves képzési tájékoztatók elkészítése; az
éves táblázatos kimutatások elkészítése a meghirdetett/lezajlott tanfolyamokról
képzési helyszínenként; a képzési programok és felnőttképzési szerződések
frissítése (a legutóbb akkreditáltatott programok esetében elkészítése),
összevetése a hálótervekkel; az elektronikus tanfolyami nyilvántartó felület
adatainak egységesítése, pótlása a nyomtatott dokumentáció és a tanúsítványok
alapján.
Honlapunk folyamatos karbantartása keretében
o áthelyeztük a Könyvtári Figyelő 1990-2006-ig terjedő, és a Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros 1997-2006-ig terjedő számait Wordpress alapokra, a folyóiratok
használatát felmérő kérdőívet szerkesztettünk és tettünk közzé,
o a távoktatási felület korábbi tárhely-gondját megoldottuk, motorját Moodle
2.0-ra frissítettük.

Az osztály munkatársai szakmai folyóiratokban és kiadványokban publikálnak (tanulmányok,
könyvismertetések), konferenciákon vesznek részt és tartanak előadásokat (a MKE Műszaki
szekció alapításának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, Webszerkesztő
Workshop, Országos Könyvtárügyi Konferencia stb.)
OKJ-s és akkreditált képzések – 2012. január-december1

A tanfolyam neve / rövidítése

OKJ segédkönyvtáros képzés / tavaszi
félév
Könyvtári vezetői ismeretek I.
Könyvtári vezetői ismeretek II.
Könyvtári vezetői ismeretek III.
Könyvtári vezetői ismeretek IV.
A
fejlesztő
biblioterápia
alkalmazásának
lehetőségei
a
gyerekkönyvtári munkában
Zenei könyvtári ismeretek I.
OKJ segédkönyvtáros képzés / őszi
félév
Felkészülés a különböző felhasználói
célcsoportok olvasásfejlesztésére
Összesen

Tervezett bevétel /
létszám

Ténylegesen befolyt
bevétel / létszám

1.885.000 / 25 fő

1.965.000 / 26 fő

840.000 / 21 fő
520.000 / 13 fő
640.000 / 16 fő
800.000 / 20 fő
540.000 / 9 fő

920.000 / 23 fő
560.000 /14 fő
760.000 /19 fő
920.000 / 23 fő
480.000 / 8 fő

300.000 / 10 fő
1.875.000 / 25 fő

300.000 / 10 fő
2.118.750 /29 fő

650.000 / 13 fő

550.000 /11 fő

8.050.000

8.573.750

A képzések alacsony számának oka a továbbképzés állami támogatásának hiánya és az, hogy a korábbi európai
uniós pályázatok 2012 előtt lezárultak. Az összegekben nem szerepelnek a 2012-ben befizetett, de 2013-as
képzésekre, vizsgáztatásra vonatkozó, ún. függő tételek, ezek összege: 565.400,- ft.
1

Vizsgaszervezés, 2012.
Tervezett bevétel /
A vizsga helyszíne
létszám
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs
176.700 / 15 fő
OSZK KI
1.500.000 / 29 fő
FSZEK
309.600 / 24 fő
Összesen:
1.986.300

Ténylegesen befolyt
bevétel / létszám
176.700 / 15 fő
1.500.000 / 29 fő
309.600 / 24 fő
1.986.300

Terembérlet, 2012.
Képzés
Továbbképző
előadássorozat
honvédségi könyvtárosok számára

