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ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL



SZERVEZETI KÉRDÉSEK

2015. május 22. Elnökségi ülés 

Az egyesület alelnökeit tagjai sorából az elnökség választja meg. (IX. 

fejezet – Alapszabály) 

Két alelnök került megválasztásra.

A nemzetközi, szakkönyvtári és települési, közkönyvtári szakterületek 

a két új alelnök, az elnök és főtitkár között kerültek megosztásra 

az alább módon: 

 Alelnökök hatásköre: szakkönyvtári képviselet (kiegészítve a 

határon túli könyvtárak képviseletével), illetve települési, 

közkönyvtárak képviselete. 

 Elnöki és főtitkári hatáskör: nemzetközi ügyek képviselete. 

Dr. Redl Károlyt – szakkönyvtári és határon túli ügyek képviselete

Kiss Gábor - települési, közkönyvtárak képviselete



MUNKABIZOTTSÁGOK

MEGALAKÍTÁSA ÉS

FELKÉRÉSE



DÍJAK, KITÜNTETÉSEK – 2015 

MKE Emlékérem

Év ifjú

könyvtárosa

Hallgatói

pályázat

Fitz-díj

Szinnyei–díj

Állami

kitüntetések



SZERVEZETI KÉRDŐÍV

A 29 szervezetből 4 kivételével

mindenkitől kaptunk visszajelzést, az

adatok feldolgozása megtörtént, a

Titkárság archiválta és ahol szükséges

és igényelték ott segítséget nyújtunk

Zempléni Könyvtárosok Szervezete

Bibliográfiai Szekció

Gyermekkönyvtáros Szekció

Olvasószolgálati Szekció



KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉS

MKE elnökségi és titkársági kommunikációs csatornái 

még hatékonyabbá váltak az elmúlt hónapokban.  

 Az új/friss hírek első megjelenési helye az MKE

honlap, majd Katalist és további források

 Az MKE honlapon szervezeti adatainak frissítése

megtörtént (tisztségviselők, szervezetek stb.)

 Titkárság skype-on keresztül elérhetővé vált

 Honlap és Kommunikációs Munkabizottság

létrejötte és hamarosan az első ülések összehívása

 Kérjük szépen, hogy a szervezeti híreket,

programokat, meghívókat, beszámolókat küldjék

meg a Titkárságnak publikálás céljából (honlap

és/vagy Webmagazin)



MKE HONLAP

http://mke.info.hu/



MKE – FACEBOOK OLDAL



KÖNYVTÁRVILÁG 3. SZÁMA



KÖNYVTÁRVILÁG 4. SZÁMA



FEHÉR MIKLÓS A KOSSUTH RÁDIÓ

“NAPKÖZBEN” CÍMŰ MŰSORÁBAN

 2015. szeptember 17. délelőtt fél 10-tól a Kossuth

Rádió Napközben műsorának egyik meghívott

vendége volt Fehér Miklós, az MKE Elnökségi

tagja.

 A műsorban alábbi témák kerültek megvitatásra:

A könyvtár legyen egy olyan hely a településen,

ami kinyitja az ablakot a világra, de be tudja-e

tölteni ezt a szerepét egy kis település könyvtára?

Mennyire látogatottak ma a vidéki bibliotékák?

Milyen programokat, szolgáltatásokat kell

nyújtaniuk? Miből, hogyan gazdálkodnak a kis

könyvtárak? Miért fontos az internet korában is a

falusi könyvtárak megmaradása?



ALKOTÓ KÖNYVTÁROS AZ OIK-BAN

– RÓNAI KATALIN BÁBKIÁLLÍTÁSA

 Az Országos Idegennyelvi Könyvtár

rendezésében megvalósuló „Alkotó

könyvtáros” rendezvénysorozat újabb

állomásához érkezett.

 A rendezvény idei évi kiállítója volt: Rónai

Katalin bábművész

 A kiállítás címe: Irodalmi, történelmi,

zenei életképek figurákba álmodva – Rónai

Katalin karakterfigurái

 A kiállítás ünnepélyes zárása: 2015.

szeptember 25-én, az OIK nyílt napján 13

órakor került sor a Rendezvényteremben.

https://www.oik.hu/web/guest/rolunk?p_p_id=LastNewsViewer_WAR_Portal24_LastNewsViewer_INSTANCE_68Wj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=5&group-id=10136&article-id=186020&version=1.0


JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS

Társadalmi egyeztetés a közös 

jogkezelésről szóló 2014/26/EU 

irányelv átültetésének részletes 

koncepciójáról - az MKE szakmai 

véleménye 





KULTURÁLIS KEREKASZTAL

2015. július 8-án a Néprajzi Múzeumban kibővített

kulturális kerekasztal került megrendezésre. Az

üléssorozat 3. találkozója 60 civil szervezet

meghívásával folytatódott. Az előzőnek nem volt tagja

az MKE, ez egy új lehetőség számunkra.

A közgyűjteményi munkacsoportban részt vett az

IKSZ, a KTE, a EK és az MKE.

A munkacsoportban elhangzott, hogy 24 000

közalkalmazott van; az intézményrendszer

kiemelése; valamint, hogy a kis közösségeket nem

felülről kell szervezni, hanem ezekre építeni kell.

A könyvtár szolