
1 

 

INFORMATIKA A NEMZETI 

KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN 

ALAPÍTVÁNY 

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28. 
Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15. 
Felnőttképzést folytató intézmény. 

FMK nytsz.: 00241-2012 
 

 

Tisztelt Könyvtár Vezetők/Könyvtárosok! 
 

A 1997. évi CXL. törvény, valamint a 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint, a 2015. év egyik legnagyobb kihívása a legtöbb könyvtárvezető számára, hogy a 

nyilvános könyvtárak jegyzékébe való szereplésért, egyszerre tegyen eleget a nyilvános 

könyvtárakkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, feleljen meg a 

felhasználók jogos igényeinek, a fenntartók eredményességi és hatékonysági kritériumainak, 

s mindehhez partnerre találjon a könyvtár munkatársaiban. 

Mi úgy látjuk az INKA Alapítványnál, hogy van megoldás: elsajátíthatók azok az 

ismeretek, gyakorlatban kipróbált és bevált módszerek, amelyek fegyverré válhatnak egy jó 

könyvtári vezetés kezében e feladatok megoldásában. 

A „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” c. képzésünk azzal 

az igénnyel született meg, hogy bemutassa a hallgatóknak – könyvtárvezetőknek és 

munkatársaknak -, milyen menedzsment ismeretek és módszerek gyakorlati 

alkalmazásával kormányozhatják közösen saját könyvtárukat a kiválóság felé.  

A fenti képzés fontos feladatának tekinti, hogy megismertesse a hallgatósággal a 

CAF (KKÉK) alapú szervezeti önértékelés módszertanát, de a hangsúly a felkészülésen, 

felkészítésen van. 

A 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendeletben megfogalmazott elvárások okán, az ebből 

fakadó feladatokat tovább gondoltuk, így a fenti képzésünket alapnak tekintjük és egy új 

képzés kidolgozását kezdtük meg, amellyel azoknak a könyvtáraknak szeretnénk segítséget 

nyújtani, akik meghozták a döntést, miszerint még a 2015. évben egy eredményes 

önértékelést kívánnak lebonyolítani. 

Egy olyan praktikus ismereteket, jó tapasztalatokat összegző és átadó, gyakorlat-

orientált képzés gondolatát valósítjuk meg, amelynek fókuszában olyan kérdések – illetve az 

ezekre adandó válaszok - állnak, mint például: 

 kik, mikor, mennyi idő alatt és hogyan végezzék el egy adott könyvtárban úgy az 

önértékelést, hogy az mind az eredményességet, mind a hatékonyságot tekintve kielégítő 

legyen 

 milyen módon kell, lehet felkészíteni erre az értékelőket 

 milyen közös előkészítő munka, milyen segédletek könnyíthetik meg az értékelők 

munkáját 

 hogyan tehető hatékonnyá az értékelés konszenzuskereső szakasza 

 hogyan alkalmazzuk az értékelő-táblázatokat 

 hogyan készüljön el, mit tartalmazzon a munka eredményeit összegző záródokumentum, 

illetve hogyan lehet az értékelés tapasztalatai alapján egy jól követhető, akár több éves 

időtávot is átfogó működésfejlesztési munkaprogramot megfogalmazni. 
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A végcél, hogy a résztvevők egy majdnem kész önértékeléssel távozzanak a 

képzésről. Ennek feltétele, hogy egy-egy könyvtárból azon vezetők és munkatársaik 

együttesen vegyenek rész a gyakorlaton, akiknek rálátásuk van a könyvtár működésére és 

együttesen végzik az önértékelést. 

Büszkén állíthatjuk, hogy kevesebb azon magyar könyvtárak száma, akiknek 

munkatársai még nem vettek részt alapítványunk valamely képzésén, mint azoké, akik már 

éltek a lehetőséggel, s akik – szinte kivétel nélkül – a legpozitívabb visszajelzést adták. 

Számunkra a legnagyobb dicséret az, ha a résztvevők hasznosnak ítélik a képzést, s lelkesen, 

tele tenniakarással és új ötletekkel térnek vissza a könyvtárukba. 

Szándékaink szerint az első tréningre a program akkreditációja után kerül sor, s a 

pontos időpontokat is akkor határozzuk meg, de részvételi szándékukat már most jelezhetik a 

tamaskal.lajos@uni-nke.hu címen, vagy akár a portálunkon található jelentkezési lappal.  

Végezetül tájékoztatni szeretném Önöket, hogy, a 2015 első félévére tervezett 

tanfolyamaink megtalálhatók a portálunkon, - http://www.inka-alap.hu - melyekre szintén már 

most várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet az „Oktatás” fül alatt található „Jelentkezési 

lap” segítségével. 

 

Budapest, 2015, 02. 23. 

 

További jó együttműködés reményében üdvözlettel: 
Tamáska Lajos 
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Mob: 30 919-4920 
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