Tervezett bevétel
a

50.000

Ténylegesen befolyt
bevétel
50.000

KÖNYVTÖRTÉNETI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR (KSZK)
Kiemelt feladatok:
 részvétel az országos könyvtári stratégia kialakításában
 a külföldi szakmai trendek megismertetése
 retrospektív konverzió
Alapfeladatok:
 az alapfeladatok zökkenőmentes ellátása
 a KSZK honlapjának üzemeltetése
 online szolgáltatások gondozása
 rendszeres információszolgáltatás a különböző használói rétegek igényei szerint
A 2012. év elején a létszámleépítés alkalmával 5 munkatársunktól kellett megválnunk. A
munkaköröket ennek következtében újra kellett gondolnunk, a munkafolyamatokat
átszerveznünk, a pluszfeladatokat szétosztanunk.
2012 nyarán megbíztak bennünket a KSZK költöztetésével a VII. emeletre, mint rendkívüli, a
2012. évi munkatervben nem szereplő feladattal. Ennek során két OSZK-s raktáros
bevonásával és segítségével mintegy 17 tonnányi dokumentumot mozgattunk meg. Az eredeti
olvasótermet körülvevő polcrendszer is leköltözött a VII. emeletre. Az új olvasóteremben
kialakítottunk az állomány célszerű elrendezését. Mivel a rendelkezésre álló polcfolyóméter
kisebb volt a korábbinál, az olvasótermi állományból közel kétezer kötetet raktárba
helyeztünk, és ezt megfelelően adminisztráltuk a katalógusban.
Becslésünk szerint a költözés előkészítése, lebonyolítása és az utómunkálatok legalább a
KSZK munkatársainak kéthavi teljes munkaidejét elvitték.
Állományalakítás,
Állományvédelem

gyűjteményépítés

/

Feldolgozó

munka

/

Raktározás

/

Kurrensen és retrospektíve gyarapítjuk a KSZK gyűjteményét könyvtártudományi és
könyvtörténeti tárgyú publikációkkal. A beszerzési források: nemzetközi kiadványcsere,
recenziós példányok, fölöspéldány-jegyzékek, ajándékok és hagyatékok.
A könyvgyarapodás 146 db – 471 ezer Ft becsértékben. Ebből vétel: 0 db, ajándék: 111 db –
428 ezer Ft, nemzetközi csere: 1 db – 5000 Ft, saját csere: 1 db – 500 Ft, kötelespéldány: 22
db – 37 ezer Ft. Nyelvek szerinti bontásban: 84 magyar, 49 angol, 1 orosz, 7 német, 5 egyéb.
A szakdolgozatok gyűjteménye 124 tétellel gyarapodott.
Az időszaki kiadványok gyűjteménye a megrendelt folyóiratokkal, köztük csak
elektronikusan elérhetőekkel bővült. A megrendelt címek rendben beérkeztek. A ProQuest
szakmai adatbázisban további folyóiratok cikkeinek teljes szövegeihez férhettünk hozzá.
A gyűjtőkörünkbe tartozó e-kiadványokkal gyarapítjuk az OSZK DK-t.
Sajnálatos módon az OSZK DK-t nem tudtuk szándékaink szerint gyarapítani, mivel az online
forrásból származó, nem PDF formátumú fájlokat nem tudja fogadni a rendszer; a
beszolgáltatott dokumentumok nem láthatók.
Gondoskodunk a KSZK gyűjteményébe kerülő dokumentumok nyilvántartásáról,
feldolgozásáról és elérhetővé tételükről. A NEKTÁR rendszerben építjük a KSZK online

