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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

„Minõségmenedzsment a közgyûjteményi
és közmûvelõdési intézményekben”
akkreditált továbbképzés

A továbbképzés alapítási száma: A/81/120/177/2004. (X. 01.) Indítási engedély száma: In/97/120/
178/2004. (X. 01)

A továbbképzés keretében ismereteket szereznek a résztvevõk a minõségügyi rendszerek fõbb
jellemzõirõl, kiépítésük lehetõségeirõl, a stratégiai és projektmenedzsmentrõl, a szervezeti kultúra
diagnosztizálásáról és fejlesztésének módszereirõl. Elsajátítanak minõségorientált mûködést segítõ
eljárásokat, gyakorlati feladatok megoldásával tapasztalatokat szereznek saját intézményükben arról,
hogyan hasznosíthatók ezek az eljárások, módszerek, eszközök a közgyûjteményi szolgáltatások fel-
használói igényeknek megfelelõ szervezése, a problémák megoldása és a mûködés folyamatos fejlesz-
tése érdekében.

A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. A modulok fõbb tárgykörei:
- Minõségügyi alapismeretek, minõségmenedzsment rendszerek, szervezeti önértékelésre alapozott

minõségdíj-modellek
- Stratégiai és projektmenedzsment ismeretek, intézményi helyzetértékelés és önértékelés tervezé-

se, módszerek a kliensi igények és a közmûvelõdési szolgáltatásokkal való elégedettség vizsgálatához
- A minõségfejlesztés szervezeti feltételei, a szervezeti kultúra diagnosztizálási és fejlesztési lehe-

tõségei. A csapatmunka szerepe
- Folyamatszemlélet a minõségfejlesztésben. A szervezeti folyamatok azonosítása és szabályozása.

Intézményi minõségirányítási rendszer kialakításának tervezése
Az elsõ modul szóbeli csoportos vizsgával zárul, a további 3 modul végén a résztvevõk munka-

helyükön hasznosítható írásbeli modulzáró házi dolgozatban alkalmazzák a tanult minõségmenedzs-
ment ismereteket.

Részvételi díj a 4 modulra: 126 000 Ft/fõ, továbbá 2400 Ft/fõ a továbbképzés segédanyaga.
A foglalkozások ütemterve:

Budapest Székesfehérvár
1. 2004. szept. 23., 30., okt. 7., 14. 2004. nov. 17., 24. dec.1., 8.
2. 2004. okt. 21., 28., nov. 4., 11. 2005. jan. 7., 14., jan. 21., 28.
3. 2004. nov. 18., 25., dec. 2., 9. 2005. febr. 4., 11., febr. 18., 25.
4. 2005. jan. 6., 13., 20. 2005. márc 3., 10., 17.
Megjegyzés:  A foglalkozások általában 10 órakor kezdõdnek és 17 órakor fejezõdnek be.

A továbbképzés megfelelõ számú „helyi” jelentkezõ (12–15 fõ) esetén novembertõl kihelyezett
formában más városokban, illetve intézményekben is indulhat. A kihelyezett képzés ütemtervének
kialakítását megelõzi a helyi igények egyeztetése.

A továbbképzés elõadói, foglalkozásvezetõi a Gallup Intézet minõségügyi gyakorlattal rendelkezõ,
minõsített vezetõ tanácsadói és konzulensei.

A jelentkezést az alábbi jelentkezési és pénzügyi adatlapok kitöltésével kérjük 2004. szeptember 10-ig.
Postacímünk: Gallup Oktatási és Pedagógiai Szolgáltató Központ.
1033 Budapest, Fõ tér 1.,
1300 Budapest, Pf. 269.
Fax: (1) 437-9444
További felvilágosítás:
• Balogh Anna (mobil: 06-30-362-8789),  • Csákó Szilvia (telefon: [1] 437-9445, [1] 430-1227)
vagy e-mailben a következõ címen: qpsa@gallup.hu
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Jelentkezési lap

Jelentkezem a Gallup Oktatási és Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett, Minõségmenedzs-
ment a közgyûjteményi és a közmûvelõdési intézményekben címû továbbképzésre.

Név: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkahely: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levelezési cím: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beosztás: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Választott helyszín: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: ……………….....................................…
………………………………..

a jelentkezõ aláírása

A pénzügyi teljesítés adatai

A befizetõ személy vagy intézmény neve: ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Címe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankszámlaszám: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: ……………….....................................…
………………………………..

a befizetõ aláírása

A kiállított számlát a Magyar Gallup Intézet postán küldi ki.

Ismét unoka-nagyszülõ informatikai verseny!

Az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (INFORUM) annak érdekében, hogy Magyarorszá-
gon segítse az információs társadalom alakulását, olyan informatikai versenyt rendez, ame-
lyen nagyszülõk (dédszülõk) az (déd)unokáikkal közösen vehetnek részt. A résztvevõk létszá-
mának felsõ határát 100 indulóban (200 fõ) állapították meg.

