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Könyvtáros kommunikációs csatornák 

ismertsége  
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Katalist Facebook Könyves vagy 

könyvtári blog 

Könyves vagy 

könyvtári 

vonatkozású 

mikroblog profil, pl. 

Twitter, Tumblr 

Speciális szakmai 

levelezőlista 

Könyvtáros 

ismerőseivel 

kialakított FB chat / 

zárt csoport 

Kommunikációs csatornák használata 
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hasznos aktuális érdekes formailag 

problémás 

zajos 
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Mi jut eszébe a katalistről? 

Milyen gyakran használja a 

Katalistet? 

naponta 

néhány naponta 

Havonta 

Ritkábban mint 

havonta 

Soha 

Posztok, 
információk 
közlése ritka 
 

 Emlékezetes témák, viták: 

 Porosodó könyvek 

 "illatos" olvasók 

 könyvtáros életpálya 
modell 

 Minőségbiztosítás 
 

 Fontos: 
 Rendezvények 

 Szakmai viták során felmerülő 
érvek 
 

 Semleges: 
 Újonnan megjelenő kiadványok 

 

 Nem fontos 
 Álláshirdetés 

 álláspályázat 

    

 



A KATALIST… 

 „Hasznos információforrás, bár néha áttekinthetetlen a 
formai megjelenítése.”    
      

 „Olykor érdekes információkat is hoz, de nem minden 
témát követek figyelemmel.”    
       
      

 „Már inkább hagyományosnak számító inf. csatorna, 
sokszínű információkkal, többségében inkább hasznos.„
       
  

 „A viták néha igazán szakmailag is gondolatébresztők, bár 
eredményük nem nyilvánvaló.”   
       

 „szakmai közösség, naprakész információk,  
segítségnyújtás”     
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nem ismeri hírek információk érdekességek érdektelen hasznos 

Mi jut eszébe a "Könyvtárosok" Facebook 

csoportról? 



Milyen gyakran 

használja a facebookot? 

naponta 

néhány naponta 

Havonta 

Ritkábban mint 

havonta 

Soha 

 Posztok, információk 

közlése ritka 

 
Információcsere könyvtáros 

ismerősökkel kialakított FB 

chat/ zárt csoportban 

naponta 

néhány naponta 

Havonta 

Ritkábban mint 

havonta 



 „A könyvtárak szakmai együttműködése révén 

hatékonyabbá és színvonalasabbá vált a régiók 

könyvtári és információs szolgáltatásokkal 

történő ellátása” 

 In: A könyvtári stratégia célja 2014-2020 
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Említés Konkrétum 

Felsőoktatási könyvtárak közötti együttműködés 

megjelenése 



 „adatbázisok, elektronikus folyóiratok beszerzésére irányuló” 

 „digitalizálási együttműködés” 

 „információkhoz való egyetemes hozzáférés” 

 „Közösségszervezés és együttműködés más könyvtárakkal, intézményekkel.” 

 „Partner könyvtárak” 

 „részt vesz a szakirodalmi források beszerzésére alakult nemzeti 
együttműködési programban” 

 „szakirodalmi és könyvtári információs ellátásának biztosítása” 

 „A feladatok és könyvtári gyűjtőkörök eredményes összehangolásával 
hatékonyabbá válhat a könyvtári ellátási rendszer” 

 „együttműködés más hasonló profilú kari könyvtárral” 

 „Building on our traditional values of promoting openness and tolerance, we 
serve the CEU community, the academic and research public in Budapest, in 
Central and Eastern Europe, as well as researchers from all over the world.” 

 „A gyors és pontos tájékozódást segítendően pedig, a dél-dunántúli megyék 
vezető felsőoktatási-, köz- és szakkönyvtáraival együttműködve, az 
intézményeinkbe járó időszaki kiadványok éves lelőhelyjegyzékét készítjük el.” 

 



 Belső szakmai kommunikációs kérdőív https://docs.google.com/forms/d/1J-9sntG6xmGk7VnRjLrowCqfyPQlWR-
07pYZKon5RGs/viewform?c=0&w=1 Katalisten megjelent: 2016. 04. 29 

 PTE EK TK stratégiai terv: 
 http://lib.pte.hu/sites/docs/a-PTE-EK-TK-Strategiai-Terve-2015-2020.pdf 

 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának stratégiai terve 2010–2014 

http://www.lib.unideb.hu/sites/www.lib.unideb.hu/files/strategiai_terv_2010_2014.pdf 

 SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum stratégiai fejlesztési terv 2014-2018  
http://www.konyvtar.univet.hu/images/dokumentumok/strategia_2014_2018_AOTKLM.pdf 

 Kodolányi János Főiskola Könyvtárának szervezeti és minőségstratégiája 

http://www.kodolanyi.hu/lib/Strategiai%20terv.pdf 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat Minőségirányítási kézikönyv 

http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/eksz_minosegiranyitasi_kezikonyv.pdf 

 Budapesti Corvinus Egyetem Középtávú stratégiai koncepció (2013-2016) 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/sites/default/files/Konyvtar_strat2013-2016.pdf 

 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ  Könyvtár és Levéltár 

http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/sites/default/files/5_mell_strategiai_terv.pdf 

 SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtára SzMSz 
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/szervezeti-es-mukodesi-rend 

 BME OMIKK Stratégiai terv (2015-2018) 
http://dokutar.omikk.bme.hu/web/Konyvtar/Magunkrol/Minosegugy/BME_OMIKK_strategiai_terv_2015_2018.pdf 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Könyvtárának küldetésnyilatkozata 
http://jak.ppke.hu/uploads/articles/291882/file/J%C3%81K%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20K%C3%BCldet%C3%A9snyilatkozat.pdf 

 Sörény Edina: A könyvtári stratégia céljai 2014-2020 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/files/2013/08/A-k%C3%B6nyvt%C3%A1ri-strat%C3%A9gia-c%C3%A9ljai-2014-2020_Soreny-Edina.pdf 

 Mission of the CEU Library 
https://library.ceu.edu/about/mission/ 

 KE Egyetemi Könyvtár 
http://lib.ke.hu/index.php/hu/a-koenyvtar 
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Köszönöm a figyelmet! 
 


