Kiizhasznúsági j elentés
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2010. évitevékenységéről

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban MKE) aZ
egyesülésekről szóló 1989. évi II. törvény értelmébenbejegyzett országos hatáskörű
szervezet. 2002. március l5-étől aközhasznuszervezetekről szóló 1997. évitörvény a|apján
regisztráItan közhasznu szervezetként|átja el feladatát. A Nemzeti Civil Alapprogramról
sző|ő 2003. évi törvényben foglaltak értelmébenteszi kötelességét, éI az ot megillető
jogokkal. Az MKE céljainak megvalósítása során tevékenységét
az Alapszabályban
jogszabá|yok
megfogalmazottak szerint végzi a hatályos
figyelembevételéve|,az alábbi
területeken (Kh\.t. 26.$ c): tudományos tevékenység,kutatás; nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
a kulturális örökség megóvása; a
hátrányos helyzetíi csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekjavítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység.

Szervezeti é|et
Az MKE tagjainak száma 2010-ben: |774 egyéni és 99 testületi tag. Az egyéni tagok
regisztrációja 1861 volt, így az összes rcgiszttáciő:l960. A 2009-esadatok: 1814 egyéniés84
testületi tag, Az összes regiszttáciő:2}Il. A számolás alapja atagdij befizetésénekténye.Az
adatokból jőI |áthatő, hogy elmozdulás történt a testületi tagok területén növekvő irányba,
ugyanakkor kismértékbenmegfogyott az egyénitagok száma. Egyes szewezeti beszámolók
is utalnak hasonló tendenciájúmozgásra. Az MKE tagszervezeteinekszáma 2010-ben 29 vo|t.
Az év folyamiín kétalakuló szekció szervezésimunkálatai is megindultak, nevezetesena Jogi
szekció és az akkor még Felsőoktatási szekció néven futó szerveződésről kapott hírt az
elnökség. A tagnyilvántartő adatbázis folyamatos építése,
az adatokkarbantartása mindenkor
j ól tükrözte az egyesület |étszámadatait.
A beszámoló évben a szervezeti élet középpontjában a 20II. évi tisztújítástelőkészítő
munkák' atiszttjitással kapcsolatosteendők álltak. Atisztujítás krónikája 2010 december3lig az a|ábbiakbanfoglalható össze: Az elnökség a 2009. év végi feladatszabástkövetően
januári ülésén napirendre tuzte a témát. Felhívta a szervezetek figyelmét a feladat
fontosságára és kérte a területi és szakmai szervezetek vezetőit a határidők figyelembe
vételévelsaját választásalk megszetvezésére.
Az első felévben az A|apszabály értelmében
tisztázta az eln<jkségimandátumok he|yzetét.Bakos Klára elnök, Bartos Eva alelnökelnökségi tag, Nagy Anikó főtitkár nem indulhattak az eddigi pozíciójukért a következő
vá|asztáson.Ezt krivetően az elncikségfolkértea jelölőbizottság tagaít. Menet közben egyes
szetvezetek mélrje|eztékaz elnökségnek az A|apszabály kétciklusos kötöttségéből fakadó,
szervezeteiknéladódó vá|asztási nehézségeket,
amelyek szűkítettéka szervezetek tisztújítási
lehetőségeit.Ez a tagsági álláspont erosödött fol a vándorgyűlésidejére,így az elnökség az
ezt követő első elnökségi ülésen megtárgya|taaz a|apszabá|ymódosításának lehetoségét,
majd a javaslatot a Tanács elé vitte, ahol élénkvita kíséretében
az a koncepció talált
támogatásra, miszerint az A|apszabáIyban rijgzítettkétciklusos kor|átozás a jövőben csak az
elnökség tisztségviselőire vonatkozzon, a
szeryezetek tisztségviselői kerüljenek ki a
korlátozás a|ő1.Ezután döntött az elnökség aközgyú|ésoktóberi cjsszehívásáról.A közgyűlés
felülírta az elnökségi javaslatot, az inkriminált paragrafus törlését javasolta aZ
A|apszabá|yból, megszüntetve ezze| a tisztségviselők megválaszthatóságának korlátait. Ezt

