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A KÖNYVTÁRRÓL
Rövid történet
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) jogelődje az Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) 1956ban jött létre minisztertanácsi határozat eredményeként. Eredetileg orosz nyelvű
közművelődési könyvtár volt. Kezdetben a Semmelweis u. 1. sz. alatti épületben kapott helyet.
Egy fiókkönyvtár is tartozott hozzá, gyerekrészleggel és kottatárral, amely a Gorkij Fasor, ma
Városligeti Fasor 45 sz. alatti épületben működött. A Molnár utcai székhelyét 1957 elején
foglalhatta el a könyvtár. Ekkor a teljes gyűjtemény 175 483 kötetet számlált. Ezek zömmel
orosz nyelvű kiadványok voltak, de már ekkor számottevő magyar és más idegen nyelvű mű
volt a gyűjteményben.
Az orosz nyelvű dominanciát megtartva a könyvtár fokozatosan a többnyelvűség irányába
fejlődött. A nem orosz nyelvű könyvek kezdetben főként adományoknak köszönhetően kerültek
a gyűjteménybe.
Az igényekkel lépést tartva 1966-ban létrehozták a Nyelvstúdiót, amely ekkor 30 nyelv
tanulásához elegendő nyelvkönyvvel rendelkezett.
Nem sokkal később, 1969-ben új gyűjtőköri szabályzatot fogadtak el. Ez a szabályzat az ÁGKt az idegen nyelvű humán irodalom országos könyvtáraként határozta meg. A gyűjtemény
színvonalát, nagyságát és összetételét tekintve a könyvtár ekkor már alkalmas volt a
szakkönyvtári feladatok ellátására.
A könyvtár történetében 1978-tól új korszak kezdődött. A könyvtári rendszer szervezetéről és
működéséről szóló 5/1978 (XII. 12.) miniszteri rendelet a könyvtárat országos feladatkörű
szakkönyvtárrá minősítette, és egyben (akkori szóhasználattal) a nemzetiségi alapkönyvtárak
hálózatának koordinációs központjává nevezte ki. Ezután a Könyvtár a jelenleg is érvényes
szakterületeken építette ki, és látta el a szakkönyvtári funkciókat. A gyűjtemény a továbbiakban
az új funkcióknak és használói igényeknek megfelelően gyarapodott, míg mára országos szinten
is egyedi gyűjteménnyé vált.
Az intézmény az Országos Idegennyelvű Könyvtár nevet 1991. június 1. -óta viseli.
Az OIK Molnár utcai székháza 121 éves, műemlék épület. Steinhardt Antal tervei alapján
készült, ünnepélyes felavatásra 1897-ben került sor. Eredetileg a Budapesti Katholikus Kör
tulajdona volt, a kör rendezvényeinek és társas életének a befogadását szolgálta. Az épület nem
könyvtári célra készült, az évek során több átépítés eredményeként vált alkalmassá a könyvtári
feladatokra.

Profil és használók
Az OIK kortárs világirodalmi, nyelvészeti, zenei és nemzetiségi szakkönyvtár, az országos
nemzetiségi dokumentum-ellátás koordinációs központja. Gyűjteményével és számos más
erőforrásával hatékonyan szolgálja a társadalmat. Gondot fordít arra, hogy az aktuális használói
tudásszükségletet mindig rendelkezésre tudja bocsátani, illetve, hogy a művelődési és
információs igényeknek mindenkor megfeleljen.
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A teljes gyűjtemény jelenleg több mint 400 000 kötetet számlál. Ebbe könyvek, folyóiratok,
kották, elektronikus adathordozók egyaránt beletartoznak. A könyvtár profiljának megfelelően
a gyűjtemény nyelvileg igen sokrétű. Ebben rejlik egyedisége.
Az OIK olvasói körébe elsősorban egyetemi hallgatók, középiskolai diákok, középfokú
oktatásban dolgozó pedagógusok, egyetemi tanárok, kutatók, műfordítók tartoznak, de tágabb
értelemben mindenki, akinek a könyvtár profilja az érdeklődési körébe illeszkedik.

Szervezeti felépítés

Szervezeti egységek
Főigazgatóság, Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály, Szolgáltatási Főosztály, Zeneműtár,
Informatikai Osztály

Gazdasági szervezet és belső ellenőrzés
Az OIK gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Emberi Erőforrások
Minisztere 2015. március 25-én kelt döntése értelmében az OIK gazdasági-pénzügyi és
üzemeltetési feladatait 2015. április 1-től a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Gazdasági
Főosztálya látja el, az OIK és a PIM főigazgatója által aláírt, az irányító szerv által jóváhagyott
Munkamegosztási megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáról szóló dokumentum
(iktatószám: 334/2015. 05. 28) alapján.
A belső ellenőrzési feladatokat A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása (187/2016. (VII. 13.)
Korm. rendelet) alapján 2017. január 1-től a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) belső ellenőrzési
egysége végzi.
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A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS TÖRTÉNETE AZ OIK-BAN
A minőségirányítási munkák első 10 éve
A könyvtár 2004-ben kötelezte el magát a minőségirányítás bevezetése mellett, 2005-ben
kapcsolódott be a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által támogatott „Könyvtári
Minőségfejlesztés 21” projektbe. Létrejött és megkezdte munkáját a Minőségirányítási Testület.
A könyvtárban lezajlott egy belső képzés sorozat, amely lehetővé tette, hogy a minőségirányítás
céljaival, koncepciójával és alapfogalmaival mindenki megismerkedhessen, illetve
hozzájuthasson azokhoz az információkhoz, amelyekre a további minőségfejlesztéssel
kapcsolatos munkához szükségük volt. A következő években több munkatárs vett részt
minőségmenedzsment képzésen. Elkészült az intézmény első stratégiai terve, amely a 20062008 közötti időszakot fogta át. Ennek eredménye lett a tudatos tervezés beépítése az
intézmény gyakorlati munkájába. Lezajlott a belső kommunikáció felmérése, és az eredmények
alapján elkezdődött ennek hatékonyabbá tétele. A könyvtár akadálymentesítése már a 2000-es
évek elején, a minőségirányítás bevezetése előtt elkezdődött. A használóközpontú működés
érdekében ez a kérdés prioritássá vált.
A 2006-os év folyamán megtörtént a partnerazonosítás. A partnerek adatai egységesen
kialakított elektronikus űrlapon jelennek meg. Bármikor lehetőség van a különböző szempontú
keresésre, szűrésre. A partneradatok aktualizálása folyamatos feladat, ugyanis a naprakészség
ebben az esetben alapvető követelmény. Ugyanebben az évben történt a munkafolyamatok
feltárása, és ezzel párhuzamosan azok szabályozása, ésszerűsítése. Elkészültek a
folyamatleírások és folyamatábrák.
Ez a két feladat a könyvtár minden munkatársát megmozgatta, mindenkinek érdeke volt, hogy
a napi munka áttekinthetőbbé, hatékonyabbá váljon. A munkatársak szembesültek a
kihívásokkal, és értékelték egyéni munkájuk jelentőségét.
A 2007-es évben lezajlottak a költséghatékony működéssel kapcsolatos mérések, és használói
elégedettségmérés valósult meg, amelynek még a minőségirányítás bevezetése előtt, már 2004ben volt előzménye. A vizsgálatok a „Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben”
című ajánlásban kidolgozott elvek szerint valósultak meg, az alábbi témakörökben: a személyes
használat költsége, a dokumentumszolgáltatás átlag ideje zárt raktárból, a kölcsönzési állomány
forgásának sebessége, a kölcsönzések költségessége, a könyvtárközi kölcsönzések
hatékonysága, a tárgyi eszközök kihasználtsága, az ülőhelyek kihasználtsága, a dokumentum
beszerzések gyorsasága, a dokumentumok feldolgozásának gyorsasága.
Ezt követően, 2008 folyamán elkészült az OIK második, 2009-2013 közötti időszakra szóló
stratégiai terve. Erre az időszakra esett a gazdasági válság csúcspontja. Ennek
következményeként fellépő forráshiány a könyvtárat több területen is súlyosan érintette. A
nehézségek ellenére a könyvtár teljes munkaközössége mindent megtett a minél szélesebb
használói réteg igényeinek legmagasabb szintű kiszolgálásáért. A Minőségirányítási Testület
tovább folytatta munkáját. 2009-ben újra kérdőíves használói elégedettségmérésre került sor.
Ezzel párhuzamosan dolgozói elégedettségmérés is történt. Elkészült az OIK minőségügyi
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dokumentációját rendszerező minőségi kézikönyve. Nem sokkal később megtörtént a
munkatársak értékelésének kidolgozása és bevezetése. Fontos lépés volt a könyvtár
minőségpolitikai nyilatkozatának megfogalmazása és közzététele. A munkatársak
továbbképzése célzott pályázati támogatásoknak köszönhetően tovább folytatódott.

A minőségirányítási munkák a közelmúltban és jelenleg
A könyvtár elkötelezett a folyamatos fejlesztés és a minőségi szolgáltatások iránt, ezért az egy
évtizedes múltra visszatekintő minőségirányítási munkák tovább folytatódnak. Az OIK
jelenlegi, harmadik stratégiai terve egy hosszabb, 2014-től 2020-ig terjedő időszakot fog
át, igazodva ezzel az Európai Unió fejlesztési ciklusához. Megtörtént az OIK
marketingtervének kidolgozása, és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer alapján
elkészült az önértékelés. A régi dokumentumok közül megújítottuk a folyamatleírásokat, a
folyamatábrákat és a minőségi kézikönyvet. Készült újabb dolgozói, használói és partneri
elégedettségmérés, valamint belső kommunikációval és szervezeti kultúrával kapcsolatos
felmérés. Az OIK igyekezett minden olyan, a felmérések által felszínre hozott problémára,
reális igényre választ adni, amit a költségvetés keretei lehetővé tettek. A könyvtár a
felméréseken kívül is folyamatosan figyel a használók és a munkatársak jelzéseire, és a
lehetőségek függvényében igyekszik azonnal reagálni minden felmerülő igényre. A
munkatársak értékelése a bevezetés óta évente lezajlik.

Kiemelt cél: a Minősített Könyvtár cím elnyerése
Az OIK 2014-2020-as időszakot átfogó Stratégiai Tervének kiemelt célja a Minősített Könyvtár
cím elnyerése. A pályázati felhívásban megfogalmazottak szerint, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a minőségirányítás módszereinek több éves alkalmazásával azon magas
színvonalú szakmai munkát folytató nyilvános könyvtárak munkáját kívánja elismerni, melyek
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a
könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén.
A minőségirányítási munkák a könyvtárban több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza.
Az OIK a magyarországi könyvtárak között élenjár a minőségirányítás módszereinek és
eszközeinek alkalmazásában. Ennek köszönhetően az OIK 2010-ben elnyerte az „Év
Könyvtára” címet, 2012-ben pedig a szakmai szervezetek és a könyvtárügy vezető
szakembereinek elismerését kifejező „A Könyvtárügyért" kitüntetést.
A Minősített Könyvtár cím egy további lépcsőfokot jelent ezen az úton. Az OIK 2004-ben
elkötelezte magát a minőség elvű működés mellett, azóta folyamatos a minőségirányítás
eszközeinek és módszereinek alkalmazása. A minőségelvű működés melletti elköteleződést a
könyvtár alapdokumentumai, az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat is
rögzítik. Úgy véljük, hogy elérkezett az idő, hogy az OIK induljon a „Minősített Könyvtár” cím
elnyerésére kiírt pályázaton is, ezért ezt jelenlegi stratégiai tervünkben célként
megfogalmaztuk. A pályázat összeállítását egy két éves felkészülési időszak előzte meg, amely
a „Felkészülés a Minősített Könyvtár cím elnyerésére” című, a Nemzeti Kulturális Alap által
támogatott projekt keretében zajlott. Ebben az időszakban az OIK Minőségirányítási
Testületének tagjai megismerkedtek a már kitüntetett könyvtárak minőségirányítási
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munkájával, jó gyakorlataival, a teljes munkaközösség pedig belső képzéseken készült fel az
intézmény előtt álló cél teljesítésére.
A használói elégedettségmérések eredményei és a magas részvételi arány jelzi, hogy a könyvtár
gyűjteménye és szolgáltatásai fontosak a használók számára. Az OIK olvasói köre kulturális és
nyelvi szempontból egyaránt sokrétű. A magyar anyanyelvű lakosság mellett a nemzetiségi
közösségek tagjai, a fogyatékossággal élők és a Magyarországon élő külföldiek egyaránt
látogatják a könyvtárat.
Az OIK munkaközössége igyekszik a jelen igényeit a lehető legmagasabb szinten kiszolgálni,
ugyanakkor minden téren a jövőre is összpontosít. A kronológiát tekintve a könyvtár három
stratégiai terve a jövőben megvalósítani kívánt célok dokumentuma, amely mindenki számára
világosan megmutatja, hogy szakmailag hova szeretnénk eljutni, és a használók legjobb
kiszolgálása érdekében mit kell megtenni. Mindenkori törekvésünk, hogy az olvasók és
partnereink számára az OIK mindig minőségi szolgáltatásokat nyújtó könyvtár legyen.
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KÖZÉPPONTBAN A HASZNÁLÓ
Elkötelezettség a használók iránt
Az elmúlt évtizedekben a gyors társadalmi és technológiai változások következtében a
használói igények megváltoztak. Az OIK-ban mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a
használók megkapják az általuk igényelt információt, tartalmat, elégedettek legyenek a
szolgáltatásokkal, és szívesen járjanak a könyvtárba. Közösséget vállalunk a használókkal,
vagyis minden tevékenységet ennek rendelünk alá. Ezzel párhuzamosan őrizzük a könyvtár
alapértékeit, ezekből építkezünk, ezekkel szolgáljuk a társadalmat. Figyelmet fordítunk arra,
hogy az újonnan belépő munkatársak is magukévá tegyék ezt a szemléletet.

Gyűjtemény
Használó-centrikusság és sokféleség
A legfontosabb alapértékünk a gyűjtemény, amely évek során, a gyűjtőköri szabályzattal
összhangban úgy lett kialakítva, hogy támogassa az oktatást, a kutatást, az élethosszig tartó
tanulást, a nemformális tanulást, a minőségi szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ezt a
többféle igénynek megfelelő tulajdonságát igyekszünk hosszútávon fenntartani, és az újabb
igények megjelenésével összhangban tovább építeni.
Az OIK csaknem 400 000 dokumentummal rendelkezik, amely 148 nyelvet foglal magába.
A gyűjteményben a használói igényekkel összhangban kiemelt helyen szerepelnek a
világnyelvek (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) és a magyar mint a műfordítás
nyelve. A nagyságrendet tekintve ezt követik a környező országok nyelvei és a további európai
és Európán kívüli nyelvek. A szép- és szakirodalmi, valamint nemzetiségi gyűjtemény
szervezést nyelvi szakreferensek végzik, akik felsőfokon ismerik az adott nyelvet, annak
irodalmát és kultúráját. A zenei gyűjtemény szervezését zenei könyvtárosok végzik, akik zenei
végzettséggel és széleskörű zenei tájékozottsággal rendelkeznek.
Az intézmény Alapító Okiratának és Gyűjtőköri Szabályzatának értelmében az OIK állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége, hogy főképp eredeti nyelven gyűjtse a modern
világirodalmat, irodalomtudományt, zenét, zenetudományt és a nyelvészetet, valamint a
kapcsolódó humán kultúrát, ill. tudományokat reprezentáló könyvtári dokumentumokat. A
filozófia, a vallás, a társadalomtudományok, az esztétika, a honismeret, a folklór, a
pszichológia, a művészetek, a történelem, a földrajz és a művelődéstörténet mellékgyűjtőkörbe
tartozó terület.
Folyóirat-állományunk nagysága megközelíti a 35 ezer kötetet. Közel 300 kurrens
folyóirat - melynek hozzávetőleg kétharmada idegen nyelvű - és további 1300 fajta periodika
várja olvasóinkat. Jelenleg 32 országból a világ 28 nyelvén rendeljük folyóiratainkat.
Könyvtárunk folyóirat-állományának különleges értékét és sajátos arculatát mutatják azok
az unikális
folyóiratok,
melyekhez csak
nálunk juthatnak
hozzá
az
olvasók.
Gyűjteményünkben 123 olyan idegen nyelvű folyóirat van, melyek csak az OIK-ban találhatók
meg.
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A Zeneműtár gyűjteményében több mint 31 000 kotta, 7000 audio CD és 500 DVD
található meg. Régi hanglemez gyűjteményünk jelenleg 10 000 darabot számlál, amely
állományvédelmi okokból kizárólag helyben használható. A könyvtárban és a Zeneműtárban
közel 6900 darab zenei témájú (zenetörténet, zenetudomány stb.) könyv és 16 folyóirat férhető
hozzá. A kölcsönzés mellett a használók helyben is tudnak zenét hallgatni, filmet nézni,
dolgozni, és egy elektromos Yamaha clavinovával a hangszeres gyakorlási lehetőség is
biztosított. A gyűjteményben hangsúlyt fektetünk a népzenére (tradicionális népzene, a
magyarországi 13 nemzetiség népzenéje, világzene), a klasszikus-és kortárs zenére és a
dzsesszre.

Az OIK gyűjteményét mintegy kiegészítve a használók rendelkezésére állnak az MTA KIK
EISZ szolgáltatásán keresztül a gyűjtőkörnek megfelelő teljes szövegű, és bibliográfiai
adatbázisok: az EBSCO, a Project Muse, a GALE, az Oxford Music Online, az ADT, a
JSTORE. Ezeken kívül a könyvtárban elérhető a NAVA és a német nyelvű irodalmi adatbázis,
a BDSL.
Esélyegyenlőség és gyűjtemény
Az OIK többnyelvű könyvtár, nem csak többnyelvűeknek. A könyvtárban az esélyegyenlőség
már a gyűjtemény szintjén megjelenik. A magyar lakosság idegennyelv-tanulási,
nyelvfejlesztési igényeinek támogatása mellett a magyartól eltérő anyanyelvűek tanulási,
olvasási, művelődési igényeit is kiszolgálja. Összesen 118 nyelv tanulásához állnak
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rendelkezésre nyelvkönyvek és nyelvtanulást segítő dokumentumok, magyar, angol, német,
ritkábban francia közvetítőnyelvvel. A nyelvkönyvkínálatnak szerves részei a magyar
nyelvkönyvek és a nyelvtanulást segítő dokumentumok.
Az OIK további alapfeladata a 13 hivatalosan elismert magyarországi nemzetiség
szépirodalmának, szakirodalmának, zenéjének, folyóiratainak gyűjtése. A nemzetiségi
gyűjtemény a teljes gyűjtemény 25%-át képezi. Elkezdődött a nemzetiségi digitális gyűjtemény
kialakítása.
A nemzetiégi nyelveken elérhető gyűjtemény az anyanyelvi művelődés állandó, mindig
rendelkezésre álló alapja. Az OIK tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek, így
a teljes állomány könyvtárközi kölcsönzés útján mindenki számára elérhető.
A gyűjtemény a fogyatékossággal élők igényeit is kiszolgálja. A vakok és gyengénlátók
számára rendelkezésre áll egy jelenleg 1 006 címet tartalmazó, 20 nyelven hozzáférhető
hangoskönyv állomány.
Gyűjteményszervezés a használói igényekkel összhangban
A gyűjteményszervezést és fejlesztést nyelvi referensek végzik, akik az adott nyelvet, illetve
annak irodalmát és kultúráját felsőfokon ismerik. A Zeneműtár állományát zenei végzettséggel
rendelkező munkatársak gondozzák. Folyamatosan figyelik az adott nyelv könyvpiacát,
beszerzik a megjelenő újdonságokat, frissítik, gondozzák, irányítják az állomány régebbi, a
raktárban és az olvasói terekben elhelyezett részét. A sokrétű állomány eredményesen szolgálja
a használók igényeit, amit az elégedettségvizsgálat adatai is visszaigazolnak. A 2016-ban
készült vizsgálat adatai 70,85%-os elégedettséget jeleznek. A közepesen elégedettek aránya
16%. Az olvasók által küldött javaslatokat igyekszünk minél előbb beszerezni, az érvényben
lévő Gyűjtőköri Szabályzat keretein belül. A szerzeményezett dokumentumok legnagyobb
része könyv, de fokozatosan előtérbe kerülnek az alternatív hordozókon megjelent
dokumentumok. Az olvasói igényekhez igazodva igyekszünk ezekből egyre többet beszerezni.
A zenei gyűjteményben az állománygyarapítást végző zenei könyvtárosok hangsúlyt fektetnek
a népzenére (tradicionális népzene, a magyarországi 13 nemzetiség népzenéje, világzene), a
klasszikus-és kortárs zenére és a dzsesszre. A gyűjtemény számos különlegességgel
rendelkezik: az orosz (volt Szovjetunió) területén kiadott kottákkal; összkiadásokkal;
fakszimile kiadványokkal; kamarazenei és népzenei anyaggal. A gyűjtemény gondozása során
folyamatosan figyelemmel kísérik a „zenei élet” piacát mind a kotta kiadások, mind az audioés audiovizuális anyagok területén zenei folyóiratokból - nyomtatott- és online katalógusokból,
egyéb internetes felületekről.
A közelmúltban felerősödött az igény a kínai nyelv és kultúra, illetve a Skandináv
országok nyelveinek és kultúrájának tanulmányozása iránt. Az OIK rendelkezett kínai és
skandináv gyűjteménnyel, azonban ezek az új igényeknek csak részben tudtak megfelelni.
Sürgős beavatkozásra volt szükség, de a beszerzésre fordítható források korlátozott volta ezt
akadályozta. Az igény kiszolgálásának érdekében alternatív megoldást kerestünk. A fejlesztést
együttműködésekkel valósítottuk meg.
A 2014-ben indult jelentős projektünk, a Kínai sarok. Ebben partnerünk a Kínai
Népköztársaság Oktatási Minisztériumának Hanban Intézete (Konfucius Intézet). A kínai
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partner első lépésként 300 db kínai nyelvű és Kínával kapcsolatos dokumentumot (könyvet,
CD-t, DVD-t) adományozott az OIK-nak. Ezen kívül hozzájárult a Kínai sarok kialakításának
és népszerűsítésének költségeihez. A három éves projekt főként a nyelvtanulók igényit
szolgálja. A partner évente támogatást nyújtott a Kínai sarok állományának fejlesztéséhez,
promóciójához, illetve a kínai kultúrával kapcsolatos programok szervezéséhez. A támogatási
időszak 2018 májusában befejeződött.

A kínai sarok a Nyelvstúdióban

Válogatás a Hanban Intézet könyvadományából

Jelenleg új együttműködés kialakításán dolgozunk egy új kínai partnerrel. Az új együttműködés
már nem csak a kínai nyelvet tanulók igényeit szolgálja, hanem a hazai kínai közösség
bevonását is célozza.
2016-ban adtuk át a használóknak Magyarország legészakibb polcát, amely az északi
országok nyelveit, irodalmát, történelmét, kultúráját átfogó gyűjtemény. A
szolgáltatásfejlesztésben partnerünk a Skandináv Ház Alapítvány. További támogatók pedig
Dánia, Norvégia és Svédország nagykövetsége. Ők könyvadománnyal és informatikai
eszközökkel járultak hozzá a kezdeményezés sikeréhez.

Dánia nagykövete átadja
Magyarország Legészakibb Polcát

Válogatás a skandináv könyvadományból

A két projekt a kínai, illetve a skandináv nyelvek és kultúra iránti egyre erősödő tudás és
információs igény eredménye. A létrejött együttműködésben találkoztak a partnerek
és az OIK törekvései, de az igazi nyertesek a szóban forgó nyelvek és kultúrák iránt
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érdeklődő, egyre szélesebb társadalmi réteg képviselői, akik hozzájutnak a számukra
szükséges információkhoz, művekhez, szolgáltatáshoz.
Saját építésű adatbázisok a kutatók szolgálatában
Az OIK-ban két adatbázis épül. Az egyik a Nemzetiségi Adatbázis, amely feltárja a
kisebbségekkel kapcsolatos tudományos irodalmat és a közgondolkodást, hétköznapi
diskurzust közvetítő cikkeket.
A jelenleg 135 000 rekordot számláló adatbázis 1985-ig visszamenőleg tartalmazza
- a magyarországi 13 nemzetiséggel kapcsolatos;
- a kisebbségben/emigrációban élő magyarságról szóló;
- a magyarországi zsidókkal kapcsolatos;
- a kisebbségi kérdéskör nemzetközi vonatkozásait tárgyaló
publikációkat.
A Műfordítás Adatbázis a magyarul megjelent műfordításokkal kapcsolatos kutatást,
tájékozódást segíti. A rekordok száma megközelíti a 60 000-et.
Tartalmazza:
- a világirodalmi művek magyar folyóiratokban megjelent fordításait 1987-től napjainkig.
Szórvány jelleggel korábbi műfordítások is megtalálhatók.
- a magyar szerzők műveinek külföldi folyóiratokban közölt fordításait 2011-től
kezdődően.
Az adatbázisokban feltárt rekordok, a teljes szövegre mutató linket is tartalmazzák,
amennyiben a Világhálón a teljes szöveg hozzáférhető.
Az OIK konzorciumi alapító tagként a Nemzetiségi Cikkadatbázissal csatlakozott az Országos
Széchényi Könyvtár által létrehozott HUMANUS tartalomfeltáró szolgáltatáshoz, amely a
humántudományok területén megjelent cikkek bibliográfiai adatait, és - ahol rendelkezésre áll
- a teljes szövegét hozzáférhetővé teszi. A tudományterületek között a
kisebbségtudományt az OIK gondozza. 2011-től kezdődően a magyar szerzők műveinek
külföldi folyóiratokban közölt fordításaival is gazdagítjuk az adatbázis témakínálatát. Az OIK
a HUMANIS-ban 33 folyóiratot dolgoz fel, 2008-2017 között 34 873 rekorddal járult hozzá az
adatbázis fejlesztéséhez.

Szolgáltatások
Az OIK a hagyományos és elektronikus szolgáltatások széles skálájával áll a használók
rendelkezésére, amelyekkel közvetett vagy közvetlen módon segíti az információhoz,
tartalomhoz, kultúrához való hozzáférést. Az összes szolgáltatás részletes bemutatása jóval
meghaladná az előírt terjedelmet, ezért az alábbiakban csak az utóbbi években a használói
igényekkel összhangban bevezetett, illetve a nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatásokat
részletezzük.
A használók elvárásai alapján hozott folyamatjavító intézkedések
Könyvtárunk célja, hogy megfelelve a használók elvárásainak, egyre korszerűbb
szolgáltatásokat nyújtson az intézményt akár távolról, akár személyesen használók részére.
Fontos a rugalmasság, az áttekinthetőség és az ésszerűség, ezzel is növelve az intézmény
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szolgáltatásait valamilyen módon igénybe vevők elégedettségét. A minőségirányítás bevezetése
óta 4 használói elégedettségmérést végeztünk, amelyek eredményeiről a könyvtár honlapján, és
újabban a közösségi médiában is kaptak visszajelzést a használók. Könyvtárunk a felmérések
keretein kívül is nyitott az új javaslatokra, folyamatosan figyeli az olvasói igények változásait,
és, amennyiben lehetséges, bővíti, fejleszti szolgáltatásait.
Gyorsvisszavételi pontot hoztunk létre a Beiratkozáson. A kölcsönzött könyveket visszahozó
használók az esetek többségében sietnek, időveszteségként élik meg az első emeleten lévő
kölcsönzőbe történő eljutást és a könyvtár épületébe való belépéshez elengedhetetlen
ruhatárhasználatot. A Gyorsvisszavételi pontot az épület földszintjén, közvetlenül bejárat
mellett található Beiratkozáson alakítottuk ki, ahol az olvasók a ruhatár használata nélkül,
könnyen és gyorsan visszaadhatják a kölcsönzött dokumentumokat, ill. hosszabbíthatják
azokat.
A kölcsönözhető dokumentumok száma 6-ról 8 egységre növekedett.
A normál kölcsönzési idejű dokumentumok 2 helyett 3 alkalommal hosszabbíthatók.
Bővült az ingyenes internethasználat. Beiratkozott olvasóink a napi 1 órás ingyenes
internetelérés helyett most már korlátlan ideig böngészhetnek ingyen a Világhálón a könyvtár
által biztosított számítógépeken. Ezzel párhuzamosan a WIFI is ingyenesen rendelkezésre áll.
Az EBSCO adatbázis olvasójeggyel, honlapunkon keresztül otthonról is elérhetővé vált, a
még kényelmesebb és hatékonyabb könyvtárhasználat érdekében.
A kölcsönző térben „Újdonság polcot”, „Krimi polcot”, „Magyar írók polcot ” alakítottunk
ki, valamint a magyar írók fordításban megjelent műveit is különválogattuk a keresés
megkönnyítése, illetve a kölcsönző tér jobb áttekinthetőségének érdekében. A Zeneműtárban
az új beszerzések szintén „Újdonság polcon”, illetve „Újdonság kottatartókon”
böngészhetők.
DVD lejátszó egységet hoztunk létre, hogy a használók betekinthessenek a dokumentum
tartalmába, igény esetén a DVD-t helyben is lejátszhassák.
A Nyelvstúdióban táblagépet helyeztünk el (állványon, székkel együtt), amelyre angol és
kínai nyelvgyakorló szoftverek vannak telepítve.
Bővítettük a kerékpártárolót. Jelenleg két helységben van lehetőség kerékpár biztonságos
elhelyezésére.
Kihelyeztünk két panaszládát, hogy megkönnyítsük az észrevételek, javaslatok leadását.
Módosítottuk a Könyvtárhasználati Szabályzatot a használói igények érvényesítése
érdekében. Az alábbi változások léptek életbe 2017 szeptemberétől:
-

bevezettük a kutatójegyet, amely több dokumentum kölcsönzését teszi lehetővé a
kutatók számára;
lehetőség van ruhatári szekrény bérlésére;
a rövid kölcsönzési idejű dokumentumok (online is) hosszabbíthatók további egy hétre;
az internethasználat a beiratkozott olvasók számára ingyenes.
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A használók kényelmét szolgálják a már csaknem 10 éves múltra visszatekintő elektronikus
szolgáltatások, amelyek népszerűsége azóta is töretlen. Ilyen a kölcsönzések online
hosszabbítása, online előjegyzés, és a személyes adatok online módosítása.

Online hosszabbítás, előjegyzés, személyes adatok karbantartása

Szintén népszerű a magyar és angol nyelven e-mail-ben kiküldött „Füles” néven ismert
szolgáltatás, amely felhívja az olvasók figyelmét a kint lévő dokumentumok kölcsönzési
határidejének közeli lejáratára. A szolgáltatással a használók lehetőséget kapnak arra, hogy a
kikölcsönzött dokumentumokat időben visszajuttathassák a könyvtárba vagy igény szerint
kezdeményezhessék hosszabbításukat az értesítésben jelzett módokon. A Fülest heti
rendszerességgel (átlagosan heti 200 -300 e-mail) küldjük ki.
A másik on-line szolgáltatás az „Olvasójegy érvényessége”, amely a beiratkozott olvasók
figyelmét hívja fel arra, hogy olvasójegyük érvényessége hamarosan lejár, ezért
meghosszabbítására célszerű lenne mihamarabb személyesen sort keríteniük – ha ezt igénylik.
Az erről szóló elektronikus levelet a lejárati hónap első munkanapján küldjük ki (átlagosan havi
100 - 400 e-mail).
Az olvasók az év során különböző üdvözlő, illetve tájékoztató üzeneteket kapnak az
Olvasószolgálattól angol és magyar nyelven. Ezek között találhatók aktuális információk a
nyári és téli zárva tartással kapcsolatban, illetve olvasóinknak és partnereinknek szánt
karácsonyi jókívánságok.
Az e-mailben küldött tájékoztatókat azok az olvasók kapják, akik ezt kérték, illetve ehhez
hozzájárultak.
A szolgáltatások ismertetése megtalálható az OIK honlapján, illetve az használói terekben lévő
tájékoztatókon, szórólapokon. Annak a ténynek ismeretében, hogy korunk információ
dömpingjében rejtve maradhatnak hasznos szolgáltatások, az OIK Facebook és Instagram
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oldalán, a Zeneműtár Facebook oldalán emlékeztetjük az olvasókat az igénybe vehető
szolgáltatásokra.

Szolgáltatás emlékeztetők (Facebook, Instagram)

Szolgáltatások a fogyatékossággal élők számára
A könyvtárak szolgáltatásai, hozzáférhetőségük és alkalmasságuk a fogyatékossággal élők
számára négy területre csoportosíthatók. A fizikai hozzáférés (az épületekhez, helyiségekhez,
szolgáltató pultokhoz, munkahelyekhez, polcokhoz stb.), az intellektuális hozzáférés (az
információhordozók tartalmához, beleértve az alternatív formátumú anyagok rendelkezésre
állását, az adaptált munkahelyeket és a speciális szoftvereket), a virtuális hozzáférés (azok
számára, akik a könyvtárépületet nem tudják fölkeresni), valamint a könyvtári dolgozók
képzése a fogyatékkal élő emberek kiszolgálására.1
A fizikai, intellektuális és virtuális hozzáférés kiépítése mellett az Országos Idegennyelvű
Könyvtár vezetősége figyelmet fordít munkatársai esélyegyenlőségi képzésére,
érzékenyítésére. Mindig van a szolgáltatási területen munkatárs, akinek munkaköri leírásában
számon kérhető, körülhatárolt feladatként szerepel a fogyatékossággal élő olvasók támogatása.
A fizikai akadálymentesítés tervezését és megvalósítását illetően figyelembe kell venni, hogy
a századfordulón épült, műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ami több tekintetben is
nehezíti a teljes körű akadálymentesség megvalósítását, azonban a komoly vezetői
elkötelezettségnek köszönhetően jelentős eredményeket sikerült elérni.
Az akadálymentesítés folyamatát tekintve elsőként 2000-ben egy lift megépítésére került sor,
amely lehetővé tette, hogy a beiratkozás és a kölcsönzési adminisztráció mellett az emeleti
szolgáltató terek, így a szabadpolcos övezet, a zeneműtár, az olvasóterem, a folyóirat-olvasó, a
nyelvstúdió és a számítógépes munkaállomások is bárki számára megközelíthetők legyenek.
Ezen kívül a második emeleten egy akadálymentesített mosdó is elkészült.

PULMAN Digital Guidelines magyar változata: http://mek.oszk.hu/html/irattar/ajanlas/pulman/
Letöltés: 2013. június 13.
Ajánlás a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására. In Oktatási és Kulturális
Közlöny. - 1. (2009) 21., p. 3058-3062.
1
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2001-ben a zeneműtár bútorzatának beépítésekor rámpák is készültek, amelyek segítségével a
terem nagy része kerekesszékkel bejárható. A könyvtár bejárati rámpájának
kialakításával az épületbe való bejutás lett könnyebb.
A 2003-tól 2005-ig tartó munkálatok eredményeként a belső udvar lefedése és a burkolat
helyreállítása után a lift teljesen „szárazon” megközelíthető. Ekkor valósult meg a fedett udvar
ajtóinak cseréje és a földszinti akadálymentesített mosdó kialakítása.
Ezzel párhuzamosan pályázati forrásból számítógépes munkaállomás telepítésére nyílt
lehetőség, amely speciális szoftvereket, nagy monitort, Braille-billentyűzetet biztosít látássérült
olvasóink számára. Ez a munkaállomás az internetes övezetben használható.
Nem sokkal később, 2008-ban elkészült a könyvtár akadálymentesítési stratégiája.
A már megkezdett akadálymentesítési folyamat továbbvitelét tette lehetővé a KMOP 4.4.2.
projekt a közönségforgalomba bevont, azaz könyvtári szolgáltatási terek komplex
akadálymentesítése által. A 2010. 08. 01. – 2011. 09. 30. között zajló, 22 308 753 Ft-os
költségvetésű projekt keretében rehabilitációs környezettervező szakmérnök útmutatásai
alapján valósult meg a könyvtár akadálymentesítése. Átadás előtt a fogyatékossággal élők
tesztelték a fejlesztések használhatóságát, és tanácsaikkal segítették a minőség javítását.
Készült akadálymentes parkoló. A parkolóhelyek kialakítására csak az utca túloldalán volt
lehetőség, ezért az intézmény oldalán rámpa kiépítése történt meg.
A bejárat felújítása több változást hozott. A szintkülönbség kiküszöböléséhez a járdaszintet
meg kellett emelni, a régi, nehezen nyíló bejárati ajtót automatikusan nyílóra cseréltük, a
bejáratot megvilágító régi lámpák helyére újak kerültek, a megemelt járdaszinttől a beiratkozási
pultig taktilis (tapintható, érzékelhető) jelek segítik a haladást. Az automata ajtó beépítése során
biztosítani kellett a tűzjelzőre és a biztonsági rendszerre történő rákötést, valamint a
mozgásérzékelők mellett az egy méteres magasságban elhelyezett, kézi nyitó gombot is.

Akadálymentes bejárat
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A szolgáltatási terek közelében, az 1. emeleten akadálymentes mosdó épült.
Ezen az emeleten az ajtók átalakítása is megtörtént.
A lépcsőházban az első lépcsőfok előtt és az utolsó lépcsőfok után taktilis jelzés található. Ez
a műkő lépcsőkön egy érdesített felületű csík, míg a padlószőnyeges lépcsőkön egy eltérő
struktúrájú, durvább szövésű, magasabb szőnyegcsík felragasztását jelenti. A lépcsőházban
rendelkezésre állnak kapaszkodók, és a világítás korszerűsítése is megtörtént.
A ruhatárban, a beiratkozáson, a kölcsönzőben, és a tájékoztatóban a pultok kerekesszékkel
megközelíthetők.
Az összes olvasói térbe akadálymentes, térdszabad olvasói asztalok vehetők igénybe.
Megtörtént a lift teljes akadálymentesítése. A kerekesszékben ülők számára is elérhető
magasságban, vízszintesen beépített vezérlő paneleken Braille-felirattal ellátott, nagyméretű,
megvilágított gombok találhatók. Új segélyhívó rendszer, hangjelzéssel, magyar és angol
nyelvű hangbemondással kiegészített információs modul segíti a használatot.

Akadálymentes lift

Az infokommunikációs akadálymentesítés terén szintén többféle fejlesztés történt.
A szolgáltató terekben lévő kommunikációs pontokon és a rendezvényteremben sor került
indukciós erősítő rendszerek beépítésére.
A könyvtárban való tájékozódást Braille-könyvtárismertető füzet segíti.
Az olvasói térben lévő számítógépeken felolvasó (JAWS) és nagyító (MAGIC) szoftverek
támogatják a fogyatékossággal élők információhoz való hozzáférését, és a számítógép
használatot. A szoftverek több példányban elérhetők, így az intézmény laptopjaira telepítve az
épületen belül bármely ponton szolgáltatni lehet.
A siketek esetében jelnyelvet ismerő munkatárs, a vakok és gyengénlátók számára személyes
segítség is rendelkezésre áll.
Megújult az információs rendszer (táblák, feliratok, térképek, irányító jelek).
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Elkészült a könyvtár hangostérképe, amely a honlapról is letölthető.
Az épületben a tájékozódást kétnyelvű, jól látható eligazodást segítő táblák támogatják.

Kétnyelvű információs felület

Induktív hurokkal ellátott tér

A könyvtár honlapja akadálymentes formában is hozzáférhető. Rendelkezésre áll
egyszerűsített használati szabályzat, amely a honlapon és a Beiratkozáson is elérhető.
Évente sor kerül a fogyatékossággal élők problémái iránti érzékenyítő tréningekre a
munkatársak számára. A régi kollégáknál felfrissítjük, az újakkal pedig megismertetjük az
intézmény akadálymentes szolgáltatásait, lehetőségeit.
Az elméleti alapvetések megléte, a könyvtárvezetés elkötelezettsége az akadálymentesség
eszméje mellett, a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók segítését végző munkatárs munkája
és az elvégzett átalakítások egy folyamat részét jelentik tevékenységünkben, amelynek célja a
tényleges akadálymentesség megvalósítására, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Könyvtárunk igyekszik eleget tenni annak a jogos elvárásnak, hogy mindenki a saját igényeinek
megfelelően tudja használni, a segítségnyújtás mértéke pedig a felhasználó akaratától függjön.
Az akadálymentes használatról tájékozódni lehet a könyvtár honlapján az „Akadálymentesen”
menüpontban.2
Az OIK két munkatársának cikke részletesen ismerteti az akadálymentesítés terén elért
eredményeket.3
Szolgáltatások a szociálisan hátrányos helyzetű olvasóink számára
Ingyenes látogatójeggyel lehetőség van a közösségi tereink és a szabadpolcos térben
elhelyezett nyomtatott dokumentumok helyben használatára.

2

https://www.oik.hu/akadalymentesitesi-strategia
Horváth István - Osztrozics Katalin: Komplex akadálymentesítés. A KMOP pályázat megvalósítása az OIKban. In Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 60. (2013.) 9., p. 367-376.
3
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Ingyenesen használható a wifi, és 2016-tól bevezettük a korlátlan internethasználatot a
könyvtári számítógépeken is. Az új használati szabályzat a beiratkozási kedvezményben
részesülők körét is bővíti: 50%-os kedvezményt biztosít az éves díjból a 16 év feletti tanulók,
felsőoktatási hallgatók és a nyugdíjasok mellett a gyermekgondozási segélyben (GYES), illetve
gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülőknek, valamint a regisztrált
munkanélkülieknek is.
A könyvtár színvonalas és ingyenes kulturális programjaival, többek között koncertekkel,
kiállításokkal, irodalmi rendezvényekkel járul hozzá a kulturális alapellátás megvalósításához,
biztosítja a kulturális javakhoz való hozzáférés lehetőségét minden korosztály és társadalmi
réteg számára.
Szolgáltatások a nemzetiségek számára
Az OIK 1978-tól, tehát már több évtizede komplex szolgáltatáskörrel támogatja a
Magyarországon élő 13 nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődését, kulturális örökségének
gondozását és megőrzését.
Nemzetiségi gyűjtemény
A könyvtár rendelkezik egy több ezer kötetes nemzetiségi gyűjteménnyel, amely tartalmazza a
13 nemzetiségi közösség szépirodalmát, szakirodalmát, zenéjét, folyóiratait. Ez a folyamatosan
gyarapodó gyűjtemény az anyanyelvű művelődés mindig rendelkezésre álló alapja. A teljes
gyűjtemény online katalógus segítségével kereshető, és könyvtárközi kölcsönzéssel országos
szinten mindenki számára hozzáférhető. Az egyes nyelvek dokumentumainak száma között
eltérések figyelhetők meg. Ezek összhangban vannak a közösségek nagyságával, a hazai és
anyaországi könyvpiacon fellelhető dokumentumok mennyiségével, nyelv státuszával. Például
a német dinamikus és kiterjedt könyvpiaccal rendelkező nemzetiségi nyelv, és egyben
nemzetközi nyelv is. A roma és a ruszin viszont anyaország nélküli, nem standardizált,
minimális kiadvánnyal rendelkező nemzetiségi nyelvek.
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Digitális nemzetiségi gyűjtemény
Elkezdődődött a dokumentumok digitalizálása, a digitális nemzetiségi gyűjtemény kialakítása.
Első lépésként az OIK a nemzetiségi folyóiratokat digitalizálja. Mivel a folyóiratok szerzői
jogvédelem alatt állnak, a digitalizálás a kiadó intézményekkel való megállapodás alapján
történik. Az OIK elektronikus könyvtárában megőrzi, és online szolgáltatja a nemzetiségi
folyóiratokat és más dokumentumokat. Célunk a digitális gyűjtemény folyamatos fejlesztése.
Tervezzük mind a 13 nemzetiség folyóiratainak közzétételét digitális formátumban, tovább
dolgozunk a kiadókkal való megállapodások megkötésén. A Digitális Könyvtárban jelenleg 9
nemzetiségi folyóirat férhető hozzá.
Nemzetiségi adatbázis
A könyvtár online kereshető Nemzetiségi adatbázissal támogatja a nemzetiségi kérdést kutatók,
illetve az ebben a témában tájékozódni kívánók munkáját. Az adatbázis feltárja a
nemzetiségekkel kapcsolatos szakirodalmat és a közgondolkodást, valamint a hétköznapi
diskurzust közvetítő cikkeket. Az 1985-től megjelent nemzetiségi tárgyú cikkeket,
tanulmányokat tartalmazza.
Országos nemzetiségi dokumentumellátás
Az OIK irányítja az országos szintű nemzetiségi dokumentumellátást. Gondoskodik arról, hogy
minden évben a legfrissebb anyaországi és hazai dokumentumok eljussanak a nemzetiségi
gyűjteményt fenntartó könyvtárakba, így a szépirodalmi művek és más anyanyelvű
könyvújdonságok az érdeklődők rendelkezésére állnak. A nemzetiségi dokumentumellátásban
partnerünk a 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.
Többnyelvű nemzetiségi alportál
Az OIK olyan nemzetiségi honlappal rendelkezik, amelyen a könyvtárral kapcsolatos
információk mind a 13 hazai nemzetiség nyelvén elérhetők. Itt folyamatosan közzéteszik a
nemzetiségi könyvújdonságokat, híreket, programokat. A könyvtár munkatársai jelenleg kilenc
nemzetiségi nyelven nyújtanak tájékoztatást, segítséget az érdeklődőknek az online, a
„Kérdezd a könyvtárost anyanyelveden” szolgáltatáson keresztül, valamint telefonon és
személyesen. Arra törekszünk, hogy a nemzetiségi területen dolgozó munkatársak a
nemzetiségi közösségek tagjai közül kerüljenek ki. Ahol ez nem kivitelezhető, fontos, hogy a
nyelvterületet gondozó munkatárs jól ismerje az adott nyelvet, kultúrát és a nemzetiségi
közösséget. Ezek a szolgáltatások a nemzetiségi anyanyelvek használatát támogatják,
ösztönzik. Biztosítják az anyanyelvű információszerzés lehetőségét.
Partnerkapcsolatok
A könyvtár hagyományosan jó kapcsolatot ápol a nemzetiségi médiával, önkormányzatokkal,
kutatóintézetekkel, kulturális egyesületekkel, civil szervezetekkel. Kölcsönösen segítik egymás
munkáját tanácsadással, tapasztalat- és információcserével. A partnerségnek köszönhetően az
OIK olyan programokat és projekteket valósít meg, amelyek támogatják a nemzetiségi
közösségek anyanyelvhasználatát, anyanyelvű művelődését, kulturális örökségük megőrzését
és széles körben való bemutatását, teret biztosít a nemzetiségi kulturális élet számára.
Nemzetiségi kulturális programok
A könyvtár a nemzetiségi önkormányzatokkal és azok intézményeivel, valamint nemzetiségi
kulturális szervezetekkel együttműködve évente több jelentős, sok érdeklődőt és
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médiafigyelmet vonzó nemzetiségi kulturális programot szervez. Lehetővé teszi, hogy a
nemzetiségi kulturális értékek szélesebb körben ismertté váljanak, ösztönözve ezzel a kultúrák
közötti párbeszédet, az interkulturális tanulást.
Az elmúlt 3 évben 53 nemzetiségi rendezvény zajlott a könyvtár falai között. A programok
széles skálán mozogtak: tudományos igényű tanácskozás, könyvbemutató, a nemzetiségek
szellemi néprajzának bemutatása, képzőművészet és zenei programok váltották egymást.
Kiemelkedő nemzetiségi rendezvényeink:
2018. április 21. Nemzetiségkutatás és helytörténet 2. Szellemi-kulturális kincsek,
könyvtári dokumentumok és digitalizálás
Szakmai továbbképzés a nemzetiségi dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos aktualitások
áttekintése, a jó gyakorlatok megismerése céljából.
2018. május 17. A spirituális Örményország varázsa
Ermone Zabel Martaian üvegfestmény kiállítása.
2017. március 22. Nemzetiségkutatás és helytörténet – Szellemi, kulturális kincsek a
könyvtári dokumentumok és szolgáltatások tükrében
A könyvtári szakma és a nemzetiségi intézmények számára egyaránt fontos konferencia a hazai
nemzetiségek szellemi értékeinek megőrzéséért, közkinccsé tételéért.
2016. október 15. Magyarországi németek a II. világháború után
A Gulág Emlékév keretében zajló rendhagyó történelemórák. Együttműködő partnerünk a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár.
2016. március 4. „Három hónap szeretet - Tri mesiace lásky - Tpimhnωn aγaπh"
3 nyelvű dokumentumfotó kiállítás, amely a hazai görög és szlovák közösség 1949-ben lezajlott
megható találkozásának állít emléket. Partnerünk az Országos Szlovák Önkormányzat.
2016. február 18. Horvát népdalok világa
A budapesti Horvát Iskola (HOŠIG) tanulói horvát népdalokat adtak elő, majd az érdeklődők a
diákok segítségével meg is tanulhattak néhány dalt.
2015. november 30. Ízelítő a Szent András napi lengyel népszokásokból
Partnerünk a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület.
2015. november 24. Író-olvasó találkozó Szerhij Zsadan, népszerű ukrán íróval.
2015.november 13 – 2015. november 30. A lélek rejtelmei - Koljádzsin Kornélia ukrán
festőművész, grafikus kiállítása.
2015. november 13. Emlékkonferencia Udvari István professzor tiszteletére
Partereink: Budapest Főváros Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata és Hodinka Antal Országos
Ruszin Értelmiségi Egyesület.
2015. szeptember 30. A népmese napja – A horvát népmese
A magyar népmese napjának programjához kapcsolódva a magyarországi horvátok
népmeséivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A program két nyelven zajlott.
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„Három hónap szeretet - Tri mesiace lásky - Tpimhnωn aγaπh" kiállítás megnyitója
A romák a mai Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetben lévő közössége. A
könyvtárunkban összegyűjtött és rendelkezésre álló dokumentumok mellett az általunk
szervezett programok alkalmat teremtettek az elfogadásról, a kisebbségekkel való
együttélésről alkotott elképzelések, nézetek megváltoztatására. A magyarországi cigányok
kultúrájának megismerése hozzájárul a romákról alkotott sztereotípiák felülvizsgálatához,
fontos része a társadalmi integráció megteremtésének.
A fent már említett 53 nemzetiségi programból 16 a roma kultúrával kapcsolatos rendezvény
volt, amelyek közül a legkiemelkedőbbeket az alábbiakban ismertetjük:
2018. január 8. – 2018. február 28. Ferkovics József festőművész kiállítása
Partnerünk a Könyv(tár)Támasz Egyesület
2017. november 11. - A Vonat – O Zibano: táncos egyfelvonásos táncdráma
Partnerünk a Könyv(tár)Támasz Egyesület
2017. november 21. - Bali János: Cigány világok a Kárpát-medencében
Cigány néprajzi tanulmányok 17. kötetének bemutatója.
Partnerünk a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya
2016. december 19. Országos roma szavalóverseny döntője
Partnereink az Amenca – Velünk Európába Egyesület, a Kertész László Hajdúsági Irodalmi
Kör
2016. április 7. Roma Kultúra virtuális Háza - interaktív programbemutató
Partnerünk a Néprajzi Múzeum
2016. január 11. – 2016. február 26. Bada Márta és Csámpai Rozi cigány festőművészek
kiállítása
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2015. november 20. Khamoro Budapest Band koncertje - autentikus cigány népzene
2015. október 7. A halálra táncoltatott lány. Holokauszt táncballada
A Romano Glaszo együttes a klasszikus balett, a magyar- és cigány néptánc, a modern tánc
elemeit ötvöző előadása
2015. január 20. „Amari voja – A mi kedvünk"
A Romano Glaszo együttes táncházzal egybekötött koncertje
2014. január 15. – április 16. „…meglelni a jászolnyi hazát". Cigány irodalom története 1 - 4.
1. Cigány folklór: dalok, balladák, mondák, 2. Bari Károly és Lakatos Menyhért munkássága,
3. Balázs János, Balogh Attila, Kovács József Hontalan, Szepesi József, Szécsi Magda
költészete, 4. Holdosi József, Osztojkán Béla és Szécsi Magda prózája.
Az irodalmi részleteket Jónás Judit tolmácsolta.

A halálra táncoltatott lány – holokauszt táncballada

A tanulás ösztönzése, művelődés, tájékozódás iránti igény felkeltése
A könyvtár sokféle erőforrása a társadalom jólétét szolgálja. A gyűjtemény közvetíti a magyar
kultúra értékeit, és ezzel párhuzamosan biztosítja a más kultúrákkal való ismerkedést és
mélyebb kapcsolatteremtést. Fontosnak tartjuk ennek a tudatosítását, ezért többféle módon
igyekszünk elérni a meglévő és potenciális használókat, felhívjuk a figyelmet a gyűjteményre,
annak értékeire, tájékoztatjuk őket az újonnan elérhető tartalmakról, tanulási lehetőségekről.
Újdonságismertetők, könyvismertetések, ajánlók
OIK szakmai szolgáltatásai között szerepel az új szerzemények ismertetése, illetve a meglévő
állomány valamilyen szempontból aktuálissá váló részének bemutatása, értékelése,
ajánlása. A könyvtár honlapján minden héten közzétesszük az újonnan beérkezett és már
kölcsönözhető dokumentumok listáját. Ezzel párhuzamosan hetente egy kiadványról részletes
ismertetés is készül. A Nemzetiségi alportálon is folyamatosan ismertetjük a már elérhető
nemzetiségi kiadványokat. Az ajánlók gyakran a könyvtárban tartott könyvbemutatók,
kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, konferenciák és más rendezvények kapcsán készülnek,
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irodalmi díjakhoz, évfordulókhoz kötődnek. Ezekről hírt adunk az OIK honlapján, a Facebook
és Instagram oldalán, valamint a blogon, ezzel folyamatosan felhívjuk a figyelmet a magyar és
külföldi irodalmi és zenei eseményekre, a gyűjtemény újdonságaira. Eljuttatjuk a meglévő és
potenciális használókhoz az érdeklődési körükbe tartozó a híreket, információkat.

A hét könyve az OIK blogján

Könyvajánló az OIK Facebook oldalán

Az újdonságok használói terekben is elérhetők az Újdonság polcokon. A Kölcsönzőben és
Zeneműtárban folyamatosak az irodalmi és zenei évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó
kamarakiállítások. Ezek kiváló alkalmak a gyűjtemény értékeinek, ritkaságainak
megismertetésére, a kevésbé ismert dokumentumok bemutatására. A kiemelt
állományrészekből rendszerint kölcsönözni is szoktak az olvasók.
Csoportos könyvtári látogatások, foglalkozások
A könyvtárat és a szolgáltatásait megismerni kívánó csoportokat folyamatosan fogadjuk.
Évente átlagosan 40 csoportot fogadunk, ami 600 – 610 látogatót jelent. Az ismeretek átadását
az igényekhez alkalmazkodva főként informális és interaktív események, pl. rendhagyó óra,
tematikus könyvtárséta, foglalkozások keretében valósítjuk meg, amelyek az esetek
többségében magyarul zajlanak, de munkatársaink igény szerint más nyelveken is tartanak
vezetéseket és foglalkozásokat. Így a használók és potenciális használók kényelmesen,
szórakoztató formában sajátítják el a legfontosabb könyvtárhasználati ismereteket, ismerik meg
a rendelkezésükre álló erőforrásokat. Az egyetemi tanszékek első éves hallgatóit minden
egyetemi év kezdetén meghívjuk az OIK-ba, a könyvtár erőforrásainak és szolgáltatásainak, a
tanulási lehetőségek megismertetése céljából. Ilyenkor 18 – 20 csoport látogat el hozzánk. Az
Operakaland – Kultúrkaland programban 2014 óta veszünk részt, amelynek keretében mind
az őszi, mind a tavaszi évadban középiskolás csoportok számára kínáltunk a tantervhez
illeszkedő foglalkozásokat. Jellemzően 4-5 nagylétszámú diákcsoport látogat el a könyvtárba,
és vesz részt a foglalkozásokon.
Az könyvtár erőforrásainak népszerűsítése külső helyszíneken
Az OIK 2010 óta rendszeresen szervez kihelyezett beiratkozási akciókat (kitelepüléseket) az
OIK megismertetése, a potenciális használók megszólítása érdekében. Az intézmény már 2009ben részt vett az ELTE BTK első Könyvtári napján, ezt követte 2010-ben ismét az ELTE
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Könyvtári napok programja, a Nyelvparádé, az Európai Nyelvi Koktélbár, ill. az MTA
Szótárnapja.

Ismerkedés a Zeneműtár erőforrásaival nyílt óra keretében

Az utóbbi években a könyvtár külön standdal rendszeresen jelen van az ELTE Könyvtári napon,
a Nyelvparádén és a Múzeumok Majálisán. Kollégáink itt kedvezményes helyszíni beiratkozást
ajánlva, szórólapokkal, prospektusokkal, egyéb reklámanyagokkal, személyes tájékoztatással,
interaktív foglalkozásokkal, nyelvi játékokkal azon dolgoznak, hogy minél több emberrel
ismertessék meg az OIK-ot.

Az OIK a Múzeumok Majálisán

Az OIK az ELTE Könyvtári Napon

Kulturális programok – út az olvasáshoz az esztétikai élmény által
A könyvtár többcélú közösségi és kulturális tér, és belvárosi elhelyezkedése még inkább
ráerősít erre. Évente 100 – 115 között mozog a rendezvények száma. Ezek összhangban vannak
a könyvtár profiljával és céljaival. Biztosítjuk a tudáshoz, a kulturális értékekhez való
hozzáférést, a szabadidő hasznos eltöltését. A kulturális programok közvetett vagy
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közvetlen módon szintén a gyűjteményez vezetik el a résztvevőket. Alapelvünk, hogy azok
a könyvtár profiljához, gyűjteményéhez illeszkedjenek, ezzel kapcsolatban nyújtsanak többlet
információt, tartalmat, esztétikai élményt, amelyek a hallottak, látottak továbbgondolására, újra
átélésére ösztönöznek. Így vezetnek vissza a gyűjteményhez, a könyvhöz, a kottához, a CD-hez
vagy DVD-hez.
A közelmúlt jelentős kulturális programjai:
2017. február 17. „...mindannyiunk atyja" – Arany János tanár úr
Sudár Annamária estje az Arany János Emlékévhez kapcsolódóan
Együttműködő partner: Hivatásos Vers- és Prózamondók Köre
2017. március 28. A Napkirálytól Carmenig (Du Roi Soleil à Carmen)
A Presto Kamaraegyüttes és Tóth Orsika koncertje a Frankofón Fesztivál keretén belül
Együttműködő partner: Budapesti Francia Intézet
2017. szeptember 22. Nyílt Nap az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
Az OIK Nyílt Napján színes programokkal vártuk az érdeklődőket. Témák: Civilek a
könyvtárakért konferencia, bolgár néptánc, interaktív jelnyelvi előadás, Műfordítás pályázat
díjátadó, japán sakk, Alkotó könyvtáros kiállításmegnyitó, kínai nyelvóra; nyelvtanulási
workshop, Reneszánsz táncbemutató és táncház
2017. október 4. Bartók és Kodály
Gyűjteményismertető nyomozós játék az Országos Könyvtári Napok keretében
2017. december 1. Adventi est - "Az Úr nevét síppal és dobbal, dicsérjétek lanttal,
kobozzal"
A Kecskés Együttes régizene koncertje
Együttműködő partner: HINNLI Alapítvány
2017. december 14. Ludwik Zamenhoff kiállítás megnyitója
Együttműködő partner: Budapesti Lengyel Intézet
2017. december 15. "Elmondom mind a sok tréfát" - József Attila emlékére
Mohai Gábor estje Dévai Nagy Kamilla közreműködésével
Együttműködő partner: Hivatásos Vers- és Prózamondók Köre
2018. január 22. Magyar népdalok és népdalfeldolgozások
Koncert a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Közreműködő: Deák Téri Evangélikus Gimnázium Gyermekkar, Philomela Nőikar, Carmina
Spiritus Kamarakórus (Szent Mihály Templom)
2018. január 26. Magyar Kultúra Napja 2018. Intés az őrzőkhöz - Ady Endre
Havas Judit előadóművész estje
Együttműködő partner: HINNLI Alapítvány
2018. január 29. Arany asszonyok - Zenés asszonyfelmutatás
Arany János versei Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Elek Szilvia
zongoraművész-zeneszerző előadásában az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan
2018. február 1. Versben bujdosó
Torma Mária Radnóti-díjas versmondó verses pódiumműsora Nagy László emlékére, a költő
halálának 40. évfordulója alkalmából
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2018. február 28. Utazás a kínai zene világába
A kínai zeneművészet jellegzetességei és érdekességei
Együttműködő partner: Kínai Művészeti Központ

Utazás a kínai zene világába

#NordicContent néven ismeretterjesztő előadássorozatot indított útjára a Skandináv Ház
tudományos tagozata az Országos Idegennyelvű Könyvtárral közösen a 2017/2018-as
évadban. Ennek keretében 6 előadás zajlott, amelyek Magyarország Legészakibb Polcára
irányították rá a figyelmet.

#NordicContent előadás
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Kiemelt hasznosságú programok
Az OIK három olyan programot szervez, amely már több éves múltra tekint vissza és
tehetséggondozó, alkotásra, illetve tanulásra ösztönző célzata miatt jelentős a társadalmi
hasznossága.
Szeptember 26-a a Nyelvek Európai Napja Ez a nap a nyelvek és kultúrák ünnepe, amelynek
célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvek értékeire, a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek
közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére és a kulturális egyediség megőrzésére.
Mindez összecseng a könyvtár szakmai céljaival, küldetésével, ezért ez a nap 2005-óta az OIK
nyílt napja is. Az egész napos rendezvény - a nap célkitűzéséhez igazodva - többféle programot
kínál a látogatóknak és alkalmat ad a könyvtár népszerűsítésére.
Az évek során kialakult a nyílt nap struktúrája, ami állandó és változó programokat egyaránt
tartalmaz. A legfontosabb állandó programok: konferencia vagy kerekasztal-beszélgetés,
nyelvórák, eszperantó műhely, alkotó könyvtáros kiállítás, egy hazai nemzetiség
bemutatkozása, műfordítás pályázat díjátadója, jelnyelvi program, zenei programok,
könyvtárvezetések. A nyílt napot raktár túrák, kedvezményes beiratkozás és további
meglepetések, teszik vonzóbbá.
Az Alkotó Könyvtáros kiállítás sorozatot 2006-óta a Magyar Könyvtárosok Egyesületével
vel közösen szervezi a könyvtár, állandó bemutatkozási lehetőséget biztosítva a művészi
tehetséggel rendelkező kollégáknak. Az OIK szeptember 26-i egész napos rendezvényének
állandó programja egy „alkotó könyvtáros” kiállításának megnyitója. Eddig 14 alkalommal
mutatták meg tehetségüket a kollégák könyvtárunk falai között. Festményeivel mutatkozott be
Engel Judit, Csabonyi Klára, Gyergyák Edina, fotó-ival Nemes Erzsébet, Tószegi Zsuzsanna,
Vraukóné Lukács Ilona, Nagy Mária, Villám, Judit, irodalmi műsor-ral Praznovszky Mihály,
Szakács István és Sudár Annamária. Szakmári Klára papír és textilmárvány munkáit, Mátó
Erzsébet és Törőcsik Katalin vert csipkéit valamint Rónai Katalin báb-karakterfiguráit is
megismerhette a szélesebb közönség. Folyamatban van a sorozat következő, 2018. évi
programjának szervezése.

Alkotó Könyvtáros 2016. Nagy Mária kiállítása Alkotó Könyvtáros 2017. Villám Judit kiállítása
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Ebben az évben 14. alkalommal hirdettük meg az évről évre egyre nagyobb sikert arató
Műfordítás pályázatot, Első műfordítás pályázatot 2006-ban, könyvtárunk fennállásának
ötvenedik évfordulóján hirdettük meg, hagyományteremtő szándékkal, a Nyelvek Európai
Napjára. A fordításokat neves műfordítókból álló háromtagú zsűri értékeli, amelynek mindig
van olyan résztvevője, aki az adott nyelvet ismeri, illetve abból fordít.
Első alkalommal Philip Larkin „Leave” című versének magyar fordítását várta a bírálóbizottság, majd huszonnyolc pályaműből választhatott.
Az közelmúlt eseményeire visszatekintve 2016-ban az Luís Quintais portugál költő „Azagaia,
Árvore, Sombra” című versét 30 pályázó fordításában értékelhette a zsűri.
2017-ban a bolgár Plamen Doinov „Ungarskij Komleks” című versének az átültetése volt a
feladat. A felhívásra összesen 20 fordítás érkezett könyvtárunkba. Ebben az évben az esemény
„Műfordító Üzemmel” egészült ki. Egy különleges műfordítói vállalkozás keretében az
érdeklődők tanúi lehettek annak, hogyan születik meg és hangzik fel a bolgár líra magyarul.
Három neves műfordító Lackfi János, Molnár Krisztina Rita és Vörös István Plamen Dojnov
két további versét fordította le az OIK Olvasótermében. A pályázat díjátadóján a helyszínem
lefordított versek is elhangzottak.
A műfordítás pályázatot 2018-ban is meghirdettük. Ezúttal Sofia Kolotourou görög költőnő „I
triti genia” című verse a fordítási feladat. A „Műfordító Üzem” helyszini munkája most is része
lesz az ünnepélyes díjátadónak, amelynek kiemelt pillanatai a közösségi médiában is
követhetők lesznek.

Műfordítás pályázat díjátadó rendezvénye - 2017.

Arra törekszünk, hogy a díjátadón maga a költő is jelen legyen, megismerkedhessen a
fordítókkal. Így a tehetségösztönzés mellett az irodalmi kapcsolatok élénkítése is
megvalósul. Az eredeti vers és a zsüri által legjobbnak ítélt műfordítások a Napkút Kiadő Káva
Téka mellékletében látnak napvilágot.
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A könyvtárhasználat mutatói
A használati statisztikák fontosak a könyvtár számára, mert segítenek megismerni a valóságot,
jelzik a trendeket. A könyvtárak, így az OIK is nagy gondot fordít az adatok összegyűjtésére,
elemzésérére. A munkánk segítése érdekében negyedéves statisztikákat készítünk, amelyeket
a következő év elején összesítünk, így a rövidebb időszakok jellemzőit is követni tudjuk.
Regisztrált használók és kölcsönzések
A regisztrált használók száma, és a kölcsönzések száma csökkenést mutat. Ez összefüggésben
lehet a könyvtár költségvetésének csökkentésével, és a fejlesztési források hiányával a Középmagyarországi régióban. Amerikai, illetve nagy-britanniai elemzések eredményei rámutatnak
arra, hogy a könyvtárak finanszírozásának csökkentése összefüggésben van a használati adatok
csökkenésével.4 A forráshiányt partneri együttműködések, pályázatok, adományok, a
munkaközösség szorgalma és kreativitása bizonyos mértékig kompenzálják, de nem
helyettesítik a konszolidált költségvetést, és a fejlesztési forrásokat. A csökkenés másik okaként
az egyre több digitális tartalom elérhetősége és távolról igénybe vehető szolgáltatások
számának növekedése jelölhető meg. Ezt támasztja alá, hogy az adatbázishasználat és a
távhasználat adatai növekedést mutatnak. Ebben a kontextusban az adatokat a
szolgáltatások iránti igény módosulásaként célszerű értelmezni mintsem csökkenésként,
vagyis a könyvtár szolgáltatásai iránti érdektelenségként. Figyelembe kell venni, hogy az OIK
szakkönyvtár. A kutatómunkát a digitális tartalmak nagymértékben megkönnyítik és
gyorsítják is egyben, ezért a kutatók munkájuk során ezeket részesítik előnyben.
A könyvtárlátogatók száma növekedést jelez. A 2016-os évben tapasztalható csökkenés a
könyvtár mellett folyó építkezés zajának rovására írható.
Könyvtárhasználati adatok

2015

2016

2017

Regisztrált használók száma (fő)

4 332

4 216

4 082

Kölcsönzések száma (db)

65 349

62 852

60 452

Könyvtárlátogatók száma

25 935

25624

26 048

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárközi kölcsönzés adataiban ingadozás figyelhető meg. A növekedést csökkenés
követi. Ez a jelenség a korábbi évekre vonatkoztatva is jellemző. Kétségkívül összefüggésben
lehet azzal, hogy adott témában milyen mértékben találják meg a szép- és szakirodalmat a helyi
könyvtárban vagy a teljes szövegű adatbázisokban. Az adatok azt is jelzik, hogy az OIK
esetében inkább szolgáltató könyvtár jelleg dominál. Jellemző, hogy több könyvet kérnek
tőlünk más könyvtárak, mint amennyit mi kérünk más könyvtáraktól

Flood, Aliso, Library use falling sharply, study shows. In Guardian. Tue 3 May 2016. Letöltve: 2018. május 23.
https://www.theguardian.com/books/2016/may/03/library-use-falling-sharply-study-shows
Guion David: Public library funding cuts and decline in library usage. In Reading, Writing, Research. Dec 20,
2017. Letöltve: 2018. május 23.
http://www.allpurposeguru.com/2017/12/public-library-funding-cuts-decline-library-usage/
4
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Könyvtárhasználati adatok

2015

2016

2017

562
351

564
403

413
321

Könyvtárközi kölcsönzések száma (db)
OIK által küldött
OIK által kért

Helyben használat
A helyben használt dokumentumok száma és az adatbázis használatok száma emelkedést
mutat, ami arra enged következtetni, hogy a használói igény a helyben használat, és az
adatbázis használat irányába tolódik el, háttérbe szorítva a kölcsönzéseket.
Könyvtárhasználati adatok

2015

2016

2017

Helyben használat

7 356

12 147

12764

Adatbázis használat

5 368

6 070

7 120

Távhasználat, adatbázishasználat
A távhasználatok száma folyamatosan emelkedik. Az OIK több távszolgáltatást nyújt, egyre
több digitális tartalmat tesz elérhetővé, amelyeket nem csak a regisztrált használók, hanem
térbeli és időbeli korlátozás nélkül bárki igénybe vehet. Amint már esett róla szó, ez is lehet
egyik oka a regisztrált használók és a fizikai kölcsönzések csökkenésének. A jelenlegi és a
potenciális használóknak a tájékozódás miatt nem kell bejönnie a könyvtár épületébe, a
kölcsönzések hosszabbítását távolról is intézhetik.
Az OIK közösségi oldalain közzétett tartalmak népszerűsége töretlen. Ezeket a szolgáltatásokat
igénybevevők száma évente növekszik, ami azt jelzi, hogy itt szolgáltatott kulturális
információk és tartalmak sok ember számára hasznosak.
Könyvtárhasználati adatok

2015

2016

2017

340 365

375 590

464 002

OPAC használat (kattintások száma)

129 605

127 322

140 219

Facebookot igénybe vevők száma (fő)
Főportál
Zeneműtár
Fajszi Gyűjtemény

2 794
533
103

3 266
592
117

3 596
630
124

3 430

3 975

4 350

11 903

7 541

8 773

Távhasználat száma

Összesen
Blogot igénybe vevők száma (fő)

31

MUNKASZERVEZÉS – MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
TÁMOGATÁSA
Könyvtárként közszolgáltatást nyújtunk, a használók megelégedésére dolgozunk. Célunk, hogy
olyan magas szintű szolgáltatásokat kínáljunk, amelyek az OIK-ot felkereső érdeklődők,
használók igényeinek megfelelnek, munkájukat, tanulási szükségleteiket, szabadidejük hasznos
eltöltését támogatják. Ennek megvalósítása érdekében jól átgondolt munkaszervezés szükséges,
ami egyben a hatékonyság és eredményesség záloga. Az OIK a minőségirányítás eszközeit és
módszereit már több mint egy évtizede alkalmazza, így sikerült kialakítani azt a
munkakörnyezetet, szervezettséget és szabályozottságot, ami a minőségi szolgáltatások alapja.
Amennyiben a szabályzatok aktualitásukat vesztik, megtörténik a szükség szerinti módosításuk,
javításuk vagy teljes cseréjük.

Minőségi kézikönyv
A minőségirányítási tevékenység alapdokumentuma a Minőségi Kézikönyv, amely a
minőséggel kapcsolatos eljárásokat, utasításokat, dokumentációkat foglalja magába. A
Minőségi Kézikönyvet első alkalommal 2009-ben adtunk közre, majd 2016 és 2017 folyamán
aktualizáltunk. A kézikönyv elektronikus formátumban minden munkatárs által hozzáférhető
belső tárhelyen (G:BELSŐ mappa) található.

Tervezés
A mindennapi tevékenység alapját a Stratégiai Terv és az éves Intézményi Munkatervek,
valamint a szervezeti egységek munkatervei jelentik. Az OIK-ban a stratégiai tervezésnek
hagyománya van. Jelenleg a harmadik, 2014-2020-as időszakot átfogó Stratégiai tervben
kitűzött célok megvalósításán dolgozunk, amelynek aktuális feladatait az éves Intézményi
Munkatervek és a szervezeti egységek munkatervei tartalmazzák. A szervezeti egységek
munkaterveinek megvalósulását negyedéves beszámolókban, az Intézményi Munkaterv
megvalósulását az éves beszámolókban követjük nyomon, és értékeljük, szükség esetén
újratervezzük a feladatokat, vagy módosítjuk azokat, tekintve, hogy a kitűzött célok közül
egyesek aktualitásukat veszthetik, de a kontextusuk is módosulhat.

Szervezeten belüli kommunikáció
A jó belső kommunikáció a szervezeten belüli hatékony feladatvégzés és pozitív munkamorál
elengedhetetlen eleme. Fontos követelmény a kétirányúság megvalósulása, hogy a
kommunikációs csatornákban minél kisebb torzítással áramoljon az információ.
Az OIK-ban 2005-ben a Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt keretében megkezdődtek a
minőségfejlesztési munkák, felmérések, értékelések, intézkedések történtek a külső és belső
kommunikáció javítása érdekében. Megtörtént a belső kommunikáció legfontosabb
csatornáinak kialakítása. Újabb belső kommunikációs felmérés 2016-ban készült. Ennek
kiértékelése is megtörtént.
Az OIK-ban az alábbi belső kommunikációs csatornák működnek:
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Intézményi portál
A külső és belső kommunikációt egyaránt szolgálja, mindkét célcsoport számára
megkerülhetetlen információforrás. Emellett az intézmény online közösségi felületei
(Kávészünet – az OIK blogja; az OIK, a Zeneműtár, a Fajszi eszperantó gyűjtemény Facebook
oldalai) is tájékozódási lehetőséget nyújtanak a munkatársak számára.
Belső hálózat, mapparendszer
A belső hálózaton minden szervezeti egység, munkacsoport, munkatárs rendelkezik belső
tárhellyel, és ezekhez való hozzáférési jogosultsággal. A jogosultságok köre szűkíthető, illetve
bővíthető. Az egyéni és közös tárhelyek a szervezeti egységeken belüli, munkacsoportok
közötti kapcsolattartást, együttműködést egyaránt támogatják.
Levelező rendszer
A külső és belső kommunikációt egyaránt szolgálja. Biztosítja a munkatársak, szervezeti
egységek, munkacsoportok közötti információcserét. A vezetés számára hatékony eszköz a
célok ismertetésére, feladatok, utasítások érintettekhez történő eljuttatására.
Telefonos hálózat
A külső és belső kommunikációt egyaránt szolgálja. Valós idejű kommunikációt tesz lehetővé
a szervezet minden szintjén.
Főigazgatói utasítás
A főigazgató utasításba foglalja egy-egy tevékenység részletes szabályait. Hatálya kiterjed az
OIK valamennyi egységére, valamint az intézménnyel közalkalmazotti, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A kiadott (sorszámmal és adott év
megjelölésével ellátott) utasításokról a főigazgatói titkárság folyamatos nyilvántartást vezet. Az
utasítás saját területükön történő kihirdetéséről a szervezeti egységek vezetői gondoskodnak. A
munkatársak az utasításban foglaltakat, illetve annak tudomásulvételét aláírásukkal ismerik el.
Főigazgató-helyettesi utasítás, főosztályvezetői utasítás, osztályvezetői utasítás
Az OIK tevékenységeinek irányítását a főigazgató helyettes, a főosztályvezetők és az
osztályvezetők saját területükön utasításokkal szabályozhatják. A szabályozás nem lehet
ellentétes a hatályban lévő főigazgatói utasítással, illetve a belső szabályzatokban foglaltakkal.
Az utasítást annak hatálybalépése előtt a főigazgatóhoz jóváhagyás céljából meg kell küldeni.
A kiadott utasításokat nyilvántartásba vétel céljából a főigazgatói titkárság iktatja. Az utasítás
kihirdetéséről annak kiadója gondoskodik. A munkatárs az utasításban foglaltakat, illetve annak
tudomásulvételét aláírásával ismeri el.
Vezetői értekezlet
A főigazgató elnökletével kétheti rendszerességgel megvalósuló tanácskozás. Részt vesz rajta
a főigazgató-helyettes, a főosztályvezetők, az osztályvezetők, a kulturális menedzser, a
szakszervezet, ill. a közalkalmazotti tanács képviselője, esetenként felkért szakértők. Az
értekezleten elhangzott, belső nyilvánosságra szánt információkat az egységvezetők
jegyzőkönyv alapján, szóbeli tájékoztatás keretében hozzák a munkatársak tudomására. Az
emlékeztetők mindenki számára elérhető belső tárhelyre kerülnek.
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Összmunkatársi értekezlet
Célja az OIK évi munkájának és következő évi munkatervének ismertetése, megvitatása, a
Stratégiai Terv és egyéb, nagyobb jelentőségű tervek megbeszélése, a munkatársak
tájékoztatása. Az összmunkatársi értekezletet a főigazgató készíti elő, és hívja össze évente
legalább két alkalommal. Az első negyedévben tartott értekezlet témája a teljes előző évi
munkáról szóló beszámoló és az éves munkaterv ismertetése. A decemberi értekezleten pedig
megismerhetik a munkatársak az Igazgatóság évértékelését, ekkor kerül sor az Év dolgozója díj
átadására is. Minden dolgozónak a hozzászólási lehetőség biztosított. Az értekezleten
elhangzottakról jegyzőkönyv készül. A beszámolók és a munkatervek elérhetők az OIK
portálján.
Osztályértekezlet
Célja az osztályok szakmai tevékenységének megvitatása, feladatok egyeztetése. Az
értekezletet az egységvezetők vezetik le. Az értekezletről emlékeztető készül, amelyet az
egységvezető megküld az Igazgatóság részére.
Munkacsoport értekezlet
Az intézményben időszakos jelleggel munkacsoportok működnek, amelyek ügyrendjükben
meghatározott rendszerességgel tartanak megbeszélést. Az értekezletről emlékeztető készül,
amelyet meghatározott tárhelyen helyeznek el.
Érdekvédelmi szervezetek értekezlete
A Közalkalmazotti Tanács (KT) által összehívott értekezlet az intézmény aktuális eseteihez,
ügyeihez kapcsolódik. Az értekezleten megfogalmazott véleményt a KT elnöke ismerteti. A
KKDSZ intézményi alapszervezet működésére vonatkozó adatokat a KJT tartalmazza.
Az OIK Kollektív szerződésének III. pontja tartalmazza az OIK és az OIK KKDSZ
alapszervezetének együttműködését és működését. Az ülésezése a KT-hoz hasonlóan mindig
igazodik az intézmény illetve az érdekvédelmi szervezetek aktuális ügyeihez. Mindkét
szervezet képviselője jelen van a vezetői értekezleten.
Szabályzatok
Az intézmény működését belső szabályzatok támogatják, amelyek összhangban vannak a
hatályos törvényekkel és rendeletekkel. A szabályzatok az OIK levelezőrendszerének
„Szabályzatok” nevű mappájában érhetők el, amely minden munkatárs számára hozzáférhető.
A munkatársak közötti kapcsolattartást, információáramlást az alábbi csatornák segítik:
Leggyakoribb a személyes beszélgetés, e-mail, telefon, de az információáramlást segíti az
üzenőfüzet és a hirdetőtábla is.
A tájékoztatás egyéb formái:
- emlékeztetők,
- munkatervek,
- beszámolók, konferenciák, továbbképzések összefoglalói,
- statisztikai adatok, a Könyvtári Intézet részére készülő éves statisztikai jelentés,
- partnerek adatait tartalmazó felület az Outlookban,
- rendezvények meghívói, plakátok,
- fényképek.
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A formális és informális kapcsolattartást, tájékoztatást segítik az intézmény által szervezett
szakmai napok, szakmai délelőttök, közösségi rendezvények és kirándulások.

A partnerközpontúság
Partnerazonosítás és kommunikáció
Országos szakkönyvtárként az OIK számos partnerrel működik együtt. Egyes partnerekkel az
együttműködés folyamatos, másokkal az intézmény egy konkrét projekt, rendezvény
lebonyolítása kapcsán köt együttműködési megállapodást, szerződést.
Az OIK-ot az SZMSZ-ben foglaltak szerint képviselik az intézmény vezetői. Hatáskörükbe
tartozó ügyekben az intézmény munkatársai tartanak fenn munkakapcsolatot az érintett
partnerekkel. A nyelvi és nemzetiségi szakreferensi feladatokat ellátó munkatársak munkaköri
leírása tartalmazza az adott nyelvterület körébe tartozó intézményekkel való kapcsolattartást, a
partnerkapcsolatok kiépítését és ápolását.
Az OIK külső partnerei közé tartoznak
-

a használók,
a fenntartó intézmény: EMMI Közgyűjteményi Főosztály,
a Petőfi Irodalmi Múzeum Gazdasági főosztálya,
a közgyűjtemények: könyvtárak, múzeumok, levéltárak,
a kulturális intézetek,
a nagykövetségek,
az önkormányzatok (kiemelten: V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata),
az oktatási intézmények: egyetemek, tanszékek, középiskolák, általános iskolák,
a szakmai és érdekvédelmi szervezetek,
a civil szervezetek (kiemelten a könyvtár munkáját támogató HINNLI Alapítvány és
KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület),
a nemzetiségi partnerek: önkormányzatok, szószólók, kutatóintézetek, dokumentációs
központok,
a nemzetiségi dokumentum-ellátási program összekötői,
a pályázati partnerek,
az üzleti partnerek (pl.: szállítók, IKR fejlesztők),
a média,
a rendezvénylátogatók,
a rendezvényeken közreműködő előadók, kiállítók.

A partnerekkel való közös munka érdekében szükséges a kapcsolattartási adatok naprakész
nyilvántartása
az
érvényben
lévő
adatvédelmi
törvényeknek
megfelelően.
Legfontosabb külső partnereink a könyvtár használói. A beiratkozott használók adatait a
Huntéka integrált könyvtári rendszer tartalmazza.
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Olvasói adatok nyilvántartására szolgáló űrlap a Huntéka rendszerben

Az intézmény külső együttműködő partnereinek nyilvántartására az Outlook
levelezőprogram névjegy listája szolgál. A partnerek azonosítására már a minőségbiztosítási
munkák kezdeti szakaszában sor került.
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Névjegy adatlap az MS Outlook alkalmazásban

A partnerek adatait 2006-ban erre a célra kialakított névjegy adatlapokon rögzítettük, amelyen
2017-ben apróbb módosításokat végeztünk. Az adatokat az erre a feladatra kijelölt munkatárs
frissíti. A változásokat a partnerekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak követik
nyomon, és jelzik az adatok karbantartását végző munkatársnak.
A névjegyeket almappákban tematikusan csoportosítjuk. A mappákon belül lehetőség van
keresésre, listák létrehozására különböző szempontok alapján.

Névjegyalbum az az MS Outlook alkalmazásban. GDPR kompatibilis illusztráció.

Az OIK-ban tartott kulturális rendezvények szinte kivétel nélkül nyilvánosak és ingyenesek, a
részvétel általában nem kötődik előzetes regisztrációhoz, és nincs hozzá szükség könyvtári
tagságra sem, így a látogatókkal történő a kapcsolattartásnak nem a Huntéka használói felülete
a legalkalmasabb eszköze. A rendezvények látogatóiról külön címlista készül a
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levelezőrendszer Partner mappájában. Ennek karbantartása a kulturális menedzser
feladatkörébe tartozik.
A látogatók – papíron vagy e-mailben történő, önkéntes feliratkozás után – hírlevélben kapnak
tájékoztatást a könyvtár által szervezett eseményekről. Az elérhetőségeiket (csak név és e-mail
cím) a Rendezvényre meghívandók mappában tároljuk. Amennyiben már nem kívánnak
értesülni a programokról, e-mailben kérhetik a leiratkozást.
A PR mappa tartalmazza a könyvtár rendezvényeire meghívandó vendégeket. A meghívókat
hírlevél-küldő rendszeren keresztül küldjük ki. Külön mappában tartjuk nyilván a könyvtár
minden rendezvényéről értesítendő, illetve meghívandó protokoll listát.

Hírlevél formájában küldött meghívó
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A kommunikáció az intézmény életében kulcsfontosságú tényező. Az OIK alapvető érdeke,
hogy megfelelő időben, érthető, megbízható, objektív információt nyújtson erőforrásiról,
szolgáltatásiról, projektjeiről, terveiről a munkatársai, a külső partnerei, a meglévő és
potenciális használói számára.
Nagy hangsúlyt fektettünk a partnerekkel való kommunikáció javítására, hogy az OIK, úgy a
szakmában, mint a nagyközönség előtt egy ismert és elismert intézmény legyen. Ennek
érdekében már 2006-ban felmértük a jelenlegi és potenciális olvasók körét, folyamatosan
kialakítottuk a legfontosabb PR csatornákat, elkészültek az OIK egységes PR elemeit.
Munkánk során többféle PR elemet és tájékoztatót használunk.
Nyomtatott formában:
- magyar, angol, német, orosz nyelvű könyvtárismertető leporelló,
- egységes papíralapú meghívó rendezvényekre,
- szolgáltatásismertető szórólapok (8 féle),
- Braille-írásos könyvtárismertető,
- munkatársak egységes, minden esetben kétnyelvű névjegye,
- OIK logóval ellátott könyvjelző,
- OIK logóval ellátott toll,
- OIK logóval ellátott vászontáska,
- OIK plakát,
- OIK rollup,
- havi programismertető szórólapok,
- használati szabályzat,
- angol nyelvű könyvtárhasználati szabályzat,
- egyszerűsített könyvtárhasználati szabályzat fogyatékossággal élők részére,
Elektronikus formában:
- a könyvtár internetes portálja: www.oik.hu (nemzetiségi és zenei alportál is),
- heti újdonságjegyzék,
- „A hét könyve”: heti ajánló a könyvtár újdonságaiból a blogon és a Facebookon,
- Kávészünet, az OIK blogja
- az OIK Facebook oldala,
- az OIK Instagram oldala,
- az OIK Zeneműtár Facebook oldala,
- a Fajszi eszperantó gyűjtemény Facebook oldala,
- havi online programajánló,
- meghívó rendezvényekre.
Az OIK munkatársai és a nyugdíjas munkatársai a belső partnerek körébe tartoznak A
kapcsolattartási adatok a KIRA központosított illetményszámfejtő rendszerben vannak
nyilvántartva.
A partnerekkel való kapcsolattartás folyamatos munka, mindig újabb célcsoportokhoz és a
technikai fejlődéshez kapcsolódó, újabb kommunikációs csatornák kialakítása szükséges. A
jövőre vonatkozó feladatokat a „Marketing Terv” rögzíti.
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Együttműködés a partnerekkel
Az együttműködés lényege a közös munka, az innováció, a társadalom jobb szolgálata
érdekében.
Az OIK-ban nagy gondot fordítunk meglévő széleskörű partnerkapcsolataink működtetésére,
folyamatosan új partnerek bevonására törekszünk. A könyvtár 52 együttműködési
megállapodást írt alá partnereivel, amelyből 27 az elmúlt 4 évben jött létre. A partnerek további
kiterjedt körével formális megállapodás nélkül is aktív, eredményes kapcsolatot tart fenn.
Az OIK kapcsolata az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Közgyűjteményi
Főosztályával mint közvetlen felettes és szakmai felügyeleti szervvel kiegyensúlyozott és
konstruktív. A beszámolók és munkatervek megküldése mellett a főigazgató folyamatosan
tájékoztatja a fenntartót.
Hasonlóan konstruktív a mindennapi kapcsolat az intézmény gazdasági és üzemeltetési
feladatait végző Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Gazdasági Főosztályával.
Az OIK jó kapcsolatot ápol V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzatával. Az elmúlt
években a könyvtár kulturális programjai gazdagították a Belvárosi Művészeti Fesztivál
programkínálatát.
Sikeres az együttműködés a kül- és belföldi, kulturális területen tevékenykedő
partnerekkel: nemzetiségi, irodalmi és zenei szervezetekkel, közgyűjteményekkel, könyvtári
szervezetekkel, cégekkel. Ennek eredményeként az elmúlt években is több könyvadományt
kapott az intézmény. (Jelentősebb adomány érkezett pl. a Francia Intézettől, a Cervantes
Intézettől, a Goethe Intézettől, a Skandináv Háztól és a Jezsuita Könyvtártól.) Az OIK-ban zajló
kulturális programok jelentős része szintén a partnereinkkel való jó együttműködés eredménye.
Együttműködési megállapodásunk van a budapesti Francia Intézettel, a Cervantes Intézettel, a
Goethe Intézettel, a Lengyel Intézettel, a Bolgár Intézettel, a Camões Intézet Budapesti Portugál
Nyelvi Központjával, a Balassi Intézettel. 2017-től új partnerünk a Szépírók Társasága. Az
együttműködési
megállapodásban
rögzítetteknek
megfelelően
együttműködünk
könyvbemutatók, irodalmi estek, rendhagyó irodalomórák tartásában.
Formális megállapodás nélkül is kiváló a kapcsolat a Szlovák Intézettel, az Orosz Kulturális
Központtal, az Olasz Kultúrintézettel, a Cseh Centrummal, a Budapesti Román Kulturális
Intézettel, az Osztrák Kulturális Fórummal, Írország Magyarországi Nagykövetségével,
Venezuela Nagykövetségével, Mexikó Nagykövetségével, Macedónia Nagykövetségével.
A 2014-ben indult jelentős projektünk, a Kínai sarok kapcsán szoros együttműködés alakult ki
a Kínai Népköztársaság oktatási minisztériumának Hanban (Konfúciusz) intézetével, valamint
a hivatalos és civil magyarországi kínai szervezetekkel, oktatási intézményekkel: pl. a budapesti
Konfúciusz Intézet, ELTE Kínai Tanszéke, PPTE Kínai Tanszéke.
2016-ban adtuk át a használóknak Magyarország legészakibb polcát, az északi országok
nyelveit, irodalmát, történelmét, kultúráját átfogó gyűjteményt. A szolgáltatás-fejlesztésben
partnerünk a Skandináv Ház Alapítvány, amellyel együttműködési megállapodást is aláírtunk.
További támogatók pedig Dánia, Norvégia és Svédország nagykövetsége.
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Nemzetiségi feladataink ellátása során partnerünk az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és annak Nemzetiségi Főosztálya, az
országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek, a nemzetiségi
sajtó, valamint az országos dokumentum-ellátás terén a 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK). A nemzetiségi folyóiratok digitalizálása kapcsán együttműködési
megállapodást írtunk alá az alábbi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel: Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzata, Fővárosi Görög Önkormányzat, Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete, Országos Szlovák Önkormányzat, Fővárosi Szlovák Önkormányzat,
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Magyarországi Szlovének Szövetségéve.
Az eszperantó szervezetek szintén fontos partnerei az OIK-nak. A könyvtár jelentős
eszperantó gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek különösen értékes része Fajszi Károly
eszperantista különgyűjteménye. Ennek köszönhetően az OIK eszperantó gyűjteménye európai
szinten a legjelentősebbek között van. A Fajszi Baráti Kör több évig tartott rendezvényeket az
OIK-ban. A Magyar Eszperantó Szövetség a Nyelvek Európai Napja alkalmából szervezett
nyílt nap programkínálatához járul hozzá eszperantó programmal.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével több éve kapcsolatban állunk, és jó
eredményeket értünk el az akadálymentesítésben és az esélyegyenlőség megvalósulásának
támogatása tekintetében. A nyílt napon több éve zajlik a jelnyelvvel kapcsolatos, illetve a
siketek és nagyothallók problémái iránt érzékenyítő rendezvény.
Könyvtárszakmai kapcsolataink is szerteágazók. Jó kapcsolatot ápolunk a moszkvai
Rudomino Idegennyelvű Könyvtárral. Nemrég, 2017 folyamán pedig kiépítettük a kapcsolatot
az
erfurti
székhelyű
Türingiai
Közkönyvtárak
Tartományi
Központjával.
Dokumentumcserében és digitalizálási ügyekben hatékonyan együttműködünk az MTA
Könyvtárával, amit megállapodás keretében is rögzítettünk. Együttműködési megállapodást
írtunk alá a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárával. Az együttműködés célja a
dokumentumcsere, egymás programjainak és szakmai munkájának kölcsönös támogatása.
Formális megállapodás nélkül is állandó partnerünk az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).
Partnerei vagyunk a Könyvtár, ami összeköt programnak. Ennek keretében a programban
résztvevők évente csoportos látogatást tesznek az OIK-ba, 3 határon túli kollégát fogadtunk
szakmai tapasztalatcserére és gyakorlatra, és az OIK egy munkatársát delegáljuk az 1 hónapos
programba.
A hozzáférés biztosítása érdekében a nyári nyitvatartást összehangoljuk az MTA könyvtárával
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, közös beiratkozási akciót hirdetünk ebből az
alkalomból. A 2017-es évben a Symposion kiállítás megszervezése kapcsán együttműködtünk
a Ferenczy Múzeumi Centrummal. A partner rendelkezésére bocsátottuk a kiállítás
megszervezéséhez szükséges Új Symposion folyóiratot és további, a témához kapcsolódó
további 37 könyvet.
Zenei területen kapcsolatot ápolunk előadóművészekkel, együttesekkel, zeneszerzőkkel.
Továbbra is jó a kapcsolat olyan társaságokkal, mint a Liszt Ferenc Társaság, a Richard Wagner
Társaság, a Magyar Kodály Társaság, az Alkotó Muzsikusok Társasága. Az OIK 2008 és 2012
között a varsói Chopin Múzeum és Intézettel együttműködésben valósította meg a Chopin
vándorkiállítást és fakszimile kották kiállítását, amely az OIK-on kívül látható volt még további
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2 budapesti helyszínen, valamint Sopronban, Győrben és Debrecenben. Az értékes kiállítási
anyag a könyvtár tulajdonába került, és a Chopin rendezvényekhez az igénylő szervezetek
rendelkezésére bocsátja.
Számos általános iskolával, nemzetiségi és kéttannyelvű középiskolával, zeneiskolával
állunk kapcsolatban. Egy részük könyvtári órák tartását kérte, pl. a Ward Mária Általános
Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola, mások az Iskolai Közösségi Szolgálat
(IKSZ) keretében küldtek diákokat. Az utóbbi kapcsán együttműködési megállapodásunk van
a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolával, a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal, a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központjának Gimnáziumával, a Budapest VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnáziummal, a
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal, a Budapesti
Osztrák Iskolával, a Kölcsey Ferenc Gimnáziummal, a Teleky Blanka Gimnáziummal.
Az egyetemekkel, tanszékekkel folyamatos a kapcsolat. Az elsőéves hallgatók szervezett
formában évente látogatást tesznek az OIK-ban, megismerkednek a gyűjteménnyel és a
szolgáltatásokkal. Az egyetemi oktatókkal kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése
kapcsán működünk együtt. Fontos partnerünk az ELTE Könyvtár- és Információtudományi
Intézete. Az OIK évente szakdolgozati témajavaslatokkal segíti az Intézet munkáját, és a
kollégák külső konzulensként támogatják a szakdolgozókat. Az OIK egy munkatársa oktatói
minőségben részt vesz a zenei könyvtárosképzésben.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki az Ungvári Nemzeti Egyetemmel. Egymás munkáját
dokumentumcserével, programszervezéssel, tapasztalatcserével segítjük, amit együttműködési
megállapodás keretében is rögzítettük. Szintén együttműködési megállapodás alapján fogadjuk
a Pázmány Péter Katolikus egyetem biblioterápia szakos hallgatóit, az ELTE zenei könyvtáros
szakirányon tanuló hallgatóit, valamint a BME OMIKK segédkönyvtáros képzésének hallgatóit
szakmai gyakorlatra.
A könyvtári szakmai szervezetek állandó partnereink. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) és az OIK közös szervezésében évente megvalósul az Alkotó Könyvtáros
rendezvénysorozat. Az OIK több munkatársa részt vesz a MKE Társadalomtudományi
szekciójának munkájában, az OIK Zeneműtára pedig az MKE Zenei Könyvtárosok
Szervezetének munkájában. A Zeneműtár tagja az AIBM (Association Internationale des
Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux) Magyar Nemzeti
csoportjának. Az utóbbi együttműködés során támogatta a HÍD – Hagyomány, innováció,
digitalizáció c. előadás és kerekasztalbeszélgetés sorozat létrejöttét, az AIBM két alkalommal
tartotta közgyűlését az OIK-ban.
A könyvtár munkáját két civil szervezet támogatja: a Könyv(tár) Támasz Egyesület és a Hogy
az Idegen Nyelv Ne Legyen Idegen Alapítvány. Évente kulturális programok szervezésével,
támogatásával, gyűjteményfejlesztéshez való hozzájárulással segítik az intézmény céljainak
megvalósulását.
A közfoglalkoztatási program keretében, megállapodásban rögzített feladatok teljesítésével
kezdetben együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézettel, majd a feladatok
átcsoportosítása következtében az Országos Széchényi Könyvtárral.
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A partnerek elégedettsége az eredményes működés fontos eleme, ezért igyekszünk megismerni
a közös munka során kialakult véleményeket. Az évek során az alábbi elégedettségméréseket
végeztük:
Nemzetiségi dokumentum-ellátással kapcsolatos elégedettségmérés – 2008,
Nemzetiségi dokumentum ellátással kapcsolatos elégedettségmérés – 2016,
Könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos elégedettségmérés – 2011,
Rendezvényekkel kapcsolatos elégedettségmérés – 2013.
A vizsgálatok kérdőíves felmérések segítségével történtek. A partnerek visszajelzéseit nem
csak a felmérések keretei között, hanem folyamatosan fogadjuk, és igyekszünk azokra gyorsan
reagálni.

