A Nemzeti Együttműködési Alap működési támogatása
2013. március 21. – 2014. március 20.
A támogatási időszakban megvalósított programok
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a támogatási időszakban részben folytatta mindazokat a
tevékenységeit, amelyek tagságának és a szakmán túl a társadalom szélesebb rétegeinek
bevonásával a korábbi években már hagyományosan jelentős hatást váltottak ki, részben új
tevékenységekkel végzett partnerként közösségi szolgáltatásokat.
Tevékenységünk országos: kulturális, tudományos, oktatási, képzési stb. programjainkat a
mintegy 2000 fős tagságunk 30 szervezetbe tömörülve valósította meg.
Tagszervezeteinkben megrendezésre kerültek
 Szakmai napok – előadások
 Konferenciák szervezése, konferenciákon való részvétel
 Képzések a tagságnak, felhasználóképzések elsősorban informatikai területen
 Kapcsolatok a szervezetek között, közös programok, díjak a szervezetek és a
könyvtárak között (pl.: Téka-díj, Kertész Gyula-díj, Balassi-díj)
 Szakmai tapasztalatcserék, szakmai kirándulások (hazai, határon túli, távolabbi
külföldi célterületekre)
 Taggyűlések
 Rendszeres részvételek az elnökség által szervezett „tanácsüléseken”, amelyek
tájékoztatási és továbbképzési fórumok is egyben.
 Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés civil társszervezetekkel.
A fenti tematika szerint megvalósult, mintegy 120-150 programból – a terjedelem
korlátozottsága miatt csupán - néhány kiemelése:
 Szakmai napok, konferenciák, képzések:
Kecskemét: Változások 2013-tól a Munka törvénykönyvében és a
Közalkalmazotti törvényben. Előadó: Dr. Dabis Erzsébet munkajogász, ny.
bíró.
Kecskemét: A kapcsolatok pozitív hangolásának nehézségei. A
közszolgáltatást végző könyvtáros helye a felnőttek kapcsolatrendszerében.
Előadó: Koltói Lilla pszichológus
Mentés másként, digitalizált statisztikatörténet – A mentés új helye: MTMT –
(Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában, Budapest, Millenáris)
Emlékezzünk jeles elődeinkre! Id. Szinnyei József halálának 100.
évfordulójáról megemlékező centenáriumi ünnepség és kiállítás – OSZK
Regionális szakmai konferencia: E-KÖNYVTÁR – E-KÖNYV – EKOMMUNIKÁCIÓ. Programja:
Magyar Elektronikus Könyvtár: gyarapítás, szolgáltatás
Kalandozás az e-könyvek világában

Az e-könyv és a nyomtatott könyv együttélése
E-könyvek, e-tartalmak és e-eszközök hasznosítása könyvtári
E-kommunikációs eszközök és tartalmak napjainkban
E-book-olvasók és e-bookok: bemutató és konzultáció
„A könyvtár új útjai” c. mini konferencia a Corvinus Egyetem Központi
Könyvtárában. Program: „Web 2.0 a Városi Könyvtár Jászberény
gyakorlatában”, „Könyvtár a közösségi hálón – A Corvinus Könyvtár
tapasztalatai”, „Digitalizálási trendek – Az Országgyűlési Könyvtár fejlesztési
koncepciója”.
„Európai szintű válaszok a digitális kor kihívásaira”, „Szabad tudásáramlás,
egyenlő hozzáférés: könyvtárak az európai állampolgárokért”, „Nyílt
hozzáférés: a tudományos közlés jövője? „ „Múzeumok és könyvtárak mint az
aktív polgárrá nevelés színhelyei”, „ Az Országos Idegennyelvű Könyvtár —
híd Európa és a világ kulturális örökségéhez”- a Társadalomtudományi szekció
előadásai az MKE egri Vándorgyűlésén.