követően elindulhatott a jelölő munka és ezzel párhuzamosana beszámolóval egybekötött
tisztújítás aZ egyes szervezeteknélkezdetétvette.
Megjegyzendő' hogy a megnyíltismétlésilehetőséggelnem kívánt élni sem Bakos Klára sem
Bartos Eva sem Nagy Anikó. Bakos KIára ésBartos Eva más pozíciőkra sem kívánta magát
jelöltetni a továbbiakban'Az elnökségnekegy jelöltje vo|t az elnöki szerepkör ellátására,de a
felkéréstaz elnökségi jelölt nem fogadtael. A testület álláspontja azvo|t, hogy alapvetően a
juttatni a jelölés során.
tagságnak kell saját akaratátérvényre
A tisztiiításon kívül és az aktuális szakmai kérdéseknapirendre tuzésemellett egy szintén
nagy feladatkör, az MKE 75. évfordu|őjára megpá|yázott, a szervezet történetétbemutató
kiadvány megírásában való aktív részvéte|mozgatta meg a tagságot. A kiadvány megírása'
szerkesztéseaZ egyesület nagy vállalkozásai közé tartozott az e|mu|t esztendőben. A kötet
megjelenéseésbemutatásaa20I1. évelső szakaszátaes1k.
Külön kell említésttenni az évesbeszámolókról. Szemben a 2009. évi gyakorlattal2010- ben
majdnem minden szervezet szÍikségesnektartotta az e|mu|t négy esztendő munkájának
jelleggel. A programok leírásán'bemutatásántúl
összefoglalását, köztük sok elemző, értékelő
egyre többen osztottak meg az elnökséggel gondokat és problémákat. Szólni kell a
szervezetek évfordulós ünnepségeiről is. Feladatösszegzo rendezvények' konferenciák
kertében emlékeztek vissza az elmúlt évtizedek eseményeire'jó hangulatban, a szewezet
kísérve.
tagságánaknagy érdeklodésétől
Az elnökség az eddigi gyakorlatnak megfeleloen éves munkatew a|apján |átta el feladatát.
Evközben az e|őzetes teruhez képest konekciók előfordultak, különösen azon programok
esetében,amelyeknek megvalósulása pá|yazati támogatáshozkötődött. Az elnökségi tilések
havi rendszerességűekvoltak, azokró| minden esetben jegyzőkönyv született. Döntéseit
többnyire egyetértésbenhoztameg a testület, határozatait aHatározatoktéIrábanrögzíttette. A
belső kommunikációt, az ülésekelőkészítomunkáit jól szolgálta az elnökségi levelező lista. A
kommunikáciő az egyes szervezetekvezetőivel folyamatoséskielégítővolt.
Az egyesület irodája szervezettenműködött. Nyitottságáva|,hatékony,gyors ügyintézéssel,
adatszo|gá\tatással,kellő információkkal segítettea szewezetek munkáját. Ehhez hozzájáru|t
egy új munkatárs,FehérElvira felvételeis az irodába. ot a munkaügyi központon keresztül
tudta a szervezet foglalkoztatni önrész hozzájáru|ásával. Az MKE irattára napra kész, a
személyiségijogok figyelembevételével'az úgytend á|ta| szabá|yozott hozzáférési rend
betartásával abba bárki betekinthet. Az egyesület honlapjának megújítása,modernizá|ása
2010-ben folyamatosan napirenden volt. Az t! honlapstruktúrakialakitására - az elnök
javas|atára- Takács Dániel kollégát kérteföl az elnökség, aki vállalta a munkát'
A modern
formáció elkészültéigis folyamatosanfrissítetthonlapján keresztül gondoskodottaz elnökség
arról' hogy tagsága, illetve a szervezet tevékenységeiránt érdeklődők kellő információt
kapjanak a szervezetrol, aktuális eseményekről.
Jól |áthatő jelei voltak az elnökség mellett korábban működő kommunikációs és
médiabizottság hiányának, amelynek feladatai közé tartozott az egyesület média
megjelenésének
kezeléseis.

Szakmai rendezvények,események
Gazdag szakmai programsort á||ítottössze évesmunkatervébenaz elnökség tava|y is, annak
megmaradtenergiájátkétnagy rendezvény,a vándorgyűlésésa
ellenére,hogy a ciklus végére
jubileumi évfordulóra szetvezett konferencia közótt szerette volna csak megosztani. A
redukált programtervmellett sző|t a szegényesbüdzsé'a megcsappantpá|yázati fonás ésegy
nyugodt cikluszárásra történő felkészülésigénye.A testtiletmégsemtudott megkerülni olyan