katalógusát, a könyvtörténeti virtuális katalógust is beleértve. Az online katalógusba 271
könyv és 125 szakdolgozat adatai kerültek be. A költözés kapcsán az olvasótermi állományból
kivont 1901 tétel áthelyezése történt meg.
A KSZK állományát – az E-szolgáltatási Igazgatóság közreműködésével – rendszeresen
bejelentjük a MOKKA-ba. Ebben az évben különböző technikai fennakadások és az OSZK
illetékes munkatársának elfoglaltsága miatt a bejelentések feltöltése nem történhetett meg a
tervezett rendszerességgel. Egy alkalommal töltődtek át az év során a rekordok.
A külföldi és magyar szakfolyóiratok áttekintése alapján dezideráta nyilvántartást készítettünk
a Desire adatbázisban. (Az év folyamán a munkaállomás meghibásodása miatt komoly
nehézségek adódtak.)
Folytattuk a különgyűjtemények anyagának rendezését (könyvtárismertetők, fotók, meghívók,
plakátok, pr-anyagok).
A könyvtárosképző tanszékekkel együttműködve megszervezzük, hogy a szakdolgozatokat
válogatva és elektronikus formában kapjuk meg. Begyűjtjük az állományból hiányzó PhD
disszertációkat. Idén az adatok összegyűjtésére került sor. A költözés miatt az egyéb feladatok
átkerülnek 2013-ra.
Végezzük a KSZK cédulakatalógusainak (könyvek) retrospektív konverzióját a kidolgozott
munkamenet alapján. Elkészült a munkamenet első verziója. A konverzió teendői késedelmet
szenvedtek a költözés miatt.
Folytatjuk a KSZK időszaki kiadvány-anyagának feldolgozását; az AMICUS rekordjainak
honosításával, illetve létrehozásával, az állományadatokat és a tartalmi feltárást is beleértve.
A költözési teendők miatt erre a folyamatosan végzendő feladatra nem jutott kellő idő és
kapacitás. A feladat elvégzése a jövő évben folytatódik.
Egyeztetjük az OSZK-val a gyűjtőköri szabályzatunkat. A szabályzat már tavaly elkészült; az
OSZK gyűjtőköri szabályzatának függeléke lesz; az OSZK-val való egyeztetésére a jövő év
elején kerül sor.
Kezeljük a fölöspéldányokat: jegyzékeket készítünk, intézzük felajánlásuk és hasznosításuk
ügyeit. Az állományból 55 kötetet töröltünk, ezekről jegyzék készült, amelyet közzétettünk a
Könyvtári Intézet fölöspéldány-oldalán. 34 kötetre fogadtunk igényt más könyvtártól.
Rendben megoldottuk a raktározási és állományvédelmi teendőket. A költözés kapcsán
rendkívüli raktározási és nyilvántartási feladatok is adódtak.
Analitikus feldolgozás, adatbázis-építés
A könyvtörténet és a könyvtártudomány magyar és külföldi szakcikkeit, a vonatkozó
tanulmánykötetek tanulmányait analitikusan feldolgozva a kurrens anyaggal (és kis mértékben
retrospektív anyaggal) építjük a HUMANUS adatbázist. A feldolgozást nemcsak saját
állományunk, hanem az OSZK állománya és a távolról elérthető források alapján is végezzük.
A magyar könyvtártudományi anyagból 686 új tétellel gyarapodott az adatbázis; 81 további
tételt vettünk át mások feldolgozásából. A magyar könyvtörténeti anyag 500 tételnyi
gyarapodást jelentett; 260 további tétel átvételével. A külföldi könyvtártudományi anyag 484

