
698. A könyvtári rendszer működése megnevezésű, 10707-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Segíti a könyvtár társadalmi feladatainak ellátását a közgyűjtemények között 
Hozzájárul a könyvtár megfelelő működéséhez 
Betartja és betartatja a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályokat és 
előírásokat 
Betartja a könyvtárosi etika alapelveit 
Részt vesz a nyilvános könyvtári ellátásban 
Használja a Könyvtári Intézet szolgáltatásait 
Közreműködik a könyvtár működési dokumentumainak elkészítésében 
Betartja a könyvtár vonatkozó szabályzatait 
Részt vesz a munkatervek, jelentések és az éves statisztika elkészítésében 
Betartja a könyvtár gazdálkodási rendjét 
Részt vesz mozgókönyvtárak, szolgáltató helyek működtetésében 
Kapcsolatot tart a helyi társadalom szervezeteivel és tagjaival 
Könyvtári adminisztrációt végez 
Figyelemmel kíséri a hardveres és szoftveres világ változásait, az operációs rendszer 
naprakész állapotát és vírusmentességét 
Hivatalos dokumentumokat fogalmaz, formáz, körlevelet készít szövegszerkesztő 
programmal 
Táblázatkezelő programot használ 
Hatékony elektronikus levelezési módszereket alkalmaz 
Általános internetes keresők szolgáltatásait alkalmazza, a keresés során kapott találati 
halmazt feldolgozza 
A különböző web2-es eszköztárak segítségével közösségi és csoportmunka feladatokat 
lát el 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Könyvtártörténet 
A könyvtárakra vonatkozó jogszabályok  
A könyvtárosi etika szempontjai 
A könyvtártípusok jellemzői 
A nyilvános könyvtár alapkövetelményei és alapfeladatai 
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer feladatai 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer feladatai 
A könyvtár szervezeti felépítése 
A működési dokumentumok tartalma, felépítése 
A könyvtáros szakmai szervezetek szerepe, a szakmai kapcsolattartás fórumai 
A könyvtáros képzés szerkezete 
Minőségbiztosítási alapismeretek 
A könyvtári terület pályázati lehetőségei 
Kommunikációs ismeretek 
A könyvtári adminisztráció formái, feladatai 
A könyvtári gépesítés lehetőségei, integrált könyvtári rendszerek 
A könyvtári környezetben használt számítógépes konfiguráció felépítése, a 
számítógépes adattárolás 
Fájlok és könyvtárak kezelése, tömörítési és archiválási eljárások 
A számítógép szoftveres és hardveres védelme 
A szövegszerkesztők típusai, felépítésük, karakter-, bekezdés- és oldalformázási 
lehetőségek, objektumok beillesztése szöveges dokumentumokba 
A körlevél készítésének lehetőségei 
Adattípusok meghatározása a táblázatkezelőben, cellaformázási és számítási műveletek, 
áttekintő diagramok 
Internetes böngészőprogramok beállítási és frissítési lehetőségei 
Napjaink web2-es felületei és eszköztárai, hatékony levelezés és dokumentum-
megosztás 



Az internetes információkereséshez szükséges keresőfelület jellemzői 
 

szakmai készségek: 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Információforrások kezelése 

 
Személyes kompetenciák: 

Elhivatottság, elkötelezettség 
Felelősségtudat 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
Irányíthatóság 
Motiválhatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Rendszerben való gondolkodás 

 


