               A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökjelöltjének programja



A magyar könyvtárügynek - minden előzetes vélekedés ellenére - nem kevés feladata lesz az elkövetkezendő évtizedben sem. A válság sújtotta világ nemcsak elvesz, hanem jócskán hozzá is tesz a szakmai teendőkhöz, folyamatos megújulásra késztet könyvtárat és könyvtárost egyaránt.
 Az Európa 2020 Stratégia keretén belül számos olyan feladat fogalmazódik meg, amelyet a könyvtárak már most is magukénak vallanak. A Stratégia és az erre épülő Magyarország Első Intézkedési Terve meghatározza a globális válságból való kilábalás kritikus területeit. A versenyképesség továbbra is nagy jelentőségű, kiemelt cél az unión belül. Európa tudásalapú társadalomban gondolkodik. A Stratégiában jelentős szerep jut a nem formális és informális képzési programokat, szabadidős programokat kínáló kulturális intézményrendszereknek. Ugyancsak jelentős szerepet kapnak a szociokulturális programok, a K+ F területek. Fontossá válik a közösségek összetartozó erejének előmozdítása. Újabb megerősítést kap az olvasási, matematikai és tudományos készségek fejlesztésének szorgalmazása. Előtérbe kerül az európai digitális menetrend megvalósítása, amelyben a digitális tartalmak feltöltése és elérése, az internethez való hozzáférés és a kapcsolódó készségek egyre inkább szükségesek a mindennapi életben való teljes körű részvételre.
A permanens változások, a társadalmi mozgások és hangsúlyeltolódások dinamizmust igényelnek a szakmától, modellekben való gondolkodást, több frontos, erőteljes szakmapolitikai jelenlétet. Lényeges, hogy a szakma helyesen fogalmazza meg céljait, jó stratégiát alkosson, legyen rugalmas reagálása a kihívásokra és jól tudatosítsa a társadalomban és kormányzati szervekben a meghatározó érték- és haszontermelő szerepét, a tudás társadalmában elfoglalt helyét.

 A könyvtárügy jelenéért-jövőért a szférában működő szakmai civil szervezetek felelőssége igen nagy.  Az MKE saját programját, érdekképviseleti munkáját évek óta az aktuális könyvtárügyi kérdések figyelembe vételével fogalmazta meg.    
Programomban ma is ez az igazodási pont, de most, amikor napról napra keményebb hatások    
érik a könyvtáros szakmát, meg kell újulnia az egyesületi munkának is, új policy, offenzív jelenlét szükségeltetik a szakmai érdekképviseleti munkában. Programom fókuszában az aktív, szerepvállaló és cselekvő könyvtáros áll, akinek fontos a „szakmai és civil kapcsolatokon alapuló jelenléte a társadalomban.” Az MKE elnökének kötelessége erősíteni a tagság partnerségi kompetenciáit és építeni a tagságában meglévő óriási szellemi kapacitásokra. Az egyesület léte tagságában gyökeredzik, erejét a közös tudáson alapuló cselekvés adja. 

Megválasztásom esetén az alábbi cél és feladatok mentén kívánom a szervezet munkáját megszervezni, a civil szervezetekkel szembeni elvárásoknak megfelelően hatékonyabbá tenni.

Átfogó cél

A könyvtáraknak és könyvtárosoknak a versenyképes ország kialakításában betöltött meghatározó szerepének tudatosítása a társadalomban és a kormányzati szervekben.

Feladatok a szakmai érdekképviselet területén

A szakmai prioritások megtartásával tevékeny részvétel a kulturális, oktatási 

közgyűjteményi-könyvtári  kormányzati munkában  - együttműködési  szinten, a civil kontroll szintjén.
       
  Benne:   A hosszú távú könyvtári  stratégia megfogalmazásának kezdeményezése
                Részvétel a hosszú távú könyvtári stratégia (2013-2020) kialakításában;  
                A könyvtáros életpálya modell elkészítése, feladatátvétel – együttműködés
                a képző intézményekkel;
                Részvétel az ágazati szintű jogszabály alkotási tevékenységben (Kulturális              
                Törvény), ill. jogszabályok véleményezése.

Szinergiára épülő, új típusú együttműködési modell kialakítása más tárcák vonatkozó területeivel.

Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése, folyamatos részvétel kiemelt fórumokon, rendszeres párbeszéd kialakítása a döntéshozókkal mind az elnökség mind a szervezetek szintjén. 

Partnerkapcsolatok fejlesztése. Együttműködés más könyvtáros és civil szervezetekkel.  

Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumok rendezése az MKE tagsága, a szakma számára.

Könyvtáros ismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztése
	A versenyképes könyvtáros szakmai és személyes kvalitásainak fejlesztése
	Ennek érdekében: speciális tanfolyamrendszer kialakítása, benne:

Kommunikációs tanfolyam
ITT mentor képzés (elektronikus ügyintézés stb.)
Menedzsment tanfolyam (stratégiai és projekt tervek készítése stb.)  
	A könyvtárosok partnerségi kultúrájának fejlesztése
	Ennek érdekében: speciális tréningek szervezése, benne:
	Jogi ismeretek 
Tárgyalási technikák
Lobby tevékenység 
      Az együttműködés erősítése a határon túli magyar könyvtáros egyesületekkel, kollégákkal. Közös projektek indítása.
Nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztése, megerősítése különös tekintettel az Európai Unióra.
 A társadalmi nyilvánosság területeinek erősítése, fórumainak igénybevétele
Feladatok az MKE szervezetének megújítása területén
                              Feladatorientált munkacsoportok és projektcsoportok létrehozása. 
                             Állandó bizottságok működtetése.
                             A Tanács pozíciójának megerősítése.
                           
A program megvalósításának alapja országos integráló szerepünk megtartása, ebben a tagság akaratának egyértelmű megnyilvánulása. Ennek elvárhatóságához pedig az egyesületen belüli megújított kommunikáció alapvető feltétel. 
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