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Pályázatok Képzések

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása alap- Emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári 
ján az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került asszisztens rész-szakképesítéssel
TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek tovább- A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi feladat-
képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című megosztás; könyvtári állománygondozás; könyvtári olva-
pályázat beadási határideje várhatóan 2012. június sószolgálat; a könyvtárak működtetése; könyvtári gyűjte-
közepére tolódik. Pontos dátumot az NFÜ közlemény- ményszervezés; könyvtári feldolgozó munka; könyvtári 
ben jelenteti meg. A kitöltő program még nem készült el. tájékoztatás.
Mint azt korábban jeleztük a pályázat a A korábban szerzett könyvtáros asszisztens végzettséggel 

1. könyvtárak (nyilvános könyvtárak és nem felmentés szerezhető az első három modul és azok 
nyilvános könyvtárak egyaránt: könyvtári vizsgájának teljesítése alól.
tevékenységet folytató szervezetek) A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév (illetve a képzés 

2. közművelődési intézmények aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzési idő 2x50 óra 
3. muzeális intézmények könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
4. levéltárak Részvételi díj: 150000,- Ft.

szakembereinek továbbképzését támogatja. A pályázat A tanfolyam díját két részletben, a képzés féléveinek elején 
egyfordulós. számlázzuk. A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A pályázni jogosult kulturális intézmények A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek:
szakemberei Érettségi bizonyítvány

A képzés következő időpontja: - a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, 
2012. augusztus 31 - 2013. június 15.tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésen, 
Jelentkezési határidő: - az Országos Képzési Jegyzéken szereplő iskola-
 2012. június 30rendszeren kívüli formában, kulturális területre 
Helyszín: vonatkozó szakképesítést adó képzésen, illetve 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F. ép. - felsőoktatási intézmény által folytatott, kultu-
540. terem, 645. teremrális területre vonatkozó szakirányú tovább-

képzésen vehetnek majd részt.
A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített 
könyvtárA támogatásra rendelkezésre álló keretösszege: 
A tanfolyam célja egyrészt a könyvtári értékelés teljes körű - a Közép-magyarországi régió pályázói számára 
bemutatása, másrészt azoknak a módszereknek a megis-435. 765.700 Ft, 
mertetése, amelyek a létesítendő Minősített Könyvtári cím, - a konvergencia (vidék) célkitűzés alá eső régiók 
illetve a Könyvtári Minőségi Díj elnyeréséhez szükségesek.pályázói számára 1.456.815.907 Ft.
A továbbképzés céljának meghatározó eleme, hogy -
rámutasson a folyamatos értékelés alkalmazásának Támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
eredményére. Arra, hogy a ma és a jövő könyvtárának legfeljebb 30 millió Ft lehet.
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elsődleges feladata a könyvtárhasználók egyedi könyvtári, A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
információs igényeinek magas színvonalú kielégítése. szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 

oklevél.
A képzés témái: A képzési idő: 2 félév.

A képzési forma: levelező munkarend.· A minőségmenedzsment eszköze: az értékelés
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.· Az értékelés szerepe – a minősített könyvtár 
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.kritérium-rendszere
A szak oklevél kiadásával zárul. · Az értékelés általános eszköze a szakfelügyelet
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

· Európai értékelési módszerek, rendszerek infomédia szaktanácsadó.
· Nemzetközi értékelési módszerek, rendszerek A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt-
· Az állománymenedzsment értékelése képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó 
· A használókkal való törődés értékelése Kovács János u. 1/b. 

Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési · A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának 
lap kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje:értékelése
2012. szeptember 1. · Emberi erőforrás menedzsment
Levélcím: · Információ- és tudásmenedzsment értékelése
PTE FEEK, Könyvtártudományi Intézet · A könyvtár vezetésének és stratégiai tervének 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 

értékelése További információ: 
· A gazdálkodásmenedzsment értékelése http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703
· A webes szolgáltatások értékelése Mészárosné Szentirányi Zita, intézeti titkár,

 szentiranyi.zita@feek.pte.hu,
A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x4 nap (illetve a képzés telefon: +36 72/501-500/22138
aktuális indítási dátuma szerint.)
Részvételi díj: 60000,- Ft.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A Kaposvári Egyetem Könyvtártudományi Tanszéke 
elsőfokú végzettség; a „Minőségmenedzsment a könyvtár- 2012 szeptemberétől újra elindítja Digitális könyvtár 
ban” c. 120 órás akkreditált tanfolyam egyes moduljainak szakirányú továbbképzési szakját.
elvégzése (a tanfolyami tanúsítványok másolatának benyúj- A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
tása) vagy a munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy Könyvtáros digitális szakirányon
a jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással A felvétel feltétele:  Alapképzési szakon (BA): informa-
foglalkozik. tikus könyvtáros diplo-ma; 

2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi 
szintű könyvtárosi szakképzettség. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Képzési idő félévekben: 3 félév
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő 
2012 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés kredi-tek száma: 90 kredit
információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, A képzési forma: levelező munkarend 
digitalizációs profilú szakirányú továbbképzési szakját. A képzés díja: 95000/szemeszter
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - szakirányú 
digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap 
menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a (http://ke.hu) kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 
szakemberek ki- és átképzésével. 2012. augusztus 31.
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A Somogyi-könyvtár segédkönyvtáros képzést hirdet Friss információk
könyvtári asszisztens (azonosító száma: 54 322 01 0100 
5201) részszakképesítéssel 2012. szeptember 14-től 2013. Közzétették a NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
május 10-ig. Kollégiuma 2012. április 25-i döntésének eredményeit a 
A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési szakmai rendezvényekről és programokról.
időben 2 x 50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. 
A gyakorlat alól felmentést kap az, aki könyvtárban 
dolgozik. Dél-Lengyelország kincsei
A tanfolyam díja: könyvtári asszisztens 70.000,- (1-3 - az MKE Mezőgazdasági Szervezet őszi programja
modul) segédkönyvtáros 80.000,- (4-7 modul)
A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat! Útvonal: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakkó, 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány Wieliczka, Czestochowa, Auschwitz–Birkenau, 
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31. Zakopane, és tutajozás a Dunajecen.
A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk Időpont: 2012. augusztus 29 – szeptember 2.
elindítani! Részvételi díj: 55.000.- Ft 
A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, (Szállás, félpanziós ellátás, autóbusz költség, idegen-
Dóm tér 1-4 vezetés)
További információ: Bajusz Jánosné telefon: 62/425-525; Belépők: 121 PLN (az autóbuszon szedjük be)

Jelentkezési határidő: 2012. június 11.
Előleg befizetése: 2012. június 11.
Előleg: 25.000.- Ft
A részvételi díj befizetésének határideje:
2012. augusztus 6.
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet:
Horváth Tamás: 489-4950, 
Pálfai Katalin: 489-4911, 

e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu

thorvath@omgk.hu
kpalfai@omgk.hu
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