
ALAPFOKÚ KÖNYVTÁROSI TANFOLYAM 

TEMATIKA 
 

 
 

téma 
 

időtartam előadó 

1. konzultáció 

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár bemutatása és szolgáltatásai 2x45 perc 
Virághné Vámos Kitti 

könyvtáros 

A könyvtárismeret alapjai  

- a könyvtár fogalma, változásai (virtuális, digitális, hibrid könyvtár) 

- a könyvtár története 

- könyvtártípusok 

- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

- jogszabályi háttér, helyi szabályzatok 
3x45 perc 

Németh Tiborné 

csoportvezető 

A könyvtárügy szakmai irányítása és központi intézményei  

(EMMI, IFLA, Könyvtári Intézet, Informatikai és Könyvtári Szövetség, 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete) 

Könyvtári szaksajtó 

Adatvédelem a könyvtárban 1x45 perc 
Dr. Baráthné Molnár Mónika 

igazgatóhelyettes 

2. konzultáció 

 

Dokumentumszolgáltatás 

- dokumentum és gyűjtemény fogalma 

- dokumentumtípusok (információhordozók fejlődése, kialakulásuk 

vázlatos áttekintése, helyük és szerepük a könyvtári gyűjteményben) 

- nyilvántartási eszközök (hagyományos nyilvántartási eszközök, 

integrált könyvtári rendszerek) 

- bibliográfiai leírás, raktári jelzet értelmezése 

3x45 perc 
Virághné Vámos Kitti 

könyvtáros 

A könyvtári állomány tárolása, gondozása  

- épület, a tárolás terei 

- az állomány védelmének jelentősége, formái 

- különgyűjtemények, kiemelések 

 

1x45 perc 
Németh Tiborné 

csoportvezető 

A rendezvényszervezés fortélyai 2x45 perc 
Jandala Diána 

térségi rendezvényszervező 



  

téma 
 

időtartam előadó 

3. konzultáció 

 

Olvasószolgálati munka 

- helye, szerepe a könyvtári munkafolyamatban 

- beiratkozás folyamata, adminisztrációja, nyomtatványai 

- kölcsönzés 

- hosszabbítás 

- nyilvántartások vezetése 

- elveszett dokumentumok 

2x45 perc 
Horváthné Kupi Ildikó 

osztályvezető 

Tájékoztatás 

- fogalma 

- szintjei 

- hagyományos eszközei 

- online adatbázisok 

- közhasznú információk szolgáltatása 

2x45 perc 
Bozzai Judit 

osztályvezető-helyettes 

A gyermekkönyvtári munka 

- a gyermekkönyvtár és olvasói 
2x45 perc 

Zsigri Mária 

gyermekkönyvtáros 

4. konzultáció 

 

A BDK honlapja 

- OPAC 

- Vasi Digitális Könyvtár 

- Facebook profil 

A KSZR honlapja 

- Facebook profil 

3x45 perc 
Perger Ádám 

könyvtáros 

Összefoglaló áttekintés a tanfolyam anyagáról 2x45 perc 
Virághné Vámos Kitti 

könyvtáros 

 

5. konzultáció 

 

Tudásfelmérés 

A tanfolyam értékelése 
3x45 perc 

Virághné Vámos Kitti 

könyvtáros 

 

A tanfolyam 26 órás (6x45 perc, 6x45 perc, 6x45 perc, 5x45 perc, 3x45 perc) 
 

Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Szemináriumi szoba 2. emelet 
 

További információ: Virághné Vámos Kitti könyvtáros, 94/513-539, szet@bdmk.hu 