tétellel bővült, ebből 322-höz tartozik szöveges összefoglaló (referátum). A címként felvett
külföldi tételek száma 162 (ennek túlnyomó része még a Könyvtári Figyelő 1. számához
kiválasztott címanyag; a későbbiekben a címanyag mennyiségét lecsökkentettük).
Terveztük, hogy folytatjuk a különböző szakirodalmi munkaadatbázisok egyesítését a
HUMANUS adatbázisban; ha a programozási feltételek adottak, megkezdjük a MANCI
adatbázis teljes konverzióját. A munkaadatbázisok egyesítése a programozási feltételek
teljesülése és a szükséges munkaidő-ráfordítás hiányában nem valósult meg.
Tartalmi feltárás
A feldolgozó munka során elkészült rekordok esetében elvégeztük a dokumentumok
tárgyszavazását. A munkafolyamatot a csökkentett létszám miatt ésszerűsítettük.
Gondozzuk a Könyvtár- és tájékoztatástudományi tezauruszt, az új tárgyszavakhoz anyagot
gyűjtöttünk.
Kiadványok előállítása / Saját kiadványok terjesztése
Szerkesztjük a Könyvtári Figyelő (KF) című negyedéves, országos szakfolyóirat nyomtatott
és elektronikus verzióját; gondozzuk a KF weblapját; menedzseljük a KF-fel kapcsolatos
pályázatokat. A 2012-ben esedékes számok rendben megjelentek. Kovács Katalin megbízást
kapott a Könyvtári Figyelő főszerkesztői teendőinek ellátására. Az év folyamán újjáalakult a
szerkesztő bizottság, továbbá a lap elnyert a lektorált folyóirat státuszát.
A 2012. év adatai: 13 tanulmány, 6 műhelytanulmány, 9 történeti visszatekintés, 10 hosszabb,
a külföldi könyvtárügyet bemutató írás, 11 könyvismertetés.
Az internetes megjelenésben szerkezetváltás történt: az új struktúrában az 1990 és 2006
között megjelent számokhoz címkefelhő készül, ez 2013-ban is folytatódik.
A Könyvtári Figyelő fogadtatásáról olvasói internetes felmérés készült; az eredmények
publikálására a 2013. évi 1. számban kerül sor.
A referáló rovat keretében az egyes számokban 79 (2012/1.), 77 (2.), 82 (3.) és 84 (4.),
összesen 322 referátumot adtunk közre.
Terjesztjük a Könyvtári Figyelőt, kezeljük az előfizetéseket, intézzük a vonatkozó
szerződéseket.
Szerkesztjük és közreadjuk A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiáját (kurrens
nemzeti szakbibliográfia, félévente, elektronikus). 2012-ben három, egy-egy félév
szakirodalmát regisztráló Makszab-számot tettünk közzé elektronikus kiadványként (2010/2.
szám – 697 tétel, 2011/1. szám – 539 tétel, 2011/2. szám – 567 tétel). A bibliográfiát
kiegészítő lapkivágat-gyűjteménybe 319 tételt (cikkmásolatot) vettünk fel.
Összeállítjuk A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2011-ben
című éves bibliográfiát a Magyar Könyvszemle számára. A bibliográfia nyomdai kéziratát
határidőre leadtuk. Az analitikus tételek száma: 291, a monografikus tételek száma: 49.
Olvasó- és tájékoztató szolgálat
Szakirodalom-tájékoztatási és döntés-előkészítő szolgáltatásokkal támogatjuk a NEFMI
Könyvtári Osztálya, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet többi
osztályának munkáját.

Tájékoztatási feladatainkat rendben elláttuk: az év folyamán 22 alkalommal készítettünk
terjedelmes és munkaigényes összeállítást különböző műfajokban az EMMI Könyvtári
osztálya és az OSZK számára. Az aktuális külföldi szakmai trendekről több alkalommal
előadások formájában és a KSZK honlapján közreadott posztokban is beszámoltunk.
Olvasótermet működtetünk. A létszámcsökkentést követően február 1-jétől módosítottuk a
KSZK nyitva tartását. Jelenleg heti 41 órában tartunk nyitva (H: --, K: 9-17, Sze: 9-20, Cs: 917, P: 9-17, Szo: 9-14).
Az OSZK-tól a költözés kapcsán kb. 550 kötetet vettünk át (a KSZK-ba került a teljes
könyvtártudomány és könyvtörténet szak anyaga), ennek átnézése és jegyzékbe vétele
folyamatban van.
Figyelemmel kísérjük az olvasói szokásokat, az igényeknek megfelelően alakítjuk a
szolgáltatásainkat. A nyitva tartásról szóló döntést megelőzően felmérést végeztünk olvasóink
körében, így sikerült ezt a megoldást kialakítani.
Részt vettünk az eseménynaptár kialakításában, folyamatosan adatokat szolgáltattunk online
forrásokból.
Az ODR tagkönyvtáraként részt veszünk a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban, az
elektronikus dokumentumszolgáltatást is beleértve. Kérésre 65 dokumentumot küldtünk,
ebből 49-et eredetiben, 16-ot elektronikusan. A kapott dokumentumok száma: 1
(elektronikus).
Az olvasóteremben helyet adunk könyvtári tanóráknak és egyéb könyvtári rendezvényeknek.
Négy könyvtárbemutatót tartottunk az OSZK látogatóinak (154 fő). 4 használóképzési óra
(160 fő).
Saját erőforrásokkal szerkesztjük a KSZK új honlapját, mint a könyvtáros szakma
információs portálját, és interaktív (bővíthető, kommentálható, közösen szerkeszthető)
összeállításokat teszünk rajta közzé a szélesebb szakmát foglalkoztató kérdésekről. A
honlapon rendszeresen hírt adtunk újonnan megjelent kiadványainkról, gyarapodásunkról
(könyvek és elektronikus források), új szolgáltatásainkról; meghirdettünk különböző
rendezvényeket, konferenciákat, beszámoltunk magyarországi és külföldi szakmai hírekről és
érdekességekről.
Napi sajtófigyelési szolgáltatást nyújtunk: online forrásokból (a Hírtár szolgáltatás keretében)
és az országos napilapok nyomtatott változataiból. A napi sajtófigyelési szolgáltatás az
országos napilapok nyomtatott változatából a szolgáltatás folyamatos. A Hírtár szolgáltatást
kísérleti jelleggel fél évig működtettük, ez alatt több mint ezer könyvtári vonatkozású hírt
regisztráltunk és tettünk elérhető linkkel. Ezzel párhuzamosan az OSZK számára is gyűjtöttük
a nemzeti könyvtárról szóló online híreket. Sajnos kapacitás hiányában le kellett mondanunk
erről a szolgáltatásról (hozzávetőleg egy munkatárs fél munkaidejét vette igénybe).
Szóban, írásban, e-mailben és a honlap révén tájékoztató szolgáltatásokat nyújtunk a
legkülönbözőbb műfajokban. Az év folyamán 22 alkalommal készítettünk terjedelmes és
munkaigényes összeállítást különböző műfajokban az EMMI Könyvtári osztálya és az OSZK
számára. A szemlék elkészítésében többen részt vettek. Emellett az olvasóteremben 220
referenszkérdést válaszoltunk meg, ehhez még számos telefonos és e-mailes válasz járult