eseményeket' mint a Könyvfesztivá|, vagy bevette tervei közé a Svéd nap megtartását
valamint nagy lendülettel látott neki a vándorgyűléskísérőprogramjánakmegszervezéséhez
is.
a soknemzetiségűBaja város adott
201O-ben,,,A kultúrákközeledéséneknemzetkoziévében''
A téma- a multikulturalizmus,a kultúrákpárbeszéde,
otthontaz MKE 42. vándorgyűlésének.
egymás mellett élése,kulturális sokszínűség,etnikai kisebbség- és cím szinte magátő|
megértés
adódott: Kultúrák ta|á|kozása. Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös
szo|gá|atában'ahol a focímbenésalcímbenmegjelölt tartalom lényegileg tartozik össze.
lehetőségeicímű nyitó előadás adta meg a
A kisebbségikultúramagyaroÍszágiérvényesülési
a
kisplenáris
ülés erősített rá igazán. A szekciók
vándorgyűlés alaphangját' amelyre
programjai eköré a téma köré szerveződtek, vizsgá|va a könyvtáros szakma szerepét,
az etnikai kisebbségekellátása területén'illetve az aktuális könyr,tári
feladataitéslehetoségeit
kérdéseket.
Baján Kulturális Europarti címmel olvasótábor
A 201O-esvándorgyűléstársrendezvényeként
érkezett'
működött gyerekeknek.A 37 Bács_Kiskun megyei iskolás a megye 19 településérol
elsősorban hátrányos he|yzetukistelepülésekről.Ezen programmal nem kívánta az elnökség
másra felhívni a figyelmet, mint arra' hogy a különböző kultúrák iránti elfogadás már a
gyerekkorbanelkezdődik. Egy befogadó gyerekkorraépülő felnőtt társadalom több sikert és
boldogabb életettud fölmutatni. A program az MKE elnökségénekmegbízásából, a BácsKiskun megyei MKE területi szervezetközreműködésével'a Katona József Megyei Könyvtár
szervezésében valósult meg. A programok kozt szerepelt dramatizá|ás, éneklés,
mesélésés batikolás, stb. A zárő plenáris ülésen mutatták be háromnapos
nyelvészkedés,
- óriási sikerrel.
eredményeit
együttlétükdalos-táncos-mesélős
A szekcióprogramok kivétel nélkül hatalmas érdeklődésközepette zajlottak. Szokás szerint
nagy figyelem kísértea FITT programját és igazi csemege volt a Műszaki és a Múzeumi
Szekció közös rendezvénye,valamint a Zenei szekció előadás sorozata.Az egyesület idénis
A plenáris ülésenkerült sot az
helyet biztosította Kovács Máté Alapitvány rendezvényének.
MKE-emlékérem'Az évfiatal könyl'tárosa díj ésa Fitz-díjátadásárais.
kapott:
20lO-benMKE emlékérmet
Asbóth Miklós, a Tomori Pál Városi ésFőiskolai Könyvtár könyvtárigazgatőja;
Bondor Erika, Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárosa, a Könyvtárostanárok
Egyesületénekvolt elnöke;
XVIII/3.sz. Gyermekkönyvtárának dolgozója, a
Budavári K|ára, a FSZEK
Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke;
Fülöp Attiláné' a Gödölloi Városi Könyvtár igazgatőja;
Ha|ászLász|őné, a kaposvári Megyei ésVárosi Könyvtár volt munkatátsa, a Somogy Megyei
Szervezetelnöke
Villám Judit' azoszággyűlési K<inyvtárdolgozója, a TársadalomtudományiSzekció elnöke.
20lO-benAzÉv Fiatal Könyvtárosa díjnyertese:
Kristóf Ibolya a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár ésLevéltárkönyvtárosa.
A Vándorgyűlés mindig fontos fejezete az egyesület nemzetközi kapcsolatainak' aho| 7
külföldi és 16 határontúli kollégatiszteltemeg a rendezvényt.A szervezéstaz Eötvös József
Foiskola könyvtára közösen válr|a|taa városi könyvtárral, munkájukat külső cég segítette.
Dicséret1||etiazt a maroknyi csapatot,amelyik egy közel 600 fós háromnapos rendezvényt
kiválóan megszervezett.