A párok közösen, számítógép elõtt ülve oldják meg a versenyen kapott feladatokat.
A versenyen részt vevõk értékes fõdíjakat nyerhetnek, illetve mindenki megkapja a verseny

névre szóló emléklapját. A jelentkezés regisztrációs ûrlap kitöltésével és elküldésével történik,
a lap a  www.inforum.org.hu internetcímen található.

A rendezvényre 2004. október 3. vasárnap 9.30 és 12.00 óra között a Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központban (Budapest, 1088 Reviczky u. 6.) kerül sor.

Érdemes sietni a jelentkezéssel!
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A Könyvtári Intézet új akkreditált továbbképzõ tanfolyamaiból
(Felnõttképzési törvény szerinti nyilvántartási szám: 00840020)

Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban II. Társadalmi, szociális hátrányok. A program
felkészíti a könyvtárosokat a társadalomban fellelhetõ szociális gyökerû egyenlõtlenségek következményeinek
könyvtári eszközökkel lehetséges enyhítésére, bemutatja az érintett rétegek, csoportok (öregek, veszélyeztetett
gyerekek, szegények, iskolázatlanok, települési hátrányokkal élõk, hajléktalanok, munkanélküliek stb.) kialakult
élethelyzetének okait és következményeit, megfogalmazza a könyvtári ellátás keretében nyújtandó információk
és szolgáltatások tartalmi és gyakorlati követelményeit. Külön figyelmet fordít a hazai viszonylatban még nem
jellemzõ, de az EU-s tagság révén várható, új típusú hátrányos helyzetû rétegek megjelenésére is (menekültek,
bevándorlók, vendégmunkások) annak révén, hogy ismerteti a velük kapcsolatban kialakult európai könyvtári
tapasztalatokat és megoldásokat. Tudatosítja az állami és társadalmi intézményekkel, civil szervezetekkel való
együttmûködés nélkülözhetetlenségét. Tréning keretében segítséget nyújt az elfogadó magatartás, a partnerszintû
kommunikáció, a közvélemény-formálás felelõsségének vállalásához és megvalósításához.

A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap, részvételi díj: 25 000,- Ft.
A jelentkezés feltétele az Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban I. c. akkreditált tanfo-

lyam elvégzése.
A következõ tanfolyamot 2004. október 27–28-án és november 10–11-én tartjuk.
További információ: dr. Bartos Éva; tel.: 224-3818; e-mail: bartos@oszk.hu

Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerû eszközök-
kel. A 90 órás képzés során a könyvtárosok felkészülhetnek a könyvtári ügyvitelben, szolgáltatásokban, kapcso-
lattartásban és publikálásban elõforduló dokumentumok szakszerû, igényes és esztétikus elkészítésére – egyszerû,
elérhetõ eszközök, programok használatával. Megismerkednek a kéziratgondozás alapelveivel (szöveg és ábra
viszonya, elõkészítése, lektorálás, korrektúra), a tipográfia alapfogalmaival, a kiadványszerkesztés alapelveivel,
az ebben és ehhez alkalmazható kiegészítõ eljárások, technikák használatával (szkennelés, fotó-és grafikakorrek-
ció, színkezelés, nyomtatás), a szöveg- és a professzionális kiadványszerkesztés eltéréseivel, és megtanulják az
elõadásokat kísérõ prezentáció készítésének módszereit, eszközeit.

A tanfolyam díja 65 000 Ft. Tervezett idõpontok: 2004. október 6–7., 13–14., 25–26–27., november 8–9., 17–
18., összesen 11 nap 9 és 16.30 óra között.

További információ: Fejõs László; tel.: 487-8643; e-mail: sunt@oszk.hu

Mindkét tanfolyamról (és továbbiakról) a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu) is lehet információ-

hoz jutni, innen a jelentkezési lap is letölthetõ.

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004

IX. 22-23. Érd Városi könyvtárak városi könyvtár Bazsóné Megyes
a XXI. sz. elején Klára

IX. 23. Budapest kistérségi konf. IKSZ M. Móré Ibolya
IX. 27. Tatabánya megyei kvt-i hetek megyei könyvtár Fátrai Erzsébet
IX. 27. Tatabánya ODR-konferencia megyei könyvtár Fátrai Erzsébet
IX. 27. Nyíregyháza Tanácskozás megyei könyvtár Zselinszkyné Éva

a regionális könyvtári
ellátásról a Regionális Fejlesztési Holding közremûködésével

X. 1-3. Zenta Olvasáskultúra Zentai Közm. Közp. www.ki.oszk.hu
és kisebbségi sors Magyar Olvasástárs.

X. 10. országszerte Könyves vasárnap MR Gordiusz Szerk. M. Móré Ibolya
IKSZ

X. 11. Bp., FSZEK Összefogás IKSZ M. Móré Ibolya
– konferencia

X. 12. Bp., OSZK kerekasztal IKSZ M. Móré Ibolya
a könyvtári szaksajtóról

XI-XII. Ózd könyvtártörténeti városi könyvtár
rendezvény


