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Tisztelt Leendő Tagtársak, Kedves Könyvtárosok, Kollégák! 
 

 
Hívunk, várunk tagjaink sorába minden könyvtárost, könyvtári munkakörben, vagy 
könyvtárban dolgozó kollégát! Munkánk a tagságunkra épül, erőnk a tagság révén erő. 
Közösségünk területi (megyei), illetve szakterületi alapon szervezetekre tagolódik. Ez a 
tagoltság biztosítja, hogy mindenki rátalálhasson a maga számára fontos kapcsolatokra, hogy 
mindenki a maga érdeklődési területéhez, földrajzi kötődéséhez találhasson együttműködő 
társakat. Tevékenységünket önmagunk szervezzük. Áldozatos szervező munkával számos 
regionális, vagy országos konferencia, megbeszélés, érdekképviseleti munka, pályázat 
megvalósítás, jogszabály véleményezés „áll mögöttünk”. Megjelentetjük a Könyvtárvilágot, 
elektronikus magazinunkat, dokumentáljuk működésünket. Tagkártyánk egyben díjmentes 
múzeumi belépőként is szolgál és egyéb vásárlási kedvezményekre is jogosít. Nézzen szét 
honlapunkon, válasszon szervezetet és küldje el hozzánk jelentkezési lapját! 
 
Szeretettel várjuk! 

 

 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Alapszabálya nem korlátozza a belépni szándékozók 
körét. Az egyesületnek bárki egyéni tagja lehet, aki elfogadja az MKE céljait és kész 
kötelességeit teljesíteni. Testületi tagként intézmények, gazdálkodó és társadalmi 
szervezetek, egyesületek is tagjaink lehetnek, ha támogatják az MKE céljainak 
megvalósulását.  
 
Mik is ezek a célok? Az MKE 

 Kezdeményezője a könyvtár- és szakirodalmi információs politika alakításának.  

 Részt vesz a szakmai döntések előkészítésében. 

 Véleményezi a könyvtári ellátást érintő intézkedéseket.  

 Képviseli mind a könyvtárosok, mind a könyvtárak érdekeit. 

 Kapcsolatot kezdeményez és ápol a fenntartókkal. 

 Segíti tagsága szakmai információ szerzését. 

 Országos, regionális konferenciákon foglalkozik aktuális szakterületi kérdésekkel. 

 Projekteket valósít meg tevékenysége jobbítása, a könyvtárosi szaktudás, a 
szakmai kompetencia fejlesztése érdekében. 
 

2012-ben kezdeményezői voltunk az Országos Könyvtári Konferenciának, melynek 
zárásaként közreadtuk az OKK téziseket. 2013-2014-ben ismét összehívtuk az OKK 
műhelyeket, hogy Téziseinket a műhelyekben megfogalmazottakkal kiegészíthessük, 
frissíthessük. Ezzel járulunk hozzá a 2014-2020 tervidőszak könyvtári stratégiájának 
megfogalmazásához. 
 
Évente (immár 45 alkalommal) Vándorgyűlést szervezünk, ahol tagságunk mintegy harmada 
részt vesz (7-800 fő) és közösen tanácskozunk a legfontosabb kérdésekről.  
 
Közreműködtünk a könyvtárosság etikai kódexének megfogalmazásában is. Fontosnak tarjuk, 
hogy rendelkezünk kodifikált szakmai etikával, ami többek között rögzíti, hogy mennyire 
fontosnak tartjuk ismereteink folyamatos megújítását. Ennek pedig az egyik 



legtermészetesebb és legáltalánosabb módja éppen a szakmai együttműködések, 
ismeretcserék fenntartása, bemutatók és tapasztalatcserére alkalmas programok szervezése, 
képzések, továbbképzések lehetővé tétele.   
 
Az egyesület több munkabizottságot is működtet. Például oktatási, hungarikum, PR, Fitz díj. 
 
Az egyesület saját kitüntetéseket, díjakat is alapított. MKE emlékérem, Év fiatal könyvtárosa 
díj, Füzéki István emlékérem.  
 
A könyvtári ellátás fejlődését segítve különös gondot fordítunk a határon túli magyar, a hazai 
nemzetiségi, valamint a társadalmilag hátrányos rétegekkel való kapcsolattartásra, az e 
területen ellátást végző könyvtárosokra.  
 
A szakmai kapcsolat és fejlődés érdekében számos belföldi és külföldi szakmai és egyéb 
szervezettel működünk együtt (pl. IFLA, EBLIDA, ALA, szomszédos országok magyar és 
nemzeti könyvtáros szervezetei). 
 
Nem kevés és folyamatos az a munka, amely az egyesület keretei között folyik, társadalmi 
munkában, munkaidőn túl, szabadidőnk terhére. Ehhez nemcsak a tisztségviselőink 
munkájára van szükség, hanem az egyesületi tagok aktivitására is, hogy minden szakmai 
kérdésben a legmegfelelőbb válaszok, a leginkább érdekeinket szolgáló döntések és 
eredmények születhessenek. Az MKE döntéshozatala alulról felfelé történik: tag, taggyűlés, 
küldöttközgyűlés útján. Ez utóbbi a legfőbb döntéshozó szerv. A Tanács önálló szervezeti 
egységként a szervezetek egy-egy képviselőjéből áll. A Tanács elnöke egyben az MKE 9 fős 
ügyvivő elnökségének tanácskozási jogú tagja. Az elnökség havonta vagy gyakrabban is 
ülésezik, ha szükségszerű. A munkabizottságokban pedig bárki részt vehet, várjuk is a 
jelentkezőket!  
 