A zárő plenáris ülésre aZ MKE elnöksége levelet fogalmazott meg az LrNESCO
főígazgatőjának, akit tét1ékoztatott
a vándorgyűlés témájáró| ésjavaslatot tett az UNESCo
esélyegyenlőségi
tanácsánakkönyvtárossal történő bővítésére.
Az egyesület vezetéseörömmel \Yu$tázta, hogy a könyvtáros hallgatók körében is egyre
népszenibb|esz a vándorgyűlés.Ugy ttinik, az évrő|évrekiírt pá|yázati támogatás kelloen
motiválja a fiatalokataz egyesületimunkábanvaló aktívrészvételre.
Az MKE kiemelkedő eseményének
számítottaz egyesület75 évesfennállásának alkalmából
jövőbe''
címen megtartottjubileumi konferencia (2010. november
,'A tudás befektetésa
25.). Az elnökség tagsainem egy emlékezotípusúprogram összeállításában, nem a 75 év
gondolkodtak,hanem a jövő feladatait,irányait cé|ozták
teljes történéseinekáttekintéSében
meg az előadások összeállítása során. A konferenciafókuszába a tudás került mint fejlődést
generáló tényezó.Professzionális eloadásokathallhattaka jelenlévok a tudás mibenlétéről,a
tudás és tanulás jelenkori kapcsolatáról, a tudomány és könyvtár organikus viszonyáról, a
tudásmegosztáslehetséges
modelljeiről, a tehetséggondozásról.
okos összefoglalóját kaphatta
jelenlévő
a
könyvtáros közösség a közkönyvtárak fejlodéstörténetének
az 1950-es évektől
egészennapjainkig és élvezhetteaz MKE történetébőlkiemelt szubjektív válogatást, egy
rövid időre mégiscsakvisszagondo|vaaz egyesületháromnegyedszázadot felölelő múltjára.
A rendezvénytelőadásával megtisztelte az IFLA Könyvtáros Egyesületek Menedzsmende
titkára, Silvia Stasselova és a NEFMI kultúráértfelelős helyettes szakállamtitkára. A
rendezvénysoránjubileumi emlékérmek
átadásárakeriilt sor.
Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, az MKE alelnöke
Máder Béla a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatőja, az MKE volt
alelnöke
Zse|inszky Lász|őné a Mőricz Zsigmond Megyei Könyvtár volt munkatársa, a SzabolcsSzatmár-BeregMegyei Szervezetelnöke
Az MKE éventeszínes programmal vesz részta Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá|on,
amely a nemzetközi könyves vi|ág jegyzett eseménye,a térségés Budapest meghatározó
szakmai és kulturális foruma. Az úgynevezettnagytermi program Világkönyvtár címmel
pódiumbeszélgetésformájában járta körül a kulturális örökség jövőjét és ütköZtetett
könyvtárképeket.A Könyvtáros Klub keretei között színvonalaselőadások, izga|mas témák
várták az érdek|ődőket.Erthetően nagy érdeklodéskísértea Márai programról tájékoztató
kerekasztal-beszélgetést.
A jelenlévokönyvtárosok számta|ankérdésselkészültekés választ
vártak a projekt indításával,a könyvtárak érintettségével
kapcsolatban.A kérdésekre
kapott
válaszok nem adtakbizonyosságota résztvevőkneka programkimeneteléről.
Az IFLA 2010-es göteborgi konferenciájaelőkészítéseként
ésráhangolódás képen,az e|őző
ciklusban indult kiváló kezdeményezéstfelelevenítve svéd napot teryezett aZ MKE
vezetősége.Helyszínkéntaz olK-ot vá|asztotta. A rendezvény20l0 WLIC - Göteborg.
Svédországi hangulatok a 2010-es IFLA előtt címmel a svéd kultúra és könyvtárügy
területérol adott ize|itót. Előadást hallgathattak meg a jelenlévők többek között egy
Stockholm környéki olvasási programról, könyvtárak közötti együttműködésről, a svéd
irodalomró| , az IFLA szervezetiátalakulásáról, majd Tompa Anna festőművészSvédországi
hangulatok című kiállítását tekinthettékmeg a résztvevők.A rendezvényé|veztea Svéd
Nagykövetségtámogatását.