Folyamatszabályozás
A folyamatszabályozás igyekszik átfogni mindazokat a folyamatokat, amelyek a használók
igényeinek kiszolgálásában szerepet játszanak. Szükség esetén sor kerül az eredményességet
támogató módosításokra, javításokra.
Az OIK-ban a folyamatok azonosítása során az intézmény struktúrájából következő
specialitásokat is figyelembe véve alakítottuk ki a folyamatleltárt, határoztuk meg a fő-,
támogató- és vezetési folyamatokat.
A folyamatok azonosítását, leírását és a folyamatleltár összeállítását végző
munkacsopoertban minden szervezeti egység munkatársai részt vettek. Első lépésként a már
meglévő folyamatleírásokat és ábrákat tekintették át, azonosították a javítandó területeket. A
folyamatok leírásában és az ábrák elkészítésében minden esetben részt vett a munkafolyamat
felelőse (ha eredetileg nem volt tagja a munkacsoportnak). Ezt követően az elkészült anyagokat
a folyamatgazdával egyeztettük, ezután véglegesítettük.
A párhuzamosan, több egységben futó folyamatok (pl. kölcsönzés, zeneműtári kölcsönzés)
esetén mindkét egység felelőse elkészítette a leírását, ábráját, ezután vizsgáltuk meg, hogy
lehetséges-e egy közös leírással, ábrával átfogni a folyamatokat, vagy külön egységként
kezeljük azokat. A munka során folyamatosan egyeztettünk, hogy a véglegesített leírások és
ábrák egységes szerkezetűek, azonos mélységűek és részletességűek legyenek.
A folyamatgazdák az adott folyamat ellátásáért felelős egységvezetők vagy az egységvezetők
által kijelölt felelősök. A több egységet érintő folyamatoknál a nagyobb hatással, rálátással
rendelkező személy, vagy, ha semmiképpen nem redukálható egy személyre, akkor több
személy. A párhuzamosan, több egységben is futó folyamatok esetén az egységvezető felelős
az egységében futó folyamatért.
A véglegesítés természetesen csak arra az időszakra értendő, amíg nem merül fel új igény,
tényező az adott folyamatot illetően, mert ebben az esetben újra el kell végezni az előzőekben
leírt feladatokat. Ettől függetlenül maximum 3 évente szükséges a folyamatok és a
folyamatleltár felülvizsgálata és szükség szerinti újratervezése, amit a folyamatgazdáknak az
egységvezetőkkel egyeztetve kell elvégezni.
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Az elkészült dokumentációban a folyamatábrák után helyeztük el a folyamatleírásokat.
Az intézmény működését alapvetően meghatározó tevékenységek vizsgálata során az alábbi fő
folyamatokat azonosítottuk, melyek közvetlenül a partnerekkel kapcsolatosak:
F_01: Dokumentumszolgáltatás folyamatai: az intézményben található dokumentumokkal
összefüggő, szolgáltatásokhoz tartozó folyamatok. Összesen: 15 folyamat.
F_02: Információszolgáltatás folyamatai: az intézmény információforrásaira alapozott,
szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatok. Összesen: 4 folyamat.
F_03: Gyűjteményszervezés folyamatai: az intézmény gyűjteménymenedzsmentjével
kapcsolatos folyamatok, a vezetői folyamatok kivételével. Összesen 15 folyamat.
F_04: Rendezvényszervezés: az intézmény használói részére szervezett eseményekkel
kapcsolatos folyamatok. Egy folyamat.
F_05: Nemzetiségi koordinációs szolgáltatás és könyvellátás: az intézmény nemzetiségi
szolgáltatásaival kapcsolatos folyamatok. 1 folyamat.
Összesen: 36 fő folyamat.
Támogató folyamatként a következők kerültek feltárásra:
T_01: Informatikai támogatás: az intézmény informatikai infrastruktúrájának fenntartásával,
üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos folyamatok. 1 folyamat.
T_02: Digitalizálás: az intézmény hagyományos dokumentumainak digitalizálásával
kapcsolatos folyamatok. 1 folyamat.
T_03: Gazdasági menedzsment: az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok,
amelyek ellátását a Petőfi Irodalmi Múzeum végzi, megállapodás alapján.
T_04: Önkéntesek koordinálása: az intézmény önkénteseivel kapcsolatos folyamatok. 1
folyamat.
Összesen: 4 támogató folyamat.
Vezetési folyamatok terén szintén négy került meghatározásra:
V_01: Szakmai menedzsment: az intézmény szakmai vezetését biztosító folyamatok.
V_02: Infrastruktúramenedzsment: az intézmény működéséhez, a szakmai tervek
végrehajtásához szükséges infrastrukturális erőforrások biztosítását meghatározó folyamatok.
V_03: Projektmenedzsment: az intézmény alapműködését meghaladó eseti projektek
(jellemzően a nagyobb volumenű pályázatok) lefolyását biztosító folyamatok.
V_04: Kommunikációs menedzsment: az intézmény átfogó kommunikációját biztosító
folyamatok
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A panaszkezelés – eljárások, megoldások
Szolgáltatásainak kialakítása során a könyvtár messzemenően figyelembe veszi az olvasói
igényeket, észrevételeket, valamint a szolgáltatás minőségét érintő panaszok orvoslását. Ehhez
rendelkezésre áll a (könyvtár honlapjáról5 is letölthető) Panaszkezelési szabályzat, amely
pontosan rögzíti a folyamat menetét. Célja, hogy a könyvtár működésével, szolgáltatásaival
kapcsolatos panaszok nyilvántartása, kivizsgálása, értékelése egységes szabályozás alapján
történjen.
A panasz szóban és írásban egyaránt megtehető.
Szóbeli panaszt tehető
- személyesen a szolgáltatási pontokon, vagy az Igazgatóságon,
- telefonon az érintett osztályon, vagy az Igazgatóságon.
Írásbeli panasz benyújtható
- postai úton az Igazgatóságnak küldött levélben,
- a Beiratkozáson, Tájékoztatóban és a Zeneműtárban elhelyezett panaszládákban,
Kívánságkönyvekben,
- elektronikus úton: e-mailben, facebook, blog oldalunkon.
A hivatalos panaszkezelési eljárás minden esetben a Panaszkezelési szabályzat mellékletét
képező. Panaszfelvételi űrlap vagy Panaszládába bedobandó űrlap kitöltésével
kezdeményezhető.
Panaszkezelési eljárásban a panaszos az alábbi módokon kap visszajelzést:
- a panaszos által megadott elérhetőségeken (e-mail, postai cím),
- a vendégkönyvbe írt panasz esetén a panasz után olvasható a válasz, aláírással és
dátummal,
- e-mailben és más elektronikus csatornán érkező panasz esetén az adott felületen kap
választ a panaszos.
Munkánk során az alábbi panasztípusok fordulnak elő:
- szolgáltatások minőségével, mennyiségével kapcsolatos panaszok,
- a könyvtárhasználati szabályzat kölcsönzésre vonatkozó részében foglaltakkal
kapcsolatos panaszok,
- a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt határidők be nem tartása miatt keletkezett
késedelmi díjakkal kapcsolatos reklamáció,
- késedelmi díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó kérelmek,
- a könyvtári környezet miatti panaszok, pl. fűtés elégtelensége az olvasóteremben,
világítás milyensége,
- nyitvatartással kapcsolatos panaszok.
A panaszok megoldása többféle módon történik, azok jellegétől függően. A legtöbb panasz a
felhalmozódott késedelmi díjak miatt érkezik, ezeket az Igazgatóság méltányosan bírálja el a
kölcsönző és a zeneműtári részlegen dolgozó kollégákkal történt egyeztetés alapján. Vannak
5

https://www.oik.hu/beiratkozas
https://www.oik.hu/documents/10136/7f0211f9-7b65-4bc2-a00a-7877f087ee55
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olyan panaszok, amelyek egyedi megoldásokat igényelnek. A használók jelzései fontosak
számunkra. Az olvasók jelzései alapján módosítottuk a Használati Szabályzatunkat, amely
2017 szeptemberében lépett érvénybe.

Bevételek növelése
Az OIK az EMMI háttérintézménye. Mint központi költségvetési szerv az állami költségvetés
alakulásával összhangban kapja támogatását.
A 2000-es évek elfogadható dotálása után bekövetkezett a gazdasági világválság, amely komoly
visszalépést eredményezett az intézmény finanszírozásában. Immár 10 éve az OIK
költségvetése komoly hiányosságokat mutat.
A támogatás 90%-a bérek és járulékok kifizetésére elegendő, viszont az ún. dologi költségek
(üzemeltetés, állománygyarapítás, állagmegóvás, informatikai fejlesztések, kötelező törvényi
előírások szerinti biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi teendők, rendezvények,
kiadványok) mélyen a szükséges szint alatt vannak.
Ahhoz, hogy az intézmény egyáltalán működni tudjon, egyrészt a bérmaradványt kellett/kell
ilyen célokra fordítani a munkatársak minőségi munkájának elismerése helyett, másrészt
minden lehetséges eszközzel növelni kellett/kell a saját bevételt.
Az köztudott, hogy az utóbbi évtizedben a személyes könyvtárlátogatások száma szerte a
világon, így Magyarországon is csökkent, tehát a beiratkozási díjakból, napi- és
látogatójegyekből a bevétel növelése nem oldható meg. A díjak további emelése nem célszerű,
mivel sokaknak a jelenlegi beiratkozási díj befizetése, amely a konkurenciának számító más
budapesti könyvtárak díjtételeihez képest kedvezőbb, is nehézséget okoz.
Az alternatív forrásszerzés legáltalánosabb módja a pályázás.
Az OIK vezetése és munkatársai minden releváns pályázati lehetőséget kihasználnak, mint
például az NKA, az Európai Uniós lehetőségek, Belváros-Lipótváros kiírásai, az EMMI
speciális nemzetiségi vagy emlékévhez kötődő (pl. Radnóti, Gulag) pályázatai.
Az NKA keretein belül az OIK a közgyűjteményi, a szépirodalmi, a zeneművészeti
kollégiumokhoz egyaránt nyújt be pályázatot. Az uniós lehetőségekből a TÁMOP és a KMOP
pályázatok voltak sikeresek.
2008-ban a Magyar Digitális Képkönyvtár pályázaton nyert az OIK 11,7 millió forintot,
2009-ben 19 pályázaton több mint 12 millió forintot. 2010-től az Új Magyarország fejlesztési
terv keretében „Több szólamban” - a nemzetiségi és zenei szolgáltatások fejlesztése 19,3
milliót, az intézmény „Komplex akadálymentesítése” 22,3 milliót, 2012-ben pedig a TÁMOP
3.2.12 kiíráson „Mindig magasabbra” (a munkatársak képzése, továbbképzése) 9,6 millió
forintot nyert az OIK. 2013-ban az EMMI miniszteri keretéből 1,9 millió forintot ítéltek meg
az intézmény számára.
Egy nemzetközi pályázati lehetőség kapcsán alakította ki az OIK a „Kínai sarok” szolgáltatást,
amelynek 15 millió Ft támogatás és 300 kínai nyelvű dokumentum volt az eredménye. Az
együttműködés tovább folytatódik, a partner évente 900 000 Ft-tal támogatja a szolgáltatás
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működését.
Az elmúlt 3 év pályázati bevételei:
2015-ben 11 pályázatból 13,2 millió Ft,
2016-ban 6 pályázatból 3,8 millió Ft,
2017-ben 6 pályázatból 11,6 millió Ft.
2009-ben kezdte meg az OIK a régi könyvtári tartozások, felhalmozódott késedelemi díjak
szisztematikus, professzionális beszedését. Ezt olyan cég végezte, amely sikerdíjra dolgozott,
csak a befolyó összeg után kérte jutalékát. A kezdeményezés az OIK dolgozóinak összehangolt
munkájával, adatszolgáltatással, fegyelmezett munkavégzéssel, következetes viselkedésével
hozott eredményt. Ebből a forrásból 2009-től 2014-ig csaknem 8 millió forint többletbevétel
keletkezett. Az elmúlt években egyre csökkent a külső cégnek díjbeszedés céljából átadott ügy,
mivel az évek során olvasóink megszokták, hogy komolyan vesszük a határidőket és a
késedelmi díjak beszedését. Az így keletkezett bevétel éves szinten már nem haladja meg az 50
000 Ft-ot.
A jelentős könyvadományok és a Könyvmenhely szolgáltatás bevezetése után az OIK évente
több százezer forintos bevételre tesz szert. Nemcsak az épület bejáratánál kínáljuk folyamatosan
a leselejtezett és adományként kapott, de állományba nem illő dokumentumokat, hanem a
kitelepülések (pl. Múzeumok Majálisa, ELTE Könyvtári Napok) során is folyik árusítás.
A bérbeadás eseti lehetőség, de fontos a bevételek növelése szempontjából. Az utóbbi időben
évente jelentkezik terem vagy könyv bérbeadásának lehetősége filmforgatás céljára. Ezek
alkalmanként 100 000 – 300 000 Ft közötti bevételt eredményeznek.
Rendezvény céljára történő terem bérbeadásból évente 400 ezer – 1 millió Ft bevétel keletkezik.
A költségvetési kiadások áfáját az intézmény minden évben visszaigényli. Nem is tudta volna
az OIK átvészelni a legnehezebb éveket, ha 2006 és 2010 között nem végzi el a korábban vissza
nem igényelt áfa visszatérítési folyamatát. Ebből 27,9 millió Ft bevétel származott.
Az OIK-ot támogató civil szervezetek (HINNLI Alapítvány, Könyv(tár)Támasz Egyesület)
adományai is fontos saját bevételi forrást jelentenek. Akár gyűjteményfejlesztésre, akár
informatikai fejlesztése kaptuk a támogatást, az mindig jó helyre került.
A partnerek támogatása szintén fontos bevételi forrás. Ez nem minden esetben jelent
pénzbevételt, de jelentősen hozzájárul a vagyon gyarapodásához, illetve a szolgáltatások
fejlesztéséhez. A vezetés folyamatosan szem előtt tartja, és igyekszik kiaknázni az ebben rejlő
lehetőségeket. A létrejött együttműködésekben találkoznak a partnerek, az OIK és a használók
törekvései, szükségletei. A 2014-ben átadott Kínai sarok mellett 2016-ban a Skandináv Ház
Alapítvánnyal együttműködve, Dánia, Norvégia és Svédország nagykövetségének
támogatásával avathattuk a könyvtár újabb különgyűjteményét, „Magyarország legészakibb
polcát”.

