
képzelik a szerkesztői, ahol minden felsőoktatási könyvtár-
ban dolgozó találhat érdekes szakmai tartalmakat.

Az aktuális hírek mellett – az előzetes tervek szerint 
– csütörtökönként jelenik meg egy-egy hosszabb be-
jegyzés olyan témákban, mely a szélesebb könyvtáros 
olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat. Az első 
ilyen cikkből például megtudhatjuk, hogy az egyetemi 
könyvtárak hogyan kezdték az új szemesztert a második 
hullám „árnyékában”. A szerkesztők kérik a könyvtáros 
szakma segítségét is abban, hogy támogassák a munkáju-
kat, küldjenek e-mailt 34  a különböző könyvtárakban zajló 
eseményekkel kapcsolatos hírekről, információkról eset-
leg küldjenek olyan témajavaslatokat, melyekről szívesen 
olvasnának az ekk.org.hu 35  felületen.2 

Q RÖVIDHÍREK

2 Forrás:  
Könyvtári Intézet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 33/2017 (XII. 12.) 
EMMI rendelet alapján, 2020-ban is pályázatot hirdetett a 
Minősített Könyvtári cím és Könyvtári Minőségi Díj elnyeré-
sére. Minősített Könyvtár címet azok a könyvtárak kaphat-
nak, melyek magas színvonalú szakmai munkájuk mellett, 
a könyvtári minőségirányítás módszereinek folyamatos 
alkalmazásával működtetik szolgáltatásaikat, és jelentős 
eredményeket érnek el a szervezetfejlesztés területén is. A 
Könyvtári Minőségi Díjat azoknak a már Minősített Könyvtár 
címmel rendelkező könyvtáraknak adományozzák, amely-
nek munkatársi elköteleződésen és folyamatos fejlesztésen, 
javításon alapuló kiemelkedő innovációit a könyvtárhaszná-
lók elégedettsége, a partnerek véleménye is alátámasztja.
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2020-BAN MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET 
NYERTEK:
• Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

(Salgótarján)
• Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár (Zalaegerszeg)
• Egressy Béni Városi Könyvtár 

(Kazincbarcika)
• Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 

Központ
• Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen)
• Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula)
• Mórahalom Város Önkormányzat 

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
• Óbudai Platán Könyvtár
• Városi Könyvtár Lenti

2020-BAN KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI 
DÍJAT NYERT:
• Békés Megyei Könyvtár 

(Békéscsaba)

A könyvtárak a pályázatban foglaltak 
szerint pályázati anyagaikat feltöltik honlapjuk-
ra, és az megjelenítésre kerül a Könyvtári Intézet 
oldalán is.3  

Gratulálunk a nyerteseknek!

3 Forrás:  
Könyvtári Intézet
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