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Minősített Könyvtár címet és 

Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő 

intézmények 

 

Beküldte – 2018. október 25. 

Könyvtári Intézet 
 

 
 

Örömmel tesszük közzé, hogy megszületett a Mi-

nősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

odaítéléséről szóló döntés. A Minősített Könyvtár 

cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatot az Embe-

ri Erőforrások Minisztériuma hirdette meg 2018 

áprilisában. A Minősített Könyvtár címre pályázók-

nak önértékelést és szakmai beszámolót kellett 

benyújtaniuk, amelyben bemutatták a szervezetfej-

lesztési munkájukat. A Könyvtári Minőségi Díjra 

pályázó intézmények feladata két innováció bemu-

tatása volt. Előnyben részesült az a pályázó, 

melynek legalább egy innovációja a nemzet és 

szakmapolitikai célokat támogatta, azaz családtá-

mogató vagy könyvtár- és olvasáskultúra népsze-

rűsítő volt. 

 

A Minősített Könyvtár címre 2018-ban 18, míg a 

Könyvtári Minőségi Díjra 2 érvényes pályázat ér-

kezett a könyvtári minőségmenedzsment pályáza-

tokat koordináló Könyvtári Intézethez. A pályázó 

intézmények minőségmenedzsment tevékenysé-

gét könyvtári és minőségmenedzsment szakértők 

értékelték a benyújtott szakmai beszámolók és a 

helyszíni látogatások alapján. A Könyvtári Intézet a 

szakértők írásos javaslatát továbbította az EMMI 

felé. 

 

 

2018-ban Minősített Könyvtár címet nyertek: 

● Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) 

● Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (Békés) 

● Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi 

Könyvtár (Szombathely) 

● Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 

● Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár (Debrecen) 

● Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

(Győr) 

● ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (Budapest) 

● Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 

● Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd) 

● Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft. Városi Könyvtár Jászberény (Jász-

berény) 

● Országos Idegennyelvű Könyvtár (Budapest) 

● Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

Könyvtára (Budapest) 

● Szentes Városi Könyvtár (Szentes) 

● Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és 

Levéltár (Budapest) 

● Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom 

Városi Könyvtár (Szarvas) 

 

2018-ban Könyvtári Minőségi Díjat nyert: 

● Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 

(Gödöllő) 

 

A pályázatban és a pályázathoz kapcsolódó sza-

bályzatban foglaltak szerint a pályázó közzéteszi 

honlapján a pályamunkáját. 

 

A mostani pályázati ciklusban nem díjazott intéz-

ményeknek kívánjuk, hogy a következő években 

egy még kimagaslóbb tevékenységgel jelenjenek 

meg a cím- és díjbirtokosok listáján. Gratulálunk a 

Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj 

elismerő címet elnyerő intézmények sikeres mun-

kájához, és azt kívánjuk, hogy a minőségme-

nedzsment tevékenységgel továbbra is folyamato-

san fejlesszék a könyvtár szolgáltatásait a haszná-

lók minél nagyobb megelégedésére. 
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A Könyvtári Intézet továbbra is támogatást, to-

vábbképzést, szakmai konzultációt nyújt minden 

könyvtár számára a minőségmenedzsment terüle-

tén. 

 
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-

intezet/minositett-konyvtar-cimet-es-konyvtari-

minosegi-dijat-elnyero-

intezmenyek?fbclid=IwAR3rfTgMMhOR1OQ_IbU9yd

ezYtGTfnMb5a2AQ-N0q8_Dwd56l_vRKcpHsKc 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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