A konferenciák sorában továbbra is rangos helyen szerepel a Helyismereti konferencia. A
TÁMOP-TIOP pá|yázatok keretében sok könyvtár választott a helyismereti témával
A helyi értékekszélesköní publikációja az elektronizáciő
összefiiggő feladatmegvalósítást.
korában egyszere lehetőség és követelmény. 2010-ben a szeÍvezet XVII. országos
A gazdag programhoz kapcsolódó
Tanácskozása lászberénybenvolt, 110 fő részvételéve|.
esemény volt a Kertész Gyula-emlékéremátadása, idén Fügedi Péterné,aZ országos
Széchényi Ktinyvtár volt foosztá|yvezetője vehette át a dijat a Bibliográfiai Szekció
javaslatára.
Az év utolsó negyedébenmár régi szereplőként vettünk részt a kulturális élet rangos
eseményénekszámító Győri Könyvszalon rendezvényén.Az ószi rendezvényremek kínálata
kozt,kivál.ó szellemi környezetben zaj|otta Kisalftjldi Könyvtárosok Egyesülete, a Ga|gőczi
Erzsébet Városi Könyvtár és az MKE á|ta| szervezett olvasásfejlesztésikonferencia. A
társadalmi problémaszintjéreemelkedettkérdésköregyes megközelítéseivelrangos eloadók,
szakértőknyújtottak intellektuáli s élményta hall gatós ágnak.
Az MKE-OIK együttműködés kertében folytatódott aZ ,'Alkotó könyvtáros'' Sorozat.
Altalános vélemény,hogy az oIK ideális helyszínaz a|kotásokbemutatására.Résztvevők és
alkotók egyaránt jő| érzik magukat a művészien elegáns, kedvező könyr,tári környezetben.
Úgy tűnik' nem csappan az a|kotők bemutatkozási vágya. 2010-ben két alkalommal
rendeztek bemutatót az egyittműködő partnerek. Januárban Vraukóné Lukács Ilona fotóiban
ta|á|hattakesztétikai élvezeteta látogatók' míg a szeptemberi bemutatkozás egy szokatlan
műfajjal, a csipkeverésselismertettemeg az érdeklődő közönséget. Mátó Erzsébet,a makói
József Attila Városi Könyvtár igazgatőja és Törocsik Katalin' a debreceni Kenézy Kórház
orvosi Szakkönyvtárának vezetóje mutatták be munkáikat - mindketten szakmájuk mellett
elismert csipkeverők.
EU-s pályázati lehetőségek,EU-s pá|yázatokelkészítése
címmel nagyon sikeres pá|yázatírő
képzéstszervezettaz egyesület. Saját tagságon túl kétmásik civil könyvtáros szervezet tagsai
is részvettek a programon,amelynek legfontosabbtémájaa szakma kétlegjelentősebbEU-s
pá|yázatának l épé
srő l -lépé
sre történő bemutatásavolt.
Többéves hagyománya aZ egyesületneka Füzéki Emlékérem-dijátadása.Az |956.ban hősi
halált halt FüZéki István könyvtáros emlékére testvére'dr. Füzéki Bálint által alapított
20lO-ben Ungváry Rudolfnak ité|teaz öttagúkuratórium'
emlékérmet
országos civil szervezet |évén,aZ egyesületi tevékenységnagyobb része 2010-ben is a
valósult meg, az ország egészterületén,valamennyi régióban.
tagszewezetek rendezésében
éstémájukis azt mutatja,hogy sok éskomoly'
Számuk meghaladjaa százat. Számszeríiségük
felelősséggelteli tagsági munka fekszik bennük. Egy-egy kiemelésezekből igazta|anlenne,
ezértaz érdeklodőka szeryezetekhonlapjáról kaphatnak részletesinformációt azokről.

Oktatás, képzés
A magyar oktatásügy elért abba a kegyelmi állapotba, hogy a Bolognai folyamattal
kapcsolatosBA ésMA képzéseddigi tapaszta|ataivalszembe nézzen.A könyvtáros szakmát
is komolyan foglalkoztatja, nemkülönben a képző intézményekhallgatóit a könyvtáros
jövőkép éspályakép.Egyre gyakrabbantalálkozni hallgatói felvetésekkelebben a témában.
Az MKE és az IKSZ közös oktatási bizottsása a könvvtáros civil szférábanhivatott első

a teendőkkel kapcsolatosfelvetésekmegfogalmazására.A
Szinten atapaszta|atokelemzésére,
2009 végén űjjá alakult bizottság 20|0. márciusában ülésezett eloször, napirendjén
szerepeltetve a problémakört. A bizottság lényegénélfogva részt vesz az egyesület
201 1.második felébenkezdődő életpálya-modelltkidolgozó munkájában. Ezen a területenaz
jogával ésmegtetteészrevételeit
egyesület már élt véleményezési
a pedagógusok életpályamodellje törvénykoncepcióhoz illetve résztvett a könyl.tárpedagógia-tanár második tanári
szakkal kapcsolatos rendezvényeken.
20l0-ben kezdetét vette egy régen várt képzés'a CERTID-ok
képzésmegindítása a
Könyvtári Intézetésaz egyesület közös projektjeként,erre már korábban megkötött szerződés
alapjan. A képzést'
a francia könyvtáros egyesület, az ADBS szakemberei vezették( Eric
Sutter és Grebot Agnes). A kétnaposrendezvényaz alábbi programmal ment: új típusú
szakemberek és új munkakörök felé; új készségekés új módszerek: a tudást, vagy a
kompetenciát kell-e tanúsítani?A CERTIDok mint a könyvtári éstájékoztatásimunka európai
minosítésének
eszköze; hivatalos dokumentumokésszabályok. Szó volt a kétnap alatt a jelölt
ésa bíráló feladatairól, a zsúr7kösszetételéről,stb. Az első nap angolul, a második nemzeti
nyelven zaj|ott.Az oktatás egyelőre kiválasztott szakemberekrészvételével
zaj|ott.20l 1-ben
a progÍamfolytatódik, feltehetőentöbb szereplővel.

