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Az intézmény vezetője 1/2000. (I. 14.) NKOM rendelet –a kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről es a képzés finanszírozásáról – értelmében 
gondoskodik a teljes munkaidőben foglalkoztatott közép-és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakembereinek szervezett képzéséről, továbbképzéséről.  

A továbbképzési terv vonatkozik az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
szakmai munkakörben, legalább 6 órás jogviszonyban, szakmai munkakörben foglalkoztatott 
közép- és felsőfokú végzettségű szakdolgozók képzésről. Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése 
érdekében készült továbbképzési terv mellett, továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az 
önművelésre. Az intézmény vezetője tájékoztatja a munkatársakat a továbbképzési kötelezettség 
esedékességéről. A továbbképzést, a képzési kínálat és a képzési igények összehangolását a 
munkahelyi közösség megvitatja. A munkatárs olyan továbbképzésre kötelezhetők, amelyek 
költséggel számára nem járnak. Az intézmény ennek teljesülése érdekében vállalja a képzésekkel 
kapcsolatban felmerült és indokolt költségek megtérítését. Ennek megfelelően, a igazolatlan 
távollét, vagy sikertelen vizsga miatti eredménytelenség esetén a munkatársnak meg kell 
térítenie a felmerült költségeket. 

 
A továbbképzési terv elkészítésekor előnyben részesülnek azok a képzések amelyek a legjobban 
megfelelnek a 

 a beosztáshoz szükséges és ajánlott szakképzettség megszerzése 

 a megszerzett ismeretke hasznosulásának lehetősége és valószínűsége 

 a könyvtár stratégiai tervhez történő illeszkedése 
Kiemelt figyelemmel kell kísérni a képzési lehetőségek közül azokat, amelyek 

 informatikai, számítástechnikai képzések 

 akkreditált szakmai képzések 

 ingyenes képzések 
 
Tudástérkép összegzése 
 
A munkatársak rendelkeznek a megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal 

feladataik ellátáshoz.  
 A minőségi alapú munkavégzés érdekében előre tervezetten: 

 fejleszteni kell a szakmai ismereteket, kompetenciákat 

 fejleszteni kell a digitális ismereteket, kompetenciákat 

 fejleszteni kell a minőségirányítással kapcsolatos ismereteket 

 fejleszteni kell a csapatban való együttműködést 
 A munkatársakkal szemben elvárt követelmény az önművelődés igénye, a tájékozottság 
növelése, a társadalmi szerepvállalás fejlesztése. 
 

A tudástérképben összesítésre került képzési igény 
 

Hány főt érdekelne Téma 

4 fő venne részt Minőségfejlesztés 

 Tartalomszolgáltatás 
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3 fő venne részt Digitalizálás 

 Kommunikációfejlesztés 

2 fő venne részt Számítástechnika 

 Könyvtári marketing 

 Konfliktuskezelés 

 Esélyegyenlőség 

 Helytörténet feldolgozás és közzététel 

1 fő venne részt Kiadványszerkesztés 

 Prezentációkészítés 

 Online marketing 

 Statisztika 

 
Képzési lehetőségek 

 

Megnevezés Felelős Dokumentálás felelőse 

Szakmai oktatás Vezető MIT vezető 

Szakmai továbbképzés Vezető MIT vezető 

Megyei szakemberek képzése Vezető MIT vezető 

Belső továbbképzések, szakmai tudásmegosztás Vezető kijelölt könyvtáros 

Szakmai szervezetek, szakmai napok Vezető kijelölt könyvtáros 

Kötelező munka-, baleset- és tűzvédelmi Vezető kijelölt könyvtáros 

Minőségügyi képzés MIT vezető MIT vezető 

 
A továbbképzési terv mellékletét képező éves beiskolázási terv készítésekor az érintett 

munkatárssal egyéni egyeztetés történik. A továbbképzési és beiskolázási tervbe nem vehető fel 
olyan képzés, amely a munkakörben nem hasznosítható, illetve nem illeszkedik a könyvtár 
stratégiai céljaihoz. 

 

Név Munkakör Szakmai/ 
iskolai 
végzettség 

Továbbképzés Típusa Időpont 

Löveiné 
Márton 
Gizella 

könyvtáros könyvtár szak/ 
főiskola 

Minőségirányítás a 
könyvtárban I-IV 
modul 

tanfolyam 2017/2018 

Olvasásösztönzés, 
olvasásnépszerűsítés, 
olvasásfejlesztés 

tanfolyam 2019/2020 

Dr. 
Füzesné 
Hudák 
Julianna 

könyvtáros könyvtár szak/ 
főiskola 

Cselekvő közösségek tanfolyam 2018/2019 

Minőségirányítás a 
könyvtárban I-IV 
modul 

tanfolyam 2018/2019 

Korszerű helytörténeti tanfolyam 2021 
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munka alapjai 

Gottfried 
Sándorné 

könyvtáros könyvtár szak/ 
főiskola 

Olvasásösztönzés, 
olvasásnépszerűsítés, 
olvasásfejlesztés 

tanfolyam 2018 

Dinyáné 
Bánfi 
Ibolya 

intézményvezető informatikus 
könyvtáros / 
főiskola 

Szerzői jogok védelme tanfolyam 2019 

Korszerű helytörténeti 
munka alapjai 

tanfolyam 2020 

 
Továbbképzési területek indokoltsága: 

 Minőségirányítás a könyvtárban: az intézmény elkötelezett a minőségirányításon alapuló 
munkavégzés iránt. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a munkatársak megfelelő 
szakmai ismeretekkel rendelkezzenek az adott témában. 

 Korszerű helytörténeti munka alapjai: az intézmény stratégiai tervének kulcsterülete a 
helytörténeti dokumentumok gondozása, közzététele. Megfelelő ismeretek megszerzése, a jó 
gyakorlatok megismerése támogatja a könyvtárat célkitűzései elérésében. 

 Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés: az intézmény stratégiai tervének 
kulcsterülete a helytörténeti dokumentumok gondozása, közzététele. Megfelelő ismeretek 
megszerzése, a jó gyakorlatok megismerése támogatja a könyvtárat célkitűzései elérésében. 

 Szerzői jogok védelme: kiemelten fontos, hogy az intézmény a törvényi előírások maximális 
betartása mellett végezze tevékenységét. a szerzői jogok védelmében bekövetkezett 
változások szükségessé teszik a védelmük megismerését. 

 Cselekvő közösségek: az intézmény jövőképének, küldetésének, stratégiai tervének átfogó 
célja, hogy alapintézménye legyen Gyomaendrőd város kultúrájának. Ezért fontos, hogy a 
könyvtár a társadalmi aktivitás növelésében, fejlesztésében, a közösségi szerepvállalás 
erősítésében, az önkormányzat, a kulturális intézmények és lakosság közötti kapcsolatok 
erősítésében, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelésében élenjáró legyen.  

 
Jelen továbbképzési terv időbeli hatálya öt év. A beiskolázási terv az adott évre szól. 
 

A továbbképzési terv mellékletei: 

 az érintett időszak éves beiskolázási tervei 

 az elvégzett képzések nyilvántartása 

 a végzettségek megszerzésének tanúsítványai 


