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9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosok mellett a munkaerőpiaci és szakmai meg-
fontolások alapján, az információs társadalom differenciálódó kihívásai következtében a szín-
vonalasan dolgozó nem diplomás könyvtári szakemberek: a segédkönyvtárosok jelenléte a 
könyvtárakban feltétlenül szükséges. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköre-
iről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjé-

ről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-
rendeletben meghatározott szakmai munkakör betöltése a nyilvános és nem nyilvános könyv-
tárakban elengedhetetlenül fontos: a segédkönyvtárosok a felnőttképzésben megszerzett 

szakmai ismereteket és kompetenciákat alkalmazva olyan feladatokat látnak el, amelyekkel 
segíteni tudják az új típusú használói igények minél eredményesebb kielégítését.  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-
gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány. 

Egyéb feltételek: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Teszt a könyvtártörténet, az információ-

hordozók fejlődése és a dokumentumtípusok jellemzői, a könyvtári szakmai kapcsola-
tok, a könyvtári szaksajtó, a működési dokumentumok tartalma és felépítése, az Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a 
Könyvtári Intézet szolgáltatásai, az állományvédelem alapjai, a magyar közös kataló-

gusok, a digitális könyvtárak, gyűjtemények és a digitalizálás szerzői jogi háttere, 
könyvtári minőségbiztosítási alapismeretek témakörökből 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A téma-
kör sor-
száma 

A témakör megnevezése 
A vizsgakérdé-

sek száma 

1. könyvtártörténet 2-3 

2. 
az információhordozók fejlődése; a dokumen-
tumok csoportosítása, jellemzői 

2-3 

3. 
könyvtári szaksajtó, könyvtárszakmai kapcsola-
tok 

1-2 

4. a működési dokumentumok tartalma, felépítése 2-3 

5. 
az Országos Dokumentumellátási Rendszer, a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

2 

6. a Könyvtári Intézet szolgáltatásai 1 
7. az állományvédelem alapjai 1 
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10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A. A kihúzott könyvtárhasználati / gyűjtőköri szabályzat jellemzőinek bemuta-
tása a következő szempontok szerint: 

 létrehozásának jogszabályi környezete / könyvtári szabályzatok 

között elfoglalt helye 

 kötelező elemei 

 a kihúzott, konkrét példa megfelelő és nem megfelelő elemei-
nek bemutatása 

B. Helyzetgyakorlat a beiratkozással, a kölcsönzéssel és feltételeivel, a könyv-
tárközi dokumentumszolgáltatással kapcsolatban a következő szempontok 

szerint: 

 az adott felhasználói igény kielégítésének lehetséges módjai 

 az adott szolgáltatás jogszabályi környezete / előírásai a vonat-
kozó könyvtári szabályzatokban 

 a beszélgetés lépései a konkrét felhasználói igény esetén, a fel-
használóval való kommunikáció során alkalmazott módszerek 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A. 10 perc felkészülés, 15 perc szakmai beszélgetés 

B. 10 perces helyzetgyakorlat a vizsgán jelenlévő, oktatási és könyvtárszak-
mai gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező könyvtáros / informatikus 

könyvtáros kollégával 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 55% 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A. Gyakorlathoz kapcsolódó szóbeli kikérdezés a kihúzott könyvtárhasználati 

szabályzatról vagy gyűjtőköri szabályzatról 

 létrehozásának jogszabályi környezete / könyvtári szabályzatok 

között elfoglalt helye  15 pont 

 kötelező elemei  15 pont 

 a kihúzott, konkrét példa megfelelő és nem megfelelő elemei-
nek bemutatása  20 pont 

B. Helyzetgyakorlat 

 az adott felhasználói igény kielégítésének lehetséges módjai 
     20 pont 

 az adott szolgáltatás jogszabályi környezete / előírásai a vonatko-
zó könyvtári szabályzatokban 15 pont 

 a beszélgetés lépései a konkrét felhasználói igény esetén, a fel-
használóval való kommunikáció során alkalmazott módszerek

      15 pont 

A projektfeladat maximális pontszáma: 100 pont, azaz értéke 100%. Értékelés a megszerzett 

pontszámok alapján: 



10/10 

 0-50%  elégtelen (1) 
 51-63% elégséges (2) 
 64-76% közepes (3) 
 77-89% jó (4) 
 90-100% jeles (5) 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Min. 1 fő oktatási és könyvtárszakmai gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező könyvtá-

ros vagy informatikus könyvtáros az írásbeli feladat javításához 

Min. 1 fő oktatási és könyvtárszakmai gyakorlati tapasztalatokkal és felsőfokú végzett-
séggel rendelkező könyvtáros vagy informatikus könyvtáros a projektfeladat A és B ré-

szének lebonyolításához és értékeléséhez 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

Az írásbeli feladat esetén a teszt elkészítésére alkalmas számítógépek és személyes javí-

tást-értékelést lehetővé tevő környezet az oktatási tapasztalatokkal és felsőfokú végzett-
séggel rendelkező könyvtáros vagy informatikus könyvtáros számára. 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:  

A projektfeladat A része esetében különböző típusú működő nyilvános könyvtárak in-
ternetről letöltött és kinyomtatott könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzatai a vizs-
gázók létszámának megfelelő + 3 db tartalék mennyiségben. A vizsgázó húzással vá-

lasztja ki az elemzendő dokumentumot. 

A projektfeladat B része esetében a beiratkozással, a kölcsönzéssel és feltételeivel, a 
könyvtárközi dokumentumszolgáltatással kapcsolatos konkrét helyzetek leírása a vizs-
gázók létszámának megfelelő + 3 db tartalék mennyiségben A vizsgázó húzással vá-

lasztja ki a bemutatandó helyzetleírást. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-
lek – 

 


