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Átfogó cél 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szellemi azonosságot vállal a nemzeti értékekről 

és a hungarikumokról megjelent törvény tartalmával, mely deklarálja a magyar kultúra 

évezredes értékeinek védelmét, gyűjtését, dokumentálását. Örökségünk megőrzése, 

rendszerezése, nyilvánossá tétele a könyvtárak tevékenységének lételeme, műhelyei a 

kutatómunkának, színterei a helyi identitást erősítő közösségeknek. 

Az MKE, mint  a legnagyobb közgyűjteményi intézményrendszer  civil szakmai szervezete, 

feladatának tekinti, hogy e nagyszabású munkának cselekvő részese, koordinátora legyen, s e 

folyamatban a könyvtárak eszközrendszerével, a könyvtárosok speciális szakmai 

felkészültségével segítse a hungarikum program társadalmi támogatottságát. 

 

 

Feladat 

 

- 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. 

 

- A jogszabályokban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében együttműködést 

   kíván kezdeményezni; 

      - a települési, megyei önkormányzatokkal, ill. az általuk létrehozott települési, tájegységi 

        és megyei értéktár bizottságokkal, 

      - az ágazati értéktár adatait gondozó illetékes szakbizottságokkal, 

      - a Hungarikum Bizottsággal, elnökével, 

      - egyéb közreműködő szervezetekkel, személyekkel. 

 

- 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 bibliográfia elkészítését segítve. 

 

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

magánszemélyekkel.  

 

- A munkacsoport feladatait szükség szerint külső szakemberek bevonásával végzi. 

 

 

 

 



A munkacsoport szervezeti rendje, ülésrendje 

 

A munkacsoport összehívásáról a munkacsoport vezetője gondoskodik. 

Tagjai személyes megjelenéssel negyedévente -, ill. szükségszerűen - tartanak ülést. A 

munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

A munkacsoport elektronikus úton folyamatosan kapcsolatot tart. Döntést igénylő 

kérdésekben a határozatképesség, ill. a szavazatarány (e-mailes szavazat) a mérvadó. 

 

Dokumentáció 

 

A munkacsoport megalakulásáról, üléseiről írásos emlékeztető készül, melyet elektronikus 

formában megküld az MKE elnöksége és a munkacsoport tagjai részére. Az ügyiratok az 

MKE dokumentumtárába kerülnek. 

 

A munkacsoport vezetője a végzett tevékenységről évente írásos beszámolót készít az MKE 

elnökségének. 

 

 

2013. április 25. 

 

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

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 