Kapcsolatok a szervezetek között, szakmai tapasztaltcserék:
Szellemi és kulturális műhelyek Bács-Kiskun megyében:
A 2012. évben felújított Gyűjtemények Házának (Bozsó gyűjteményt)
megtekintése
Szellemi és kulturális műhelyek Bács-Kiskun megyében:
A Kiskunsági Nemzeti Park. Természet Háza megtekintése
Látogatás a Postamúzeum Könyvtárában, „Őriznek Önök régi
telefonkönyveket?” – bemutatkozik a Postamúzeum Könyvtára
Látogatás a gödöllői Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeumban
Kirándulás Szegedre. Szakmai út melynek során a Somogyi Károly Megyei és
Városi Könyvtár és a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár
megtekintése. Kultúrprogramként szegedi városnézés és a Móra Ferenc
Múzeum megtekintése.
Szakmai látogatás: Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról
„Múzeum és könyvtára” program keretében a Magyar Nemzeti Galéria „Így
éltek ti” kiállításának megtekintése, utána az MNG könyvtárának
meglátogatása.
Több napos szakmai kirándulás a Vajdaságba és a Bánátba, szakmai
programként Zentán a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megtekintése.
Palics, Szabadka. Zenta, Zombor, Doroszló és Bács műemlékeinek
megtekintése, a Péterváradi vár, majd Újvidék,a Nándorfehérvár vár és Belgrád
nevezetességei. Szendrő vára – Galambóc vára – Al-Duna: Vaskapu – Orsova
– Herkulesfürdő. Különleges hangulattal (a román húsvét előkészületeivel) várt

bennünket Temesvár, majd Ópálos, Aradon a vesztőhely emlékműve,
Nagyszentmiklóson Bartók Béla szobra.
Szakmai kirándulás Gödöllőre a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral
együttműködve.
Programja: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Szent István Egyetem parkja
Királyi Váróterem – Gödöllő

Központilag megvalósult néhány kiemelt programunk:


2013. március 22-23. között a gyerekek, a jövő generációja olvasóvá nevelésének
elősegítése érdekében „figyelemfelkeltő” konferenciát rendeztünk Olvasóvá nevelés
címmel Mezőberényben. A konferencia célja: az élményt nyújtó olvasásra történő
nevelés elősegítése. Létszám: 120 fő.



2013. április 19-22. között előadásokkal, szakmai programokkal, „könyvtáros klubbal”,
informatikai- és könyvtárfelhasználói tájékoztatókkal, stb. részvétel a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon. Létszám: 300-400 fő.

 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés c. Vándorgyűlésünk helyszíne 2013-ban
Eger volt, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Vándorgyűlésünk a
könyvtárosság legnagyobb éves seregszemléje, 600 főt meghaladó résztvevői
létszámmal. Vándorgyűlésünkön a könyvtáros szakma többi civil szervezete is részt
vett.
 Műhelybeszélgetések címmel 6 rendezvényből álló szakmai programsorozatot
valósítottunk meg 2013. november és 2014. február között a szakma jövőjét érintő
legfontosabb kérdésekben:
Digitális írástudás
Olvasáskultúra – értő olvasás
A könyvtár szociokulturális funkciói – életmód, életminőség
Innováció – kutatás – kutatásfejlesztés
Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül
Hagyományos és elektronikus nemzeti kulturális értékek
 Civil szakmai együttműködéseink nem korlátozódtak a hazai civil szervezetekre.
Folyamatosan részt vettünk nemzetközi civil szakmai szervezetek munkájában. 2013.
augusztus 17-23. között került sor IFLA (International Federation of Library
Associations) Konferenciára, amely nemzetközi szakmai fórumon elnökünk és
alelnökünk részvételével képviseltettük magunkat.
 Webmagazin első 3 számának megjelenése. További számok megjelenése
folyamatos.
 Szervezeti életünk folyamatos eseményei: elnökségi ülések, tanácsülések,
küldöttközgyűlés egyesületünk Alapszabályában rögzített módon valósultak meg.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatását működési költségekre: tönkrement
számítógépünk lecserélésére, 2 havi könyvelési díj és kommunikációs költségek kifizetésére
használtuk fel.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatását, amellyel programjaink megvalósítását elősegítették.

