
Könyvtári minőségirányítás - minőségbiztosítás továbbképzés 
 

Tihany, 2016. május 9-10. 
 
Kedves Kollégák, 
bízom benne, nem én vagyok egyedül az, aki jó emlékeket őriz ama Corvina szoftvert 
használó egyházi könyvtárosok tihanyi találkozójáról, ami majd 10 évvel ezelőtt volt, 
2007-ben… 

Öröm számomra, hogy idén ismét találkozhatunk Tihanyban, május 9-10-én a 
könyvtári minőségirányítás továbbképzésen. 

Tudom, hogy Tihany elég messze van, és tömegközlekedéssel nehezen 
megközelíthető. Azt is, hogy akár egy napra is nehéz kiszakadni a családból, a 
munkából. Ám remélem, hogy az Apátságban tapasztalható „genius loci”, a Balaton 
megunhatatlan látványa, a baráti és kollegiális együttlét és a hasznos program – ami a 
rövid időre való tekintettel elég maratoni lesz – elfeledteti velünk a család utáni 
honvágyat és kiszakít a hétköznapok monotóniájából.  

Mint az egyik szervező, néhány gyakorlati tanácsot, tudnivalót szeretnék 
megosztani a továbbképzéssel kapcsolatban. 
 
résztvevők: 
A továbbképzésre cca. 20-an jelentkeztünk - azért nem pontos a szám, mert van, aki 
csak egy napra marad. 
Az előadókkal együtt hétfőn az ebéden 22-en, kedden 20-an leszünk.  
Vasárnap éjszakára a vendégházban 9 fő, hétfőn 18 fő kért szállást, tehát kényelmesen 
elférünk úgy, hogy nem kell emeleten aludni…  
A hétfői közös vacsorán 20-an leszünk. 
 
A továbbképzésen a következő kollégák vesznek részt:  
Ezt egyrészt azért írom, mert a továbbképzésnek gyakorlati része is lesz – 
csapatmunkában… másrészt pedig, hogy közösen gondolkodjunk arról, hogy kinek ki 
lehetne a szobatársa…  
 
tehát a résztvevők: név – a Szent Kristóf Vendégházban megszállók – éjszakák száma:  
 

Ásványi Ilona 

Bálint Ágnes – SzKV- 2 

Balogh Ferenc – SzKV - 2 

Baloghné Vida Irén – SzKV-1  

Baranya Péter – SzKV-2 

Berecz Ágnes 

Endrész Katalin- SzKV-1 

Horváth Sára- SzKV-2 

Hubert Gabriella- SzKV-2 

Kamocsa Gábor – SzKV- 1 

Laskay Anna- SzKV - 2 

Nagyné Maros Gabriella- SzKV-2 

Pázmándi Ágnes- SzKV-1 

Samodai Éva- SzKV-2 

Skaliczky Judit - előadó 

Stempely Irén- SzKV-1 

Szász Zoltánné- SzKV-2 

Szegedi Kálmánné – SzKV-1 

Török Beáta 

Tőzsér Benjamin- SzKV-2 

Varga-Kohári Mária- SzKV-1 

Vidra Szabó Ferenc - előadó 

 

közlekedés – megközelítés - parkolás:  
Bár Balatonfüredről Tihanyba van buszjárat, a busz Tihanyban az Apátság lábánál áll 
meg, de a buszközlekedés nem sűrű, ezért a tömegközlekedéssel érkezőkért – akár 
vonattal, akár busszal érkeznek – Balatonfüredre át tudunk menni. Kérem, hogy 
szeretne élni ezzel a lehetőséggel, jelezze nekem, hogy összehangolhassuk a 



logisztikát…  
A gépkocsival érkezők az Apátság zárt parkolójában tudják hagyni az autójukat. 
Bizonyára mindenki járt már Tihanyban, de nem feltétlenül járt az Apátságban 
autóval, azért: az Apátságba az autófeljáró-út az Apátság előtti térre felvezető 
lépcsőtől jobbra van. Itt bóják (tüskék) zárják le az utat. Balról található a kaputelefon 
és csengő, ezen a mozgáskorlátozott piktogramú gombot kell megnyomni, ekkor egy 
lámpa, ill. hangjelzés kíséretében elsüllyednek a tüskék, és néhány perc alatt át 
tudunk haladni a bóják fölött. Visszafelé csak meg kell közelíteni kellő távolságra a 
bójákat és leereszkednek a tüskék. 
 
helyszín:  
A szakmai program a Tihanyi Apátság Tetőterében lesz, itt lesznek a következő 
étkezéseink is: május 9. hétfő: reggeli és ebéd, május 10. kedd: reggeli és ebéd. 
A szállás az Apátság Szent Kristóf vendégházában lesz, ez az ún. Rege-udvarban (Rege 
Cukrászda udvara) van az Apátság épülete mellett. 
Ebben a vendégházban 8 négyágyas (két emeletes ágy) és 1 nyolcágyas szoba van, 
minden szobához vizesblokk tartozik, van egy közös tér – kicsi teakonyhával. 
 
Az étkezéssel folytatnám: többen megérkeznek már május 8-án, vasárnap. Ezen az 
estén a vacsoráról ki-ki maga gondoskodjon. A bencés vendéglátás szellemében utána 
a koccintásra alkalmas nedűt, mint vendéglátó magam biztosítom. 
Reggeli és ebéd az Apátság vendégebédlőjében. 
Május 9-én hétfőn este a vacsoránk a kellemes sétával megközelíthető Pál Csárdában 
lesz a Visszhang-dombon. Az ételt-italt ki-ki maga rendeli „a ’la carte,” és fizeti. Azt 
hiszem, hogy elfogadnak SZÉP kártyát is. 
Utána  a Vendégházban még lesz/lehet mód beszélgetésre… a pannonhalmi borról 
szintén gondoskodom.  
 
 
Kedves Kollégák, 
csak remélem, hogy mindenre kiterjedt a figyelmem… ha mégsem, várom a 
kérdéseket, kéréseket, észrevételeket…  
Várom azok levelét, akik tömegközlekedéssel jönnek, és szeretnék, ha Balatonfüredről 
autóval áthoznánk őket  - Baranya Péter vállalta, hogy segít ebben. 
Mindenkitől, aki már vasárnap megérkezik, örömmel fogadnék egy olyan jelzést, hogy 
mikor érkezik Tihanyba, hogy Mindannyiotok előtt érkezve magam fogadhassalak 
Benneteket. 
Már most megírom a telefonszámomat – hátha van, aki nem tudja - , hogy aktuálisan 
egyeztethessünk, ha bármi probléma adódna: 20 495 33 18 
 
 

Szeretettel, barátsággal köszöntök és várok Mindenkit 
Szent Benedek és a bencés Regula szellemében,  

mely szabályzat külön rendelkezik a vendégfogadásról… 
 

 
Pannonhalma, 2016. április. 20. 
 
 
 

Ásványi Ica 