Környezeti fenntarthatóság
A hatékony és eredményes működés érdekében az OIK 2008. év óta értékeli környezeti
teljesítményét és rendelkezik fenntarthatósági felelőssel. A 2010. évben készült el a
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Környezetvédelmi Program, amely alapján a könyvtár működése során igyekszik
minimalizálni a környezeti terhelést, a dolgozók és partnerei körében népszerűsíti a
fenntarthatósági alapelveket. Ennek érdekében a beszerzései során igyekszik figyelembe venni
a fenntarthatósági és energiahatékonysági mutatókat, paramétereket, beiratkozási
kedvezménnyel támogatott „zöld hét” akciókat tart, valamint évente legalább egy alkalommal
az összmunkatársi értekezleteken fenntarthatósági témájú tájékoztatókat tart.

A program eredményeként a mérések alapján a vizsgált mutatók közül az áramfogyasztás
közel 25%-kal csökkent a program indulása (2008) óta. A hulladékok közül a papírt, a
műanyagokat, a fémet és a használt elemeket, akkumulátorokat szelektíven gyűjtjük. Az
újrahasznosított papír beszerzésének aránya mára meghaladta az 50%-ot. A hulladék
mennyisége nagymértékű csökkenést mutat. Már a 2016-os év végén sikerült egy egész
hulladékgyűjtő konténert kiiktatnunk.
Folyamatosan figyeljük az ebben a témában kiírásra kerülő (pl. KEOP) pályázatokat, előkészítő
munkákat végzünk, hogy készen álljunk a pályázat beadására. A KEOP 5.6.0 pályázaton 2014ben el is indultunk, és várólistára kerültünk. Ez a pályázat az intézmény külső szigetelésére,
kazán és nyílászáró cserére, fűtésrendszer-korszerűsítésre adott volna lehetőséget.
A folyamatosan javuló értékek mellett is fontos a további fenntarthatósági eredmények
keresése, a mutatók monitorozása, a folyamatok követése, a figyelem fenntartása.
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SZERVEZETI KULTÚRA – ÖSSZETARTÓ ERŐ
A minőségelvű működés a teljes munkaközösség pozitív hozzáállásával valósítható meg
egyéni, osztály és szervezeti szinten. Fontosnak tartjuk elérni, hogy a munkafolyamatok,
szolgáltatások javítása iránti törekvés a szervezet minden szintjén megjelenjen.
Fontosnak tartjuk, hogy a munkaközösségen belüli kommunikáció a lehető legjobb, a
feladatvégzés összehangolt legyen, a munkatársak azonosulni tudjanak az intézmény céljaival.
Hogy képet kapjunk a szervezeti kultúra állapotáról, végeztünk a belső kommunikációt érintő
felmérést és dolgozói elégedettségmérést.

Munkatársak továbbképzése
Az OIK-ban hosszú idő óta nagy figyelmet fordítunk a munkatársak szakmai fejlődésének
támogatására, a képzési igények kielégítésére. Sajnos az intézmény végletekig minimalizált
költségvetése, illetve a központi támogatás évek óta tartó hiánya behatárolja a lehetőségeinket.
Szerencsés kivételként értékelhető a 2013-2014-es időszak, amelyben az elnyert pályázati
forrás komoly képzési lehetőségeket teremtett. Ilyen forrás nélkül csak az ingyenes képzések,
a belső képzések, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló kisebb pályázati forrásokból
finanszírozható képzések valósulhatnak meg. Ezt a tervezés során is figyelembe kell vennünk,
minden támogatási szándékunk ellenére. Képzési terveket minden évben készítünk. Az
igényfelméréseket elvégezzük, azonban a munkatervekbe csak a tervezéskor reálisan
megvalósítható tételeket emeljük be. Esetenként előfordul, hogy a tervezett képzések
megvalósításán túl – amennyiben erre év közben lehetőség adódik – szükséges, de a tervben
nem szereplő képzésekre is küldünk kollégákat.
2013
2013-ban az OIK egy nagyobb pályázati projekt keretében tervezte a munkatársak szakmai
fejlődésének támogatását. A projekt a TÁMOP - 3.2.12-12/1/KMR “Kulturális szakemberek
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű program keretében valósult
meg, a következő partnerek konzorciumi együttműködésével: KSH Könyvtár
(konzorciumvezető, Bp.), Országos Idegennyelvű Könyvtár (Bp.), Aszód Város Könyvtára és
Művelődési Háza, Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (Piliscsaba), Bartók Béla
Művelődési Ház és Könyvtár (Tura). Az OIK munkatársainak továbbképzésére 29 913 947 Ft
állt rendelkezésre.
2013 és 2015 között az OIK 24 munkatársa bevonásával összesen 16 képzést tervezett az alábbi
területeken:
Esélyegyenlőségi képzés: 1 fő,
Andragógiai ismeretek: 1 fő,
Minősített könyvtár: 2 fő,
Az elektronikus könyv: 2 fő,
Emelt szintű segédkönyvtárosi képzés könyvtári asszisztens részképzéssel: 2 fő,
Francia szaknyelvi: 1 fő,
Interaktív portál üzemeltetési: 1 fő,
51

Kiadványszerkesztés és prezentáció: 1 fő,
Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus: 16 fő,
Könyvtári szakértői ismeretek: 2 fő,
Könyvtári vezetői ismeretek: 2 fő,
MARC katalogizálás: 1 fő,
Minőségmenedzsment a könyvtárban: 2 fő,
Nemzetiségi kultúrák Magyarországon: 2 fő,
Orosz szaknyelv: 1 fő,
Középfokú angol nyelv: 1 fő.
A tervezettek közül 2013-ban az OIK 15 munkatársa összesen 6 képzésen vett részt az alábbi
területeken:
Az elektronikus könyv: 1 fő,
Emelt szintű segédkönyvtárosi képzés könyvtári asszisztens részképzéssel: 2 fő,
Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus: 9 fő,
Könyvtári vezetői ismeretek: 1 fő,
Minőségmenedzsment a könyvtárban: 1 fő,
A minőség értékelése a könyvtárban - minősített könyvtár: 1 fő.
2014
2014-ben a dolgozók képzésére a TÁMOP – 3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 pályázat keretében
rendelkezésre álló források felhasználásával az OIK az alábbi képzéseket tervezte:
Könyvtári Intézet: Segédkönyvtáros képzés: 2 fő,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK): MARC katalogizálás: 1 fő,
Dft-Hungaria Kft vagy INKA: Korszerű munkavégzési kompetenciák támogatása: 7 fő,
INKA: Az elektronikus könyv: 1 fő,
Katona József Könyvtár: Minőségmenedzsment a könyvtárban I-IV modul: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Kiadvány szerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a
könyvtárban: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Könyvtári vezetői ismeretek I-IV modul: 1 fő,
Könyvtári Intézet: A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Orosz szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére: 1 fő,
MMIKL (Nemzeti Művelődési Intézet): Nemzetiségi kultúrák Magyarországon: 1 fő,
MMIKL(Nemzeti Művelődési Intézet): A hátrányos helyzetűek bevonása - Esélyegyenlőségi
alapismeretek kulturális szakembereknek: 1 fő.
A TÁMOP pályázat keretében 2014-ben megvalósult továbbképzések:
Könyvtári Intézet: Segédkönyvtáros képzés: 2 fő,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK): MARC katalogizálás: 1 fő,
Dft-Hungaria Kft. Korszerű munkavégzési kompetenciák támogatása: 7 fő,
INKA: Az elektronikus könyv: 1 fő,
Katona József Könyvtár: Minőségmenedzsment a könyvtárban I-IV modul: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Kiadvány szerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a
könyvtárban: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Könyvtári vezetői ismeretek I-IV modul: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak: 3 fő,
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Könyvtári Intézet: Könyvtári vezetői ismeretek III-IV. modul: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben: 1 fő,
Könyvtári Intézet: Felkészülés a korszerű használóképzésre: 1 fő,
INKA: Iránytű a kézbe – Stratégia és tervezés: 7 fő,
INKA: Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre: 7 fő.
A 2013-as és 2014-es években egy-egy munkatársunk egy hónapot (január) töltött a Goethe
Intézet ösztöndíjával Münchenben nyelvi továbbképzésen.
Az OIK munkatársai 2014. május 10-én az esélyegyenlőségi munkatárs által tartott,
akadálymentes könyvtárhasználattal kapcsolatos érzékenyítő tréningen vettek részt.
2015
A dolgozói képzésekre vonatkozó TÁMOP – 3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 pályázat
befejezésének határideje 2015. március 15. volt. A projekt keretében 2015-ben 1 fő fejezte be
2014-ben megkezdett tanulmányait a Könyvtári Intézet által szervezett Könyvtári vezetői
ismeretek (I-II modul) képzésben.
További, a dolgozók továbbképzését lehetővé tevő forrás a 2015-ös tervekben nem állt
rendelkezésre.
Év közben a „Felkészülés a Minősített Könyvtár cím elnyerésére” NKA által 484 000 Ft-tal
támogatott pályázat keretében 3 képzés valósult meg:
7 fő (a Minőségirányítási Testület tagjai) vett részt minőségmenedzsment képzésen a BácsKiskun Megyei Katona József Könyvtárban. A munkatársak az alábbi területeteken
tökéletesítették ismereteiket:
-

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár minőségbiztosítása
Támogató folyamatok – a fő folyamatok megvalósításához, a napi működéshez
szükséges tevékenységek. A gyűjteményszervezés és feltárás folyamata
Az OIK-ban 2 alkalommal zajlott tréning az alábbi témákban:
A minőségmenedzsment dokumentálása. A Minőségi Kézikönyv
Önértékelés a KKÉK alapján
Ezen a továbbképzésen a könyvtár munkatársainak többsége részt vett (47 fő).

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért
Felelős Helyettes Államtitkársága által szervezett ingyenes Projektmenedzsment,
projektvégrehajtás című képzésén 3 fő vett részt.
2016
A 2016-os évben felmértük az osztályokon jelentkező igényeket, az intézmény szükségleteit és
az elérhető képzéseket. Forráshiány miatt ezek megvalósítására nem nyílt lehetőség.
Év közben egy jelentősebb többletbevétel lehetőséget nyújtott arra, hogy 2 fő számára
finanszírozzuk a Könyvtári Intézet által szervezett Könyvtári szakértői ismeretek
továbbképzést, amely a tervezés időpontjában nem szerepelt az elérhető képzések listájában.
Március 5-én szakmai napot tartottunk, ahol a minőségbiztosítási csoportok vezetői számoltak
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be tevékenységükről, valamint a „Könyvtár, ami összeköt” program 2015-ös résztvevője
ismertette a más könyvtárakban tapasztalt jó gyakorlatokat.
2017
A 2017-es évben is számba vettük az elérhető képzéseket, a munkatársak jelzéseit és az
intézmény szükségleteit. A költségvetésben a munkaterv készítésekor nem állt rendelkezésre a
dolgozók képzésére fordítható forrás. Egy munkatárs jelnyelvi képzését tudta az OIK
finanszírozni, amely a szolgáltatás fenntartása érdekében elengedhetetlenné vált.
Az intézményi kötelezettségeknek való megfelelés tette szükségessé 2017-ben az elsősegély
tanfolyam, ill. liftkezelő, liftből mentő tanfolyam lebonyolítását – az előbbin 10 fő, az utóbbin
5 fő vett részt. Az év folyamán több ingyenes képzési lehetőség vált elérhetővé. Ennek
köszönhetően több munkatárs vehetett részt továbbképzésen. A képzéskínálatban voltak
olyanok, amelyek a tervezés időszakában nem voltak ismertek.
A Könyvtári Intézet által hirdetett képzéseken 7 fő vett részt:
Általános és szaktájékoztatás online adatbázisokkal: 1 fő
Siketek és nagyothallók a könyvtárban: 2 fő
Innovatív könyvtári szolgáltatások:1 fő
Angol szaknyelvi tanfolyam: 1 fő
Szerzői jog a könyvtárban: 2 fő
Újpest Önkormányzata által indított Nemzetiségi joggyakorlás és kötelezettségek képzésen 1
fő vett részt.
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezésében Lajosmizsén megvalósult
Minőségirányítás tréningen 2 fő gyarapíthatta ismereteit.
2018-ban az OIK-ban 5 éves továbbképzési terv és éves beiskolázási terv készült. Ennek
megvalósulása erre a célra fordítható forrás függvénye.

Humánerőforrás menedzsment
A minőségirányítás 2004-es bevezetése óta az OIK-ban a humánerőforrás-menedzsment terén
számos előrelépés történt, ami a létszám- és forráshiányos, nehezebb időszakokban is segíti az
intézmény működését.
Az elmúlt évtizedekben három alkalommal került sor a fenntartó által elrendelt
létszámcsökkentésre. A dolgozói létszám 80 főről 47-ra csökkent. Ezeket a vezetés mindig a
lehető leggondosabban készítette elő, és valósította meg. A természetes és tervszerű
létszámváltozások (pl. nyugdíjazás) minden esetben a munkatárssal történt előzetes, személyes
egyeztetéssel, a számára is a legmegfelelőbb módon és konstrukcióban történtek. A kollégák
saját kérésre, személyes körülményeik miatt igénybe vehették az aktuális kedvezményeket, pl.
prémium évek, heti 12 órás visszafoglalkoztatás.
A kiemelkedő teljesítmények elismerését anyagi nehézségek hátráltatták, ennek ellenére
minden évben törekedtünk arra, hogy a többletfeladatokat végzők juttatást kapjanak. Az
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erkölcsi és anyagi megbecsülést a 2005-ben megalapított, a munkatársak szavazatai alapján
kiosztott, „Az Év Dolgozója” díjjal is kifejeztük. A díjazott emléklapot és a mindenkori
minimálbér négyszeresét kapja.
Az OIK a KKSZ helyi szervezetével együttműködve a munkatársak számára Cafeteriát
biztosít. A hatályos törvényi szabályozással összhangban többféle juttatási forma közül lehet
választani.
Biztosítjuk a távmunka lehetőségét azoknak a munkatársaknak, akiknek időszakosan
valamilyen ok miatt nehézséget okoz a bejárás.
A képzéseken való részvételt kiemelten kezeljük. Amíg létezett a 7 éves továbbképzési ciklus,
annak tervszerű megvalósítása megtörtént. A továbbképzési keret megszűnése után pályázati
támogatásból, illetve a lehetőségek függvényében saját forrásból biztosítottuk a munkatársak
továbbképzését.
Karrierlehetőséget biztosítottunk fiatal munkatársaink számára vezetői pozícióba történő
kinevezéssel. (Pl. fiatal vezető munkatársak kinevezése). Az arra jogosult munkatársak
kutatónapot vehetnek igénybe,
A dolgozói elégedettségmérésére két alkalommal került sor, és a belső kommunikáció
vizsgálatát is két alkalommal végeztük el.
Igen fontos terület a dolgozók munka- és teljesítményértékelése, amelyet 2009-ben vezettünk
be. A dolgozói teljesítményértékelés az alábbi 3 részből áll:
-

vezetői értékelés értékelőlap alapján
önértékelés
személyes beszélgetés

A munkatársi önértékelés tehát egy összetett értékelési folyamat részét képezi.
Az értékelőlap öt részből áll.
Az I. részbe kerültek azok az elvárások, melyek az OIK valamennyi dolgozójára vonatkozóan
általános érvényűek.
I. Minden munkatársra vonatkozó értékelési szempontok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Felelősség- és hivatástudat
Pontosság
Precizitás
Munkafegyelem
Szorgalom
A munkavégzés gyorsasága
Kezdeményezőkészség
Kreativitás, innovatív munkavégzés
Segítőkészség
Együttműködő készség (csapatmunka), kollegialitás
Önművelés, önképzés
Kulturált megjelenés
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A II. részbe az adott osztály valamennyi munkatársára vonatkozó szempontok kerültek. Közös
elvárások, melyek az osztályon bármely munkakörben dolgozó munkatárstól
megkövetelendők. Álljon itt néhány példa:

II. A Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály valamennyi
munkatársára vonatkozó értékelési szempontok (emberi
kompetenciák)
1 Önálló munkavégzés
2 Kommunikációs képesség
3 Problémafelismerő és problémamegoldó képesség
4 Nyitottság és empátia
5 Konfliktuskezelő- és tűrő képesség
6 Megosztott figyelemre való képesség
7 Rugalmasság
II. Olvasószolgálati feladatokat ellátó munkatársakra vonatkozó
értékelési szempontok (emberi kompetenciák )
1 Megbízhatóság
2 Kommunikációs képesség
3 Problémafelismerő és problémamegoldó képesség
4 Nyitottság, empátia
5 Konfliktuskezelő- és tűrő képesség
6 Terhelhetőség
7 Önálló munkavégzés
8 Megosztott figyelemre való képesség
9 Rugalmasság

A III. rész a szakmai kompetenciákat veszi sorra. Ezek munkakörönként kerültek
meghatározásra.
III. Állománygyarapítás, feldolgozás, adatrögzítés
1
2
3
4
5
6
7
8

A gondozott nyelvi gyűjtemény és a nyelvterület kultúrájának ismerete
A könyvtár belső szabályzatainak ismerete
A vonatkozó szabványok ismerete
A HunTéka integrált könyvtári rendszer megfelelő moduljainak ismerete
Más könyvtárak és közös katalógusok ismerete
A munkához szükséges számítástechnikai ismeretek
Szakmai újdonságok ismerete, változások követése
Nyelvismeret
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A tájékoztató munkakör ellátásához szükséges szakmai
ismeretek
1 A könyvtár belső szabályzatainak ismerete

III.

2

A könyvtár teljes gyűjteményének (kivéve zenei gyűjtemény) ismerete

3

A HunTéka integrált könyvtári rendszer megfelelő moduljainak ismerete

4

A helyben található és a távoli elérésű, gyűjtőkörhöz kapcsolódó
általános és szakadatbázisok ismerete

5
6

A munkához szükséges számítástechnikai ismeretek
Legalább egy világnyelv társalgási szintű ismerete

III. Informatika
1 Az intézmény IKT rendszereinek ismerete
2 A könyvtár belső szabályzatainak ismerete
3 A vonatkozó szabványok ismerete
4 A HunTéka integrált könyvtári rendszer megfelelő moduljainak ismerete
5 Az intézmény egyéb technikai eszközeinek kezelése
6 A felmerülő használói problémák kezelése
7 Nyelvismeret
8 A megismert szoftverek kezelése, adminisztrálása, dokumentálása
9 Digitalizálási munkák végzése
10 A használt rendszerek mélyebb megismerésének igénye
A IV. rész a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munkát értékeli.
Az V. rész az elvégzett többletfeladatok számszerűsítésére ad lehetőséget.
Az egyes szempontok az alábbiak szerint értékelhetők:
- kiváló (5),
- jó (4),
- közepes (3),
- még elfogadható (2),
- nem megfelelő (0).
A teljesítmény
- 91% fölött kiváló,
- 81-90% jó,
- 61-80 % közepes,
- 41-60% még elfogadható,
- 40% alatt nem megfelelő.
Az összesített értékelésben (100%), az egyes szempont-csoportok százalékos megoszlása
eltérő.
I.
10%,
II.
10%,
III.
30%,
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IV.
V.

40%,
10%.