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatainak karbantartásáraigyekezett nagy figyelmet fordítani 2010-ben is az
egyesület' bár pénzúgyinehézségeiokoztak gondot az év,fo|yamáne területen is. Mindennek
ellenéreerősödtek ésbővültek az egyesületkapcsolatai.Erzéke|hetővolt a közös nemzetközi
tétszervezőereje'fóleg a bilaterális kapcsolatokváltak intenzíwé.
jelen lenni fontos tényezőtöbb szempontból is, így
A nemzetközi vérkeringésben
sajnálatostény'hogy az egyesületaz elmúltévbensem központi támogatásból, sem pá|yázati
pénzbő|,sem pedig önerőből nem tudta támogatni egy tagját sem (az elnököt sem), az IFLA
konferencián való részvételben.
BarátnéHajdúAgnes azonban,ha nem is az MKE hivatalos
a
Bill
és
Melinda
Gates Alapítvány támogatásával ott lehetett a nagy,
delegáltjaként,
nemzetközi konferencián mint a 20l0-es Access to Leaming Award (ATLA) elismerés
odaítélotanácsadó testület tagja. A díj átadásahagyományosanaZ IFLA konferencia egyik
csúcspontja.A nemzetközi ügyekértfelelős alelnök mindezen tu| az IFLA KM Szekció
programigazgatőjakéntvégzett
munkát Göteborgban, ahol további megbízástkapott a 20l1-es
San Juan-i ta|áIkoző Knowledge Management Szekció programjának megszervezésére.
Az IFLA munkájában egyébkéntfolyamatosan rész vett a szervezet, hangot adott a testületi
véleménynek.
Gondot jelentett 2010-ben az Eblida tagdíjbefizetéseis. Ugyanakkor a tagság nem maradt
információ nélkül az Eb|ida tigyekkel kapcsolatosansem. Enől Barátné Hajdú Agnes és
Dávid Boglárka közösen írt tanulmánya gondoskodott Az Eblida és a Bécsi nyilatkozat
címmela 3K-ban.
A 20|0. év mérlegea negatívumokmellett hozott magával pozitívumokatis: sok meghívást
kapott aZ egyesület a kömyező országok szervezeteitől' melyek között voltak új
(szerb'ukrán) ésmár komoly múlttalrendelkező együttműkcidések
kezdeményezések
is.
A szerb kapcsolatok elmélyítésének
tekinthető az MKE meghívása a Szerb Könyvtáros
Egyesület 9. nemzetközi konferenciájára (20|0. november 4-5.). A meghívás válaszként
érkezetta bajai vándorgyűlésminden szempontból sikeres és kedvező benyomásokkal,
tapaszta|atokka| záru|t külföldi résztvevői beszámolókru. Az egyesület képviseletébena

nemzetkozi ügyekértfelelos alelnök, Barátné Hajdú Ágnes vett részt a rendezvényen.A
szabványosítás és a könyvtári szolgáltatások című kétnapos konferenciát a témák
sokszínűségejellemezte: helyt kapott benne a szabványosításkérdéskörénekvizsgálata
mellett az információs műveltség,a minőségmenedzsment,
az adatbázisépítés,a hátrányos
helyzetűekellátása, stb. témákelemzéseis. A bajai konferencia kapcsolatépítő
sikere miatt a
szerb kollégákvárakozássa|tekinteneka kétegyesü|ettovábbi együttműködéseelé.
lgYancsak konferenciára sző|ő invitáció érkezetta Horvát Könyvtárak Egyesületétől is. Az
Altalános FélévesKonferencián (2010. szeptember29-október 2.), idő és pénzhiánymiatt,
sajnos nem tudta magát képviseltetni a szervezet. A két szewezet között folyamatos a
kapcsolattartás,így neheztelésre
nem adottokot távolmaradásunk.
NCA pályénat nyertesekéntaz MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi szervezete
szakmai tapaszta|atcserére és az ukrán-magyar civil kapcsolatok elindítására vonatkoző
szakmai utat szervezettLembergbe (2010. szeptemberl 6- l 9.). Az utazáscéIjaa kétszervezet
együttműködési lehetőségeinekelindítása,kétoldalúcivil-szakmai tapasztalatcsere,közös
volt. Az elnökségetNagy Anikó főtitkár képviselte.A
kutatásokelőkészítése
tevékenységek,
magyar kollégák résztvettek az Ember - társadalom _ könyv _ könyvtár címmel rendezett' a
17. Nyugat-Ukrajnai Könyvtári Fórum keretében tartott tudományos konferencián. A
konferencia részétképezte a két egyesület közös rendezvényeKönyvtáros egyesületek,
szervezetek: partnerséga fejlődés érdekébencímmel. Magyar részrol a megyei szewezetet
képviselőkollégákvalamint azMKE' fotitkára Nagy Anikó tartottakelőadást. A rendezvény
végénegyüttműködésiszerződésa|áírásárakerült sor.
Az együttműködések sorából nem hagyható ki a hagyományosan jól működő finn-magyar
valamint a megélénkülősvéd kapcsolat sem' olyannyira' hogy az MKE és az University
College of Boras vezetóje 201O-benegyüttműködésiszerződéstír1alá.
A svéd kapcsolat rendszeressétételétminden bizonnyal örömmel veszi majd az }l4KE
fiatalabbkorosztálya.