Az MKE-nek tizennyolc területi (megyei), három társult (Csongrád Megyei Könyvtárosok, 
Kisalföldi Könyvtárosok, valamint a Könyvtárostanárok) és tizenkettő könyvtártípusok, 
könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési területek szerint szerveződő szakterületi 
szervezete működik.  
 
Tagjaink egyszerre több szervezetben is regisztráltathatják magukat, ebben az esetben a 
tagdíj regisztrációs díj részét annyiszor kell megfizetni, ahány szervezetben tag kíván lenni.  
 

Bárki megkérdezheti, mit kaphatunk a tagdíjunkért?  
 
(Jelenleg a minimális tagdíjaink a következők: Rendes tagság esetén 5.000 Ft. 
Kedvezményes tagság esetén 3.000 Ft. Testületi tagság esetén 20.000 Ft. Egy-egy szervezet 
ettől magasabb összeget is meghatározhat.) 
 
Az MKE éves szinten 14-20 millió forintot, néha még ettől is többet tud pályázni könyvtári 
programokra. Működésünket a tagdíjainkból fedezni tudjuk, nagyobb mozgásteret azonban az 
így elnyert pályázati források biztosítanak. Szinte állandó támogatónk az NKA és a Nemzeti 
Civil Alap. Meg sem tudjuk mondani, hogy hány intézmény és könyvtáros volt azoknak a 
programoknak részese, hogy mi minden valósulhatott meg a tőlük pályázott összegekből. 
 
A nyereség nálunk nem elsősorban a „tag zsebébe vándorol”, a begyűjtött forrást mi minden 
esetben az alaptevékenységünkre forgatjuk vissza. A haszon tehát – egyesületünk esetében - 
nem (mindig) forintban értendő és nem is mindig rögtön mutatkozik a hatása. Fontos azonban, 
hogy létezik az érdekképviselet, hogy születhetnek javaslatok, hogy az MKE-re a fenntartók 
hiteles tárgyalópartnerként tekintenek, hogy pozitív a társadalmi és fenntartói megítélésünk.  



 
Ugyanakkor persze a tagságnak vannak forintosítható előnyei is, hiszen tagkártyánk egyben 
ingyenes múzeumi belépőkártya is, ezen kívül tagjaink kedvezményes díjjal vehetnek részt a 
fizetős szakmai programjainkon, a szervezetek által meghirdetett tanulmányutakon, 
kirándulásokon. Kedvezményt kaphatunk a (KELLO) boltjaiban is. A „Kelló Kártya” személyes 
vásárláskor magyar nyelvű könyvek esetében 20 %, egyéb dokumentumok esetében 10 % 
kedvezményre jogosít. Az EDC kedvezmények pedig már ezernél több elfogadóhelyen 
biztosítanak szerény mértékű kedvezményt. 
 
Az MKE tagnak számos olyan joga van, mely biztosítja, hogy saját elképzeléseit a 
szervezeten belül képviselhesse, megvalósíthassa.  
 
Az egyéni és a testületi tagnak az őt regisztráló szervezet(ek)ben szavazati, javaslattételi és 
véleményezési joga van. A Tag a szervezeti küldöttek útján állást foglalhat és véleményét 
eljuttathatja a Tanácshoz, az elnökséghez. A tagnak joga van az MKE nyilvános felületeinek 
(honlap és különösen a Könyvtárvilág c. webmagazin) használatára. A tag bármely tisztségre 
választható. A tag tájékoztatást kérhet az MKE tevékenységéről. Részt vehet az egyesület és 
szerszervezeteinek rendezvényein, programjain. Javaslattételi joga van a szervezet által 
adományozható elismerésekre. Pályázhat az egyesület és a regisztráló szervezet 
tanulmányútjaira, ösztöndíjaira. Igénybe veheti a pályázatok útján elnyert támogatásokat. 
Részesülhet minden olyan kedvezményben, juttatásban vagy szolgáltatásban, amelyet az 
egyesület és a regisztráló szervezet tagjainak nyújt.  
  
A tagi kötelességek sora jóval rövidebb, mint a jogok és lehetőségek tára. Köteles megfizetni 
az éves tagdíjat és lehetőség szerint aktívan részt venni az egyesületi munkában. 
 
Csak akkor működik és tud előbbre jutni bármely szervezet, ha tagjai aktívak, hiszen az 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgozó tisztségviselők és az egész egyesület munkájának 
bázisa a tagság aktivitása. 
 
Köszönjük a bizalmat, az eddigi és a remélt további támogatást, az aktív munkát!  
 
Leendő tagjainkat pedig hívjuk, csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várjuk Önöket! 
 
Kívánunk minden kedves régi és új MKE tagnak sikerekben, örömökben gazdag, Boldog Új 
Esztendőt! Tegyünk együtt a könyvtáros szakma megmaradásáért, érdekképviseletünkért, a 
közös jövőnkért! 
 
 
 
Budapest, 2013. december 30. 
 
 

Fehér Miklós  Kissné Anda Klára 
MKE főtitkár   Titkár,  MKE KEMSZ 

 