Ennek megfelelően az elért „pontok” kiszámítása ún. súlyozott értékkel történik. Az értékelést
az osztályvezetők végzik. A munkatársak ugyanezen szempontok alapján önértékelést
végeznek.
Az értékelés a személyes beszélgetéssel folytatódik. Ennek keretében a munkatárssal igény
szerint fél-egyórás időtartamban a főigazgató és az osztályvezető beszélget, amelynek során az
elmúlt 1 év tapasztalatait, eredményeit értékelik. A munkatársak elmondhatják javaslataikat.
Sor kerül az önértékelés és a vezetői értékelés összevetésére, és az eltérések megbeszélésére is.
A személyes beszélgetés témái:
-

Elégedett-e jelenlegi munkájával, beosztásával, munkakörülményeivel?
Sorolja fel a munkájával kapcsolatos nehézségeket.
Próbáljon meg javasolni néhány megoldást a nehézségek kiküszöbölésére.
Sorolja fel saját erősségeit, és gondolja végig, hogyan tudná ezeket jobban
érvényesíteni saját, illetve osztálya és az intézmény munkájában.
Sorolja fel az elmúlt időszak sikeres tevékenységeit.
Határozzon meg néhány megfelelő célt és feladatot az elkövetkező időszakra.
Mondja el, hogy személyes fejlődéséhez milyen támogatásra van szüksége.
Milyen ambíciói vannak a jövőre nézve?

Ezektől eltérő témák is felmerülhetnek.
A teljesítményértékelésre minden év első negyedévében kerül sor.
Általános tapasztalat, hogy bár a teljesítmény alapú bérezés a költségvetés szűkössége miatt
nem valósítható meg maradéktalanul, a teljesítményértékelést mégis folytatni kell. Ez a vezetők
és munkatársak számára egyaránt hasznos. A visszajelzések mindkét fél számára értékesek.
A teljesítményértékelés segít tudatosítani azt, hogy mit kell tenni az egyéni sikeresség és az
intézményi célok megvalósítása érdekében. Hozzájárul ahhoz, hogy mindenki kialakíthassa a
jó teljesítményhez vezető munkavégzési módot, kiküszöbölje a hiányosságokat.

Közöségi programok, csapatépítés
A szervezeti kultúra fejlesztését fontosnak tartjuk, tekintve, hogy ez nagymértékben
befolyásolja a munkamorált, a hatékonyságot és összességében az intézmény céljainak
megvalósítását. A belső kommunikációs felmérés és a dolgozói elégedettségmérés eredményei
rámutattak arra, hogy a belső kommunikáció javításában és a dolgozók elkötelezettségének
erősítésében nagy szerepet játszanak a közvetlenebb személyes kapcsolatok, valamint egymás
munkájának, eredményeinek megismerése. Ennek elősegítésére intézményen belül többféle
alkalmat igyekszünk szervezni.
Szakmai napok
Egész napos szakmai, közösségi programok szervezésére leginkább a szombati munkanapáthelyezések teremtenek lehetőséget. A kétműszakos munkarend és a heti 48 órás nyitva tartás
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máskor nem teszi lehetővé, hogy a könyvtárhasználat korlátozása nélkül hosszabb időre
találkozzanak a különböző osztályokon, különböző beosztás szerint dolgozó kollégák.
A szakmai napokon a munkatársak előadások, beszámolók keretében ismertetik szervezeti
egységük, munkacsoportjuk tevékenységét, eredményeit vagy szakmai útjuk tapasztalatait. Ide
tartoznak az olyan alkalmak is, amikor más intézményeket keresünk fel tapasztalatcsere,
tájékozódás céljából.

2015. okt. 17. szakmai nap, MTA Könyvtár és Információs Központ

2016.márc. 5. szakmai nap, Békey Mária előadása a Minősített Könyvtár cím pályázatról
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2018. márc. 10. szakmai nap, Nagy-Molnár Szilvia előadása a Könyvtár, ami összeköt programról

2016. nov. 19. szakmai nap, Pannonhalma, Zirc
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2016. nov. 19. szakmai nap, Pannonhalma, Zirc

Szakmai délelőttök
A „szakmai délelőtt” hagyománya a Zeneműtárból indult, a budapesti zenei gyűjtemények,
zenei intézmények meglátogatásával. A pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a szakmai
délelőttök sora további közgyűjtemények meglátogatásával folytatódik. A partnerek
fogadókészségétől függően évente 5-10 szakmai délelőtt szervezésére kerül sor. Ezeken az
alkalmakon most már minden szervezeti egységről vesznek részt munkatársak. A program
egyrészt lehetőséget ad szakmai kapcsolataink bővítésére, személyes kapcsolat kialakítására a
partnerintézmények munkatársaival, állományuk és szolgáltatásaik jobb megismerésére,
másrészt csapatépítő funkciója is van az intézmény falain kívül, közösen végzett tevékenység
révén. Mindemellett – nem utolsó sorban – akár életre szóló élményt is adhat az érdeklődőknek,
hiszen olyan kivételes ritkaságok megtekintésére is lehetőségünk nyílt a látogatások során, mint
az OSZK-ban őrzött, eredeti Mozart- és Haydn kéziratok.
Az elmúlt években felkeresett intézmények (a teljesség igénye nélkül):
Budapest Music Center
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye
Francia Intézet – Médiatár
Liszt Ferenc Kutatókönyvtár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtára
Magyar Művészeti Akadémia Könyvtára
Magyar Rádió kotta- és médiatára
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Magyar Táncművészeti Főiskola Könyvtára
Müpa, Nemzeti Filharmonikusok Kottatára
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára
Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára
Magyaroszági Szlovákok Dokumentációs Központja
Magyarországi Németek Könyvtára
Magyarországi Ruszinok Könyvtára
Biblia Múzeum
Ráday Könyvtár

2017. máj. 3. Szakmai délelőtt, Biblia Múzeum
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2017. júl. 28. szakmai nap, Magyarországi Németek Könyvtára

2017. máj. 3. Szakmai délelőtt, Ráday Könyvtár

Bár nem ez az elsődleges céljuk, az együtt elvégzett belső képzések, tanfolyamok is
hozzájárulnak a közösségi kohézió erősítéséhez.
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2017. márc. 1. elsősegély tanfolyam

2017. márc. 1. elsősegély tanfolyam

Nyugdíjba vonuló kollégák búcsúztatása
A nyugdíjba vonuló, vagy több éves közös munka után kilépő kollégáktól közösen szoktunk
elbúcsúzni, de a későbbiekben is visszavárjuk őket programjainkra, a könyvtár életében fontos
eseményekre.
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2014. szept. 4. Mender Tiborné főigazgató búcsúztatója

2016. jún. 8. Barwitz Wilma, munkaügyi előadó búcsúztatója
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2018. jún. 6. Virág Bognár Ágota, tájékoztató könyvtáros búcsúztatója

2015. dec. 9. Nyugdíjas találkozó
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Karácsony, Év olvasója, Év dolgozója díj átadása
Az év végi összmunkatársi értekezlet keretében kerül sor az Év olvasója és az Év dolgozója
díjak átadására. A karácsony előtti időszakban jó alkalom ez a kötetlenebb együttlétre, közös
ünneplésre.

2016. dec. 14. összmunkatársi értekezlet, Év dolgozója díj átadása

2016. dec. 14. az Év Olvasója díj átadása
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2017. dec. 13. összmunkatársi értekezlet, Év dolgozója díj átadása

2017. dec. 13. az Év Olvasója díj átadása

Mikulás ünnepség
A Mikulás-ünnepségen minden évben játékos feladatokkal, kézműves foglalkozással, mesével,
énekkel és finomságokkal várjuk a legfiatalabbakat – mindezekről az OIK munkatársai,
vezetősége, a KKDSZ helyi alapszervezete valamint a Mikulás és krampusz segítői
gondoskodnak.
68

2016. dec. 9. Mikulás-ünnepség,

2017. dec. 8. Mikulás-ünnepség

Jótékonysági rendezvények
A könyvtárat támogató civil szervezetek, a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület és a „Hogy az
idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítvány tagjai, önkéntesei közt találjuk a könyvtár volt és
jelenlegi munkatársait. A civil szervezetek többek közt adománygyűjtő akciókkal segítik a
könyvtárat. Ilyen az Egyesület által az OIK nyílt napján (szept. 26.) rendezett „Hét nyelven
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beszélő cukrászda” jótékonysági büfé, és az Alapítvány adventi jótékonysági vására, melyre a
(nem csak könyvtáros) önkéntesek készítik az adomány fejében elvihető mézeskalács-,
origami- és gyöngydíszeket, kézműves ajándéktárgyakat.

2015. dec. 9. Adventi jótékonysági vásár előkészületei

2016. nov. 30. Adventi jótékonysági vásár előkészületei
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2017. dec. 1-i. Adventi jótékonysági vásár előkészületei

Szabadidős tevékenységek
„Túrázzon könyvtárosával!” Bár a közös könyvtáros-olvasó túrák az elmúlt években közel sem
voltak rendszeresek, a nyár beköszöntével ideje újra bakancsot húzni!

2012. aug. 26. Gyalogtúra Solymárról Nagykovácsiba

71

2013. máj. 5. Gerecsei túra, csoportkép a József Attila Megyei Könyvtár előtt

Rohanó hétköznapjainkban sajnos egyre kevesebb idő jut a kötetlen együttlétre, de törekszünk
rá, hogy szűkebb vagy tágabb körben közösen megünnepeljük a születésnapokat, névnapokat,
fontos életeseményeket. A mindennapokban egy közös ebéd vagy kávé melletti beszélgetés is
sokat számít.

2014. aug. 27. A Zeneműtár munkatársai egy nyárvégi péntek délután a Duna-parton
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AZ OIK A MÉDIÁBAN: 2017 - 2018 MÁJUS
2017
TV
Tölgyfa-testvér: A szlovák népköltés antológiája című kötet bemutatójáról
Duna TV, Domovina, 2017. 01. 16. 7:50
Mikszáth halhatatlan világa
Duna TV, Domovina, 2017. 03. 13. 7:50
Ismétlés: Duna World
Beszélgetés Szofija Andruhovics írónővel az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
Duna TV, Ukrán nemzetiségi műsor, 2017. 04. 06. 17:00
RÁDIÓ
Tölgyfa-testvér: A szlovák népköltés antológiája című kötet bemutatójáról,
Kossuth Rádió, Egy hazában, 2017. 01. 29. 13:00
Timár Ágnes interjúja Szendrei Judittal az „Ébren is álmodom” c. tűzzománc
kiállításról
Klub Rádió, Reggeli gyors. Tárlatvezetés rovat 2017. 01. 09.
Az OIK Éneklők c. programsorozatáról, Dr. Papp Anna Mária, az OIK főigazgatója,
Sárközi Andrea, a Zeneműtár osztályvezetője
Kossuth Rádió, Vasárnap délelőtt, 2017. 02. 19.
Valóság és fikció - Simonyi Emő festőművész, grafikus kiállítása
Kossuth Rádió, 180 perc, Kulturális ajánló. 2017.03.08.
Beszélgetés Szofija Andruhovics írónővel az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
MR4. Ukrán nemzetiségi műsor, 2017. 04. 14. 13:00
Interjú Horváth István főigazgató-helyettessel Hock Bertalan „Kétágú síp” kiállítása
kapcsán
Kossuth Rádió, Vasárnap délután, 2017. 05. 14. 16:00
Interjú Horváth István főigazgató-helyettessel
Kossuth Rádió, Arcvonások, 2017. 08. 22. 14:05
Interjú az intézmény főigazgatójával az Országos Idegennyelvű Könyvtár nyílt napja
kapcsán
Croatica rádió:2017. 09. 28. 18.00
Kazandzakisz est az Idegennyelvű Könyvtárban
Nemzetiségi Rádió, Görög nemzetiségi műsor, 2017. 10. 12. 13:00
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„A magyarországi nemzetiségek néprajza” sorozat legújabb köteteinek bemutatójáról
Kossuth Rádió, Egy hazában, 2017. 11. 19. 13:00
Advent Zágrábban
Kossuth Rádió, Egy hazában, 2017. 12. 06. 13:00
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Ukrán nemzetiségi műsor: Szofija Andruhovics írónő
http://www.mediaklikk.hu/2017/04/11/ukran-nemzetisegi-musor-szofija-andruhovics-irono/
(letöltés: 2017. 04. 17.)
AIBM közgyűlés az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
http://hangtarnok.hu/2017/04/06/aibm-kozgyules-az-orszagos-idegennyelvi-konyvtarban/
(letöltés: 2017. 04. 07.)
S. Benedek Andrsá emlékjelet kapott a főiskolán
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Az Ukrajna élő történelme
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TV
A spirituális Örményország varázsa. Ermone Zabel Martaian kiállítása
DUNA TV, Rondó 2018. 06. 07.
Író-olvasó találkozó Dzvinka Torohtusko írónővel
Duna TV. Rondó 2018. 06. 21.
RÁDIÓ
Ferkovics József festőművész kiállításának megnyitója. Pilisi Csenge interjúja Heinczné
Oszkai Judittal
Kossuth Rádió, Vasárnap délután, 2018. 01. 07. 16:00
„Élni, ez a fontos. Mert nincs szebb az életnél, ha szép. (...)" cigány képzőművészet, zene,
tánc az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Daróczi Ágnessel beszélget Farkas Szabolcs.
Kossut Rádió, Roma jelenlét, 2018. 01.21. 17:06
Egy hazában – Málenkij robot
Nemzetiségi Rádió, Egy hazában, 2018. 01. 21. 13:00
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műemlék jellegű épülete. Sebestyén Lilla beszélget
az OIK főigazgatójával
Fehérvár Rádió, Körhinta – Délelőtt műsor, 2018. 02. 27. 9.00
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár kulturális programjai. Gál Mónika beszélget az
OIK főigazgatójával.
Karc Rádió, A Spájz legfelső polca – kulturális ajánló műsor, 2018. 03. 05. 11.45.
Író-olvasó találkozó. május 22-én. Dzvinka Torohtusko írónővel a budapesti Ukrán
Hagyományok Háza és az Országos Idegennyelvű Könyvtár szervezésében
Nemzetiségi Rádió, Egy hazában 2018. május 20., vasárnap, 13:00
NYOMTATOTT SAJTÓ
Izsó Zita: Versragu postagalambokból. In: Magyar idők. 4. (2018) 43., p. 17.
INTERNET
Az eszperantó éve Budapesten
https://polinst.hu/node/11435
(letöltés: 2018. 01. 15.)
Nemzetközi érték lett a Tápió menti tót népdalok gyűjteménye
http://www.tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3609:nemzetk
ozi-ertek-lett-a-tapio-menti-tot-nepdalok-gyujtemenye&catid=17&Itemid=137
(letöltés: 2018. 01. 15.)
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„Élni az fontos, mert nincs szebb az életnél, ha szép”
http://www.prae.hu/index.php?route=news%2Fnews&aid=32653
(letöltés: 2018. 01. 19.)
По Будапешту маленькой компанией
https://anna-bpguide.livejournal.com/683621.html
(letöltés: 2018. 02. 13.)
Laik Eszter: Papírrepülőcske lélek a végtelenben
https://www.irodalmijelen.hu/2018-feb-16-0909/papirrepulocske-lelek-vegtelenben
(letöltés: 2018. 02. 19.)
Izsó Zita: Versragu postagalambokból
https://magyaridok.hu/kultura/versragu-postagalambokbol-2812755/
(letöltés:2018. 02.26.)
Beszélgetés Czinki Ferenccel
https://moly.hu/esemenyek/beszelgetes-czinki-ferenccel
(letöltés: 2018. 02. 14.)
7 gyönyörű könyvtár, ahová még vizsgaidőszakban is örömmel bújik el az ember
https://www.nlcafe.hu/szabadido/20180414/7-gyonyoru-budapesti-konyvtar-vizsgaidoszakszabo-ervin-konyvtar-olvasotermek/
(letöltés: 2018.04.16.)
Egy hazában – Író-olvasó találkozó
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/05/17/egy-hazaban-iro-olvaso-talalkozo/
(letöltés: 2018. 05. 18.)
Egy nap, amikor múzeumoké a főszerep – Vár a Múzeumok Majálisa
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-nap-amikor-a-muzeumoke-a-foszerep-var-amuzeumok-majalisa/
(letöltés 2018. 05. 18.)
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INNOVÁCIÓ A TÁRSADALOM ÉRDEKÉBEN - FOLYAMATBAN
LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

A kínai sarok továbbfejlesztése
A 2014-ben a Hanban/ Konfúciusz Intézettel együttműködésben létrehozott Kínai Sarok projekt
2018-ban befejeződik. A szolgáltatás népszerűségére való tekintettel tervezzük a
továbbfejlesztését. Folyamatban vannak a tárgyalások az EUOBOR (European Institute for One
Belt One Road Economic and Cultural Cooperation and Development) Intézettel, és a Tang Ti
Oktatást Segítő Alapítvánnyal. Az együttműködés eredményeként bővül a kínai gyűjtemény,
gyakrabban kínálunk a kínai nyelv tanulását, és a kínai irodalom, zene és kultúra megismerését
célzó programokat, igyekszünk szorosabb kapcsolatot kiépíteni a hazai kínai közösséggel. A
szolgáltatásfejlesztés megvalósítása érdekében a kínai nyelvet ismerő munkatársat is
felvettünk.
Kihelyezett OIK Gyűjtemény a Tittel Pál Könyvtárban, Egerben és Gyöngyösön
A kihelyezett gyűjtemény ötlete közös gondolkodás eredménye. Kezdetben a Tittel Pál
Könyvtár selejtezett, illetve az OIK-ba adományként érkező, de állományba nem kerülő
dokumentumokat kért az OIK-tól, jelezve, hogy a külföldi hallgatók igénylik az idegennyelvű
szépirodalmat, de a könyvtár gyűjtőköre nem teszi lehetővé ezek beszerzését.
E jelzés számunkra egyértelmű volt. Új használói csoport megjelenését azonosítottuk. az
igényre azonnal reagáltunk az OIK kihelyezett gyűjtemény felajánlásával, amelyet a partner is
pozitívan fogadott. Folyamatban van az együttműködés részleteinek, a kihelyezett gyűjtemény
működtetésének kidolgozása. Még ebben az évben, az egyetemi év kezdetén tervezzük a
kihelyezett gyűjtemény megnyitását.
Az OIK energiahatékonysági szempontú felújítása a műemlék homlokzat
helyreállításával
Időszerű a könyvtár épületének energiahatékonysági szempontú felújítása. Ezzel párhuzamosan
tervezzük az eredeti, 1898-ban készült homlokzat helyreállítását. A fejlesztés a
könyvtárhasználók és a dolgozók komfortérzetét nagymértékben növelné. A homlokzat
helyreállítása funkciómódosítást is megkövetel. A funkciótervek és a homlokzat tervei
elkészültek. Folyamatosan keressük a felújítást lehetővé tevő forrást. Amennyiben felújítási
célú forrás megjelenik, a tervek birtokában azonnal lépni tudunk annak megvalósítása felé.
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