
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hungarikum Munkacsoport  

munkaterve 

 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Hungarikum Munkacsoport megalakulásának 

célja annak kezdeményezése, hogy tevékeny részese legyen a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról megjelent 2012. évi XXX. törvény, ill. annak végrehajtását (114/2013. (IV. 

16. Kormányrendelet) gondozó folyamatnak. A magyarság szellemi-tárgyi, szakterületenkénti 

nemzeti értékeinek megőrzése, dokumentálása, rendszerezése a könyvtárak 

tevékenységrendszerében alapvetően vannak jelen, ezért szakmai elkötelezettségünk, hogy 

sajátos eszközeinkkel, módszereinkkel, széleskörű kapcsolatrendszerünkkel segítsük e 

nagyszabású program sikeres teljesülését. 

 

A Munkacsoport tagjai 

 

A Hungarikum Munkacsoport tagjait az MKE elnöksége, szakmai és területi szervezetei 

delegálják. A munkacsoport vezetőjét, szakterületi vezetőit az MKE elnöksége bízza meg - 

vagy a munkacsoport jelöli ki. A munkacsoport az MKE elnökségének felügyelete alatt végzi 

munkáját. 

 

Tagok: 

 

    1.- MKE elnöksége: Fehér Miklós főtitkár, Zselinszky Lászlóné elnökségi tag,                            

    2.- Helyismereti Szekció: Mándli Gyula, igazgató, Vác, Városi Könyvtár. 

    3.- Jogi Szekció: Juhász András, az OSZK Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály  

                                 főkönyvtárosa, 

    4- Mezőgazdasági Szekció: Lükőné Örsi Gabriella, az Országos Mezőgazdasági  

                                 Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatója, 

    5.-Tudományos és Szakkönyvtári Szekció: Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi  

                                 Könyvtár főigazgatója, 

    6.-Baranya Megyei Szervezet: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, igazgató, Pécs, Csorba 

                                Győző Könyvtár, 

    7.- Borsod Megyei Szervezet: Dr. Prókai Margit, igazgató, Miskolc, II. Rákóczi Ferenc  

                                 Megyei és Városi Könyvtár, 

    8.-                             Halász Magdolna, ny. könyvtárigazgató, Sárospatak, Városi Könyvtár 

    9.- Fejér Megyei Szervezet: Beniczky Péterné, Székesfehérvár, Kodolányi János 

                                 Főiskola Könyvtárának ny. vezetője, az MKE megyei elnöke, 

   10.- Pest Megyei Szervezet: Hajdu Zoltánné igazgató, Monor, Városi Könyvtár, 

   11.- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet: Dr. Lászlóné főkönyvtáros, Nyíregyháza,  

                                Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 

 

 

Feladatok 

 

- A települési és megyei értéktár bizottság létrehozását és gondozását vállaló önkormányzatok 

(települési, megyei), valamint az ágazati értéktárak létrehozásáért és gondozásáért felelős 

szervezeti egységek (minisztériumi szervezetei egység) vezetőivel való kapcsolatfelvétel 

kezdeményezése a könyvtárszakmai szerepvállalást, együttműködést illetően. 

A munkaanyag kidolgozása. 

 



- A jogszabályi háttér értelmezése, az ebből adódó lehetőségek, feladatok számbavétele; 

      - 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értétekről és a hungarikumokról, 

      - 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

         gondozásáról. 

 

- Egy közös gondolkodás, az üggyel való azonosulás érdekében a könyvtárosok felkészítése a 

szakmai szervezetek, ill. – régiónkénti összekapcsolásban – a megyei szervezetek 

együttműködésével. Ez utóbbi esetben különösen fontos a megyei könyvtárak helyismereti 

részlegeinek, munkatársainak a támogató részvétele. 

 

- Egy egységes módszertan kidolgozása, az - értéktárba bárki által javasolt (ld. korm.rend.) – 

adatlapok kitöltését, benyújtását, a szükséges forrásmegjelölés, bibliográfia elkészítését 

segítve. 

 

- Együttműködés a programban résztvevő intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, 

magánszemélyekkel.  

 

- A munkacsoport feladatait szükség szerint külső szakemberek bevonásával végzi. 

 

 

2013. április 25. 

 

A dokumentumot az MKE Hungarikum Munkacsoport 2013. június 5-i ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

 