Kapcsolattartás a határon tú|ikönptárosokkal
Az MKE 75. évfordulójánakkísérőprogramjaként
egy teljesen új, a határon túli könyvtáros
civil szervezetekvezetoi/képviselőiésmagyar kollégáik szempontjából egyaránt kiemelkedő
jelentőségű eseményre került soÍ november 30.án. Az országgyűlési Könyvtár
kezdeményezésére
az MKE évfordulója alkalmából dr. Kövér Lász|ő házelnök kerekasztal
invitálta az MKE határon túli civil partnereit.A beszélgetésen
beszélgetésre
résztvett még
többek között a Könyvtári Intézet igazgatőja' a NEFMI képviselője, stb. A találkozó két
részretagolódott.Az első részbena házelnök köszöntójét az MKE elnökének vá|aszakövette,
majd megtörtént a meghívottvendégekbemutatkozása.Ezt követően a háze|nök a nyitó
beszédébensző|t aZ egységes nemzetfelfogásról, majd a ta|á|koző lényegekéntaz
országgyúlésiKönyvtárba sző|ő egyhónapos ösztöndíjprogramot ajánlott fel támogatáskénta
szervezetek 2-2 képviselőjének.A második, szakmai részbenaz egyesületek meghívottjai,
előzetes felkérés alapján, adatbázisaik készenléti á||apotétt,struktúráját, ada'tartalmát
ismer1ették.A jeles ta|á|kozőval komoly együttműködési projekt vette kezdetétaz orczágház,
az országgyűlési Könyvtár, az MKE ésa határon túli könyvtáros szakmai szervezetekközött.
Jelen beszámoló kapcsán is megállapítható,hogy a határontúliegyüttműködésigazi terepei a
tagszervezetek,ahol olajozottan múködő, a közös érdekeketpontosan artikuláló, évek
hagyományairaépülő,de az q formációkat is szívesenbefogadó kapcsolatokról van szó' ahol
az operatív munka megfelelo intenzitással és tartalommal folyik. Tagszervezeti közös
pá|yázatok'tréningek'szakmai konzultációk éstanulmányutak,konferenciákonvaló részvétel
a leggyakrabban haszná|t együttműködési formák. A határon túli kollégák állandó

meghívottjaiésegyre gyakrabbanszereplői is valamennyi nagy egyesületirendezvénynek,így
a Konyvfesztiválnak és a Vándorgyűlésnekis (lásd rendezvények,események).A szakmai
konzultációk témakörei a digita|izá|ás, kapcsolódva hozzá a szerzői jog kérdései,webes
virtuális közösségek
állománygyarapitás, adatbázis.fejlesztések,
szo|gá|tatásolífejlesztések,
pá|yázattal
is támogatott tanulmány út: a Műszaki
itthon és a határon túl, stb. Néhány,
Könyvtáros szekció Horvátországban és Szlovéniában járt, a Somogy Megyei Szervezet
Lendvát |átogattameg, a Veszprém Megyei Szervezet szakmai útja Szlovákiába vezetett
(Ipolyság, Selmecbánya,Zó|yom,stb.),ZőIyom vo|t az úti céljaa Pest Megyei Szervezetnek
is, míg a Kisalftildi Könyvtárosok Egyesülete társszeryezetburgerlandi kapcsolatait tartotta
karban, a Pécs-BaranyaMegyei Szervezet pedig a hagyományosanremek együttműködéseit
erősítetteSzlavóniában.

