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Tanfolyamok

A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített 
könyvtár - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 
2013 őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, A minőség értékelése a könyvtárban - a 
minősített könyvtár (PLP-1273) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2013. október 1., 2., 3., 4. 
november 26., 27., 28., 29.
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 17.
Részvételi díj: 60.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
végzettség; a „Minőségmenedzsment a könyvtárban” c. 
120 órás akkreditált tanfolyam egyes moduljainak 
elvégzése (a tanfolyami tanúsítványok másolatának 
benyújtása) vagy a munkahelyi vezető írásbeli igazolása 
arról, hogy a jelentkező a munkahelyén 
minőségbiztosítással foglalkozik 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest 
Budavári Palota F. ép. 539/a. terem 
Oktatók: Bartos Éva, Nagy Nikolett, Paszternák Ádám, 
Ramháb Mária, Sajó Andrea, Skaliczki Judit, Zalainé 
Kovács Éva

További információ:
Gaálné Kalydy Dóra; tel.: 224-3876; e-mail: 
gaald@oszk.hu

Forrás: http://ki.oszk.hu/content/min-s-g-rt-kel-se-k-
nyvt-rban-min-s-tett-k-nyvt-r-akkr-tov-bbk-pz-s

Felkészülés a korszerű használóképzésre

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 
2012 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált 
továbbképzési programját, Felkészülés a korszerű 
használóképzésre - akkr. képzés (PLB 1242) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2013. október 14., 21., 22., 
november 7., 8., december 9., 10., 11.
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
végzettség 
Részvételi díj: 50.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 1x3 és 2x2  és 1x1nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
Budavári Palota F. épület 540. terem, 645. terem
Oktatók: Frank Róza, Hangodi Ágnes, Kristóf  Ibolya, 
Kulcsár Zsolt, Payer Barbara

További információ:
Breznai Elvira; tel.: 224-3789; e-mail: 
breznai.elvira@oszk.hu

Forrás: http://ki.oszk.hu/content/felk-sz-l-s-korszer-
haszn-l-k-pz-sre

Online irodalmi adatbázisok - akkr. továbbképzés

 A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 
2013 tavaszán meghirdeti 30 órás akkreditált 
továbbképzési programját, Online 
irodalmi adatbázisok (PLB-1633) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2013. október 16., 
17., 30., 31.
Jelentkezési határidő: 2013. október 2.
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Részvételi díj: 30.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest 
Budavári Palota F épület
Oktatók: Pesti Ernő, Téchy Tünde, Tószegi Zsuzsa

További információ:  Breznai Elvira; tel.: 224-3789; e-
mail: breznai.elvira@oszk.hu

Forrás: http://ki.oszk.hu/content/online-irodalmi-adatb-
zisok-0

Pályázatok

A NKA honlapján közzétették a Közgyűjtemények 
Kollégiuma második félévre szóló pályázati kiírásait:

- állományvédelem / restaurálás, állományvédelmi 
eszközbeszerzés
- ITHAKA-program
- szakmai kiadványok
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 
12.
Forrás: http://ki.oszk.hu/content/nka-k-zgy-jtem-nyi-
koll-gium-nak-p-ly-zatai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2013. évi pályázati felhívása
a Minősített Könyvtár cím elnyerésére

A pályázat célja: 
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet 
alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a 
minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek 
alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató 

szervezetek elismerésére. 
A pályázók köre: 
- könyvtárak 
- könyvtári tevékenységet folytató szervezetek 

Pályázati feltételek: 
- A Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett 
Knyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) 
szerint elkészített részletes önértékelés. Az 
önértékelésnek egyértelmű választ kell adnia arra is, hogy 
a könyvtár a minőségi szemléletet a tevékenységein, 
feladatain keresztül miképpen érvényesíti, és miképpen 
működik a minőségirányítási rendszer 
- A KKÉK-ban előírt és a mellékletben felsorolt kötelező 
dokumentumok megléte 
- A KKÉK-ban előírt pontszám legalább 75%-ának (750 
pont) teljesítése 
Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján elérhető. 

A pályázat benyújtása: 
A pályázati díj: 200 000 Ft pályázó intézményenként 
A pályázati díjat az Országos Széchényi Könyvtár 
10032000-01427659-00000000 számú /MÁK/ számlájára 
kell befizetni 
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 
- a 3 példányban benyújtott önértékelést, amely a 
szöveges indoklást is tartalmazza 
(1 eredeti, 1 másolati példány papír alapon és 1 
elektronikus pdf. formátumban CD vagy DVD lemezen) 
- a kitöltött pályázati adatlapot 
- a mellékletben felsorsolt kötelező, illetve javasolt 
dokumentumokat elektronikus formában, pdf. 
formátumban (CD vagy DVD lemezen) 
- a pályázati díj átutalását igazoló banki kivonatot 
A pályázat szöveges indoklása nem 
haladhatja meg a 3 oldalt. 
A pályázatok postára adásának 
határideje: 2013. július 31. 
A pályázatokat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Közgyűjteményi 
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Főosztályának Könyvtári Osztályára (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.) kell postai úton eljuttatni. 

A pályázatok elbírálásának rendje: 
A benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó eljárás 
technikai lebonyolítását a Könyvtári Minőségügyi 
Bizottság ügyrendjében foglaltaknak megfelelően a 
Könyvtári Intézet végzi. 
Csak a hiánytalan pályázati dokumentációval rendelkező 
pályázatok kerülnek elbírálásra. 
A benyújtott pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi 
Bizottság két szakértője helyszíni vizsgálat során ellenőrzi, 
pontozással és szövegesen értékeli. A szakértők feladata 
az értékelésük részletes ismertetése és megbeszélése a 
pályázókkal. 
A pályázati dokumentáció és a szakértői vélemények 
alapján a Könyvtári Minőségügyi Bizottság javaslatot tesz 
a kultúráért felelős miniszter számára, aki dönt a 
Minősített Könyvtár cím odaítéléséről. 
Az eredmények kihirdetése: 
A nyertes pályázók levélben kapnak értesítést. 
A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmény a 
típusának megfelelő jelző használatával kiállított 
Díszoklevél átvételére és a cím 5 évig történő használatára 
jogosult. 
A 2013. évi Minősített Könyvtár címet az emberi 
erőforrások minisztere a Magyar Kultúra napján 
ünnepélyes keretek közt adja át. 
A Minősített Könyvtár cím birtokában a könyvtár 
pályázhat a KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ elnyerésére 
A pályázat mellékletei: 
1. Pályázati adatlap. 
2. A kötelező és az ajánlott dokumentumok listája. 

A felsorolt dokumentumokat pdf. formátumban, külön 
fájlokban kérjük mellékelni - kizárólag CD-n vagy DVD-
n. A kötelező dokumentumok hiánytalan csatolása 
alapfeltétele a pályázaton történő részvételnek.
Forrás:http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e9
57e6df9c12572e7004a1842/806beb97c79af30ac1257b640
02e5332?OpenDocument

Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év 
múlva
 
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából 
a Könyvtárostanárok Egyesülete az alábbi pályázatot 
hirdeti.
 A pályázat célja

A  pályázat azt várja, hogy a tanulók esszében 
fogalmazzák meg milyennek képzelik el 50 év múlva az 
isolák könyvtárait.
Résztvevők: Magyarországi és határon túli nevelési-
oktatási intézmények 9-13. évfolyamos tanulói.
 Egy közoktatási intézményből egy pályamű 
küldhető, így javasoljuk az iskolai forduló szervezését és 
a csoportos alkotómunkát.
A részvétel módja
 A beküldés határideje: 2013. október 15.
 Pályamű beküldése:
 A pályaműveket a pályázónak digitalizált 
formában fel kell tölteni iskolai könyvtára, iskolája vagy 
szükség esetén más internetes oldalra.
 A pályaművet a 2013-as pályázati kiírás alatt 
hamarosan megjelenő "Pályamű beküldése" oldalon kell 
a segítő könyvtárostanárnak neveznie.
 Sikeres beküldés után a pályázó azonnal 
megjelenik a Pályaművek menüben.
 Eredményhirdetés után az összes pályaművet 
nyilvánosságra hozzuk.
 A beküldött pályázati anyag a KTE tulajdonát 
képezi, tulajdonjogáról az alkotó/alkotók lemondanak.
 A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a 
Könyvtárostanárok Egyesülete az alkotók nevének 
feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai 
könyvtárak, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
és a Könyvtárostanárok Egyesületének népszerűsítésére.
A pályaművekkel kapcsolatos elvárások
 Az elbírálás során a tartalmi 
szempontok, ötletek és a nyelvi 
megformálás egyformán számít.
 Kötelező tartalmi elemek:
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 legalább háromféle szolgáltatás
 gyűjtemény
 könyvtáros
 terek (virtuális és/vagy valós)
 Formai elvárások:
 legalább 6 000, legfeljebb 8 000 karakter 
 (szóköz nélkül)
 magyar nyelvű szöveg
 elektronikus forma (rtf  vagy pdf)
 informatív és szakszerű  címlap (szerző(k), 
 felkészítő(k), cím, kiadó (iskola), év)
 A címlapon szerepeljen, hogy az Iskolai  
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a 
Könyvtárostanárok Egyesülete "Ilyennek képzelem a 
jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva" c. pályázatára 
készített munka!
 esztétikus szerkesztés (egyszerű, jól olvasható, 
átlátható)
Bírálóbizottság
A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, melynek tagjai
 a KTE nem pályázó elnökségi tagjai
 felkért zsűritagok
Nyeremények
 Az első három helyezett pályázók az 
eredményhirdetés után részt vehetnek az Országos 
Széchenyi Könyvtár egy részlegének rendhagyó 
látogatásán.
 A felkészítő könyvtárostanár regisztrációs díj 
nélkül vehet részt a KTE 2013-as Őszi Szakmai Napján.
 Minden pályázónak oklevelet küldünk a 
részvételről.
Eredményhirdetés, díjátadás
 A nyilvános eredményhirdetés a 
Könyvtárostanárok Egyesületének 2013-as Őszi Szakmai 
Napján lesz.
 Az első helyezett pályázókat felkérjük, hogy 
pályaművüket olvassák fel.
 Az első három pályamű értékelését a zsűri az 
eredményhirdetés során bemutatja.

Forrás: http://www.ktep.hu/jovopalyazat

49


