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 a KMK tevékenysége a nyolcvanas évek végétől és a 

kilencvenes években 

 2004. – Könyvtárosok világtalálkozója, kerekasztal-

beszélgetés a MKE rendezésében 

(3K, 2005. 7.) 

 együttműködés a Publika Magyar Könyvtári Körrel – 

utazási és részvételi támogatás + akkreditált 

továbbképzési programok megvalósítása határontúli 

helyszíneken 

› résztvevői import, tanfolyami export 
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1. a „hőskor” 



 rendszerszerű együttműködésben megvalósuló könyvtári 

tevékenység 

 könyvtári szakemberek képzése és rendszeres 

továbbképzése a határon túl kialakított állandó 

képzőközpontokban 

 szakmai képviseletek együttműködése 

 szakembercsere, ösztöndíjak, közös Európai Uniós pályázati 

és projekt-tevékenység, kutatás 

 a magyar szellemi örökség számbavétele és szétsugárzása  
(Határok nélkül: http://ki.oszk.hu/content/hatarontuli-koncepcio) 

2. 2007. – a határontúli magyar könyvtárak 

fejlesztési programja 
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 a határon túli állandó képzőközpontok infrastrukturális 

kialakítása és folyamatos korszerűsítése 

 anyaországi mentori, tutori, tanácsadói, konzulensi, oktatói 

gárda fokozatos kiépítése 

 ajánló névjegyzékek közrebocsátása 

 oktatásszervezési, módszertani szolgáltatások biztosítása 

 állandó, megbízható, tervezhető pénzügyi támogatási 

keret – partner a mindenkori kulturális minisztérium 

A képzési formák feltételrendszere 
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 képzési bázishelyek, együttműködési szerződések, 

infrastruktúra-fejlesztés 

› Csíkszereda: Kájoni János Megyei Könyvtár 

› Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

› Beregszász: Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

› Somorja: Fórum Intézet 

› Sepsiszentgyörgy: Bod Péter Megyei Könyvtár 

 együttműködési megállapodás a nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral 

› középfokú / emelt szintű szakképzés, akkreditált továbbképzések 

(Könyvtárosok mentori szerepben), egyéb képzések (pl. az Ariel 

szoftver használatának elsajátítása) 

Az első eredmények 
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 az OKM meghívásos pályázatának célja 

› vidéki, határmenti és határon túli művelődési intézmények 

programjainak bővítése 

› a hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása 

› az olvasási kultúra, az életen át tartó tanulás fontosságának 

tudatosítása 

› a lakosság digitális írás-olvasási, számítógép-használati ismereteinek 

megalapozása, az e-szolgáltatások európai gyakorlatának 

megismertetése 

› a könyvtári, közművelődési szakemberek mentori, multiplikátori 

feladatra való felkészítése 

(3K, 2010. 7.) 

3. 2009. október - 2010. június – 

Új tudás - műveltség mindenkinek 
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 képzési, továbbképzési program 

határon túli együttműködő 

partnerekkel, határon túli helyszíneken 

› öt helyszín 

› hét téma 

 a könyvtár mint közösségi színtér, 

biblioterápia, mentálhigiéné, kommunikációs 

tréning, csapatépítés, digitalizálás, webes 

kompetenciák  

 tizenhárom tanfolyam 

 250 résztvevő 

EuroTéka Szabadegyetem 
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Somorja Sepsiszentgyörgy 

Zenta Csíkszereda 



 határmenti kistelepülési továbbképzési 

program 

› hat helyszín – megyei könyvtárak 

 Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Salgótarján, 

Szombathely, Békéscsaba 

 +1: Tatabánya: ODR-konferencia 

› fórum a határmenti könyvtári együttműködés 

lehetőségeiről, tartalmáról, eszközeiről 

› résztvevők 

 határon „inneni” és határon „túli” kistelepülések 

könyvtárosai (fele-fele arányban) 

Kaleidoszkóp 
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 négy téma  

› a könyvtár mint közösségi színtér 

› az életen át tartó tanulás támogatása a 

könyvtárakban 

› a lakosság megnyerése és felkészítése az 

e-közszolgáltatások igénybe vételére 

› a helyismereti munka felértékelődése és új 

lehetőségei 
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Pécs 
Békéscsaba 

Szeged 

Salgótarján 

Nyíregyháza 
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 2010. november 30. - Határontúli magyar könyvtárosok 

parlamenti kerekasztala 

 NEFMI-támogatás a 2011. évre 

› tanfolyamok: kiadványszerkesztés, kommunikációs ismeretek, 

partnerkapcsolatok, a könyvtár mint közösségi színtér 

› 2011 nyarán: információs napok és együttműködési szerződések 

aláírása a szórványterületeken: Közép-Erdély (Heltai Gáspár 

Alapítvány, Kolozsvár), Szlovénia (Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzetiségi Közösség, Lendva ), Horvátország 

(Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék) 

› (hiányzó kapcsolat: Burgenland) 

4. A közelmúlt 
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 ígéret a 2011-2012-es évre vonatkozóan 

 döntésről, elutasításról egyelőre nem jött értesítés 

 a minisztérium új szmsz-e szerint a feladat és annak 

támogatása a szakmai területekhez (Könyvtári osztály) 

került 

 

A hosszú évek alatt kiépített rendszer – a Kárpát-medencei 

Könyvtáros Továbbképzési Hálózat – működtetése forog 

kockán, ha a támogatások a továbbiakban is 

elmaradnak! 
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 a létrejött képzőhelyek eredményeinek átláthatóvá tétele 

érdekében elektronikus nyilvántartási rendszerbe foglalt 

adatbázis felállítása 

› többszempontú visszakeresés (tematika, résztvevő, helyszín, időpont 

stb.) a már rendelkezésre álló adatokból, az egész hálózat számára 

hozzáférhetően 

 a hálózat tagjainak (képzőhelyek, könyvtárosok) 

megismertetése egymással 

› a helyi oktatógárda kiképzése, cseréje 

› kétévente tartandó Kárpát-medencei Könyvtáros Nyári Egyetem 

tervének kidolgozása 

5. Terveink 
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 a hálózati rendszerben folyó továbbképzések 

minőségének további emelése 

› a résztvevők által megszerzett oklevelek adott országbeli 

elismertetésének elérése 

 a tanfolyami rendszerű továbbképzések folytatása - új 

képzésekkel 

› továbbra is: EuroTéka Szabadegyetem (képzési szint, könyvtári 

tartalom, európai irányultság) 
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Köszönjük a partnerek 

együttműködését és  támogatását! 
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Köszönöm a figyelmet! 