Az egyesület képvise|ete,kapcsolatrendszere

munkájára és az idő komoly
2010-ben sok külső tényezóhatott az MKE érdekképviseleti
viszonyításipont lett benne.Az elemzéssorán három feléérdemesszakaszolni az elmúltévet:
az országgyűlési vá|asztás e|őtti 4 hónap, a vá|asztás utáni közvetlen szakasz (100 nap)
időszaka. Az év elso negyedében,a választásokat
valamint a kormányzás megkezdésének
mege|őző hónapokban gyakorlatilag megszúnt,bezárt az oKM által korábban műkcidtetett
ágazati érdekegyeztetőfórum. (Ez azőta is zárva tart, nem nyitott ki a NEFMI felállása óta
sem.) A költségvetéstelőkészítő,egyeztető ta|á|kozők a súlyos gazdasági válságra hivatkozva
megszűntekmár a2009. év második felében.Megkezdődtek a zárolások. A régikormány a
választásokig nem foglalkozott már szakmapolitikai felvetésekkel'legalábbis a könyvtárakat
érintőkkel nem. Nem lehetettérdemitárgyalásokatkezdeményezniproblémáskérdésekben,
mert nem volt partner.Az ágazatonbeltil megbomlott az egyensúlya közgyűjteményekésa
közművelodés között, igaz, ez már a kormányzási -ciklus felénéljól |áthatóvá váIt.
hogy a TAMOP-TIOP projektek folytatódtak'
Ugyanakkor a másik oldalt nézvekétségtelen,
mint ahogy a jogi szabá|yozásimunka sem állt le, pl. előzetes vitára került, majd ezt követően
feltételeit,véleményezésre
kormányrendelet szabá|yozta a Minőség díj elnyerésének
lett
kiadva a Kjt. Módosítás,stb.
A könyvtári osztá|y élén is váltás történt még 2009 októberében. Az új vezetőnek
tájékozódásiidőre volt szüksége,mert ezt aközgyűjteményi területetnem ismertejól.
A vá|asztás utáni l00 napos szakaszbanjellemzően egy vákuum teremtődött az összevont
tárcáná|, az áta|akitási munkák: új struktúrák,SZMSZ-ek módosításának vo|t az ideje. Az
a társadalmipárbeszédnektovábbra Sem volt mozgástere.Az év második
érdekképviseletnek,
feléresem rendezódottformálisan a helyzeÍ.Közben összevonások nehezítették
a könyvtárak
életétsokhelyütt. Az MKE elnöke több bejelentkezésés egyeztetés után sem tudott
államtitkári szintű tárgyalásokatfolytatni, a helyettesállamtitkári kapcsolat pedig az igéretes
kezdet ellenére,a helyettesállamtitkár távozása után felbeszakadt..Az MKE és a könyvtári
osztá|y kapcsolata egyébkénttovábbra is jó volt és partneri, de a korábbi intenzitása
megszűnt,nem jellemezte folyamatos konzultáció. Mobilnak és fogadókészneka Kulturális
Bizottság vezetője mutatkozott, ez többek között az NKA Márai program kapcsán játszott
koordinatív szerepébenis nyilvánvalóvá vált. A Márai program jellemzője: keményharc a
A Kulturális Bizottság júniusi ülése,ahová
három pillér,a kiadók, könyvtárak ésírók k<jzcitt.
a 7 könyvtáros szakmai szervezetképviselőiis meghívástkaptak,majdnem botrányba Íulladt.
Az érdekek nagy harca zaj|ott nem a legnemesebb eszközökkel. A könyvtáros szakma
fellépéseegyeztetettésközös volt.

A könyr'tári teriileterrmtiködo civil szewezetekvéIeménycseréje.
a szferátérintŐ
egyeztetése
szűkebb éstágabb kérdésekben
egyarántkívánatos.mellőzésekomoly zavarokat okozhat,az
* érdekérvényesítési
érdekképviseleti
munkában,de a könyvtáros szakmai szetvezetekközötti
egytittmtíködésaz elmúlt évbenis példásnakmondható. Megjegyzerrdő,hogy a hatékony
információcsere érdekébenkiépítettvirtuá|is kerekasztal használata jól szolgálhatná az
egyrrrásköztikommunikációt. A vá|asztásóta élénkebb
|etta kapcsolatrnás közgyűjteményi
szervezetekkelpl. a Levé|tárosokEgyesületével.Az MKts kapcsolatainaképítése
scrrán
alapvetőena hosszabbtávÍregyüttmük<iclésre
törekedett.Továbbrais érderrri
ésk<rnstruktiv
volt a kapcsolataa Könyvtari Intézette|,
az oSZK.val ésaz olK.kal. Más civil szervezetekkel
kötött egytittműködéseistabiIak.
Az egyesülettavaly is kepviseletetbiztosítottclrszágosbizottságokbarr,
illetve dolgozottaz
iinkorrnányzatokfelkérésére
bizottságitagok delegálásával,Az MKE elnökségekapcsolati
gvg3rnrjnkájasorán'
tókéjétjóltudtakanratoztatni
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