(csak az olvasóteremben több mint 800 alkalommal). Az aktuális külföldi szakmai trendekről
előadások formájában és a KSZK honlapján is rendszeresen beszámoltunk. Közreműködtünk
az e-könyves blog tartalmának elkészítésében.
Megválaszoljuk a Libinfo szolgáltatáshoz beérkezett könyvtörténeti és könyvtártudományi
kérdéseket. 2012 folyamán megközelítőleg száz ilyen témájú kérdésre válaszoltunk.
A megrendelőknek alkalmi jelleggel
szakirodalomból saját kezdeményezésre.
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Csoportos könyvtár- és adatbázis-használati bemutatókat és igény szerint egyéni
konzultációkat szervezünk. Az intézet tanfolyamaihoz kapcsolódva ismertetjük a KSZK
szolgáltatásait. Csoportos könyvtárbemutatóra 4 alkalommal került sor az olvasóteremben a
felsőoktatásban tanuló könyvtár szakos hallgatók és a segédkönyvtárosi tanfolyam résztvevői
számára; egyéni konzultációkra bejelentkezés alapján és az olvasószolgálati munka normál
keretében néhány alkalommal. Az intézeti tanfolyamokhoz szórólapokat adtunk a KSZK
szolgáltatásairól. Részt vettünk az ELTE Könyvtári napján a Trefort-kertben.
2012-ben egy hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra az ELTE-tanszékről 80 órában. Több
alkalommal tartottunk néhány órás egyéni bemutatót egy-egy, az OSZK-ban gyakorlatát töltő
hallgató számára.
További feladatok
Gondozzuk az Intézet nemzetközi kapcsolatait (idegen nyelvű információk közvetítése,
külföldi vendégek fogadása, könyvtárbemutatás). Több alkalommal láttunk el ilyen feladatot,
részben az OSZK munkatársainak kérésére.
Működtetjük a visegrádi országok könyvtári intézeteinek együttműködési fórumaként
használt honlapot, a V4-országokbeli partnereinkkel együttműködve. Az együttműködés
keretében szükség szerint e-mailben konzultáltunk szakmai kérdésekben.
Részt vettünk a minőségfejlesztési projekt teendőiben és különböző munkabizottságok, pl. az
állományvédelmi bizottság munkájában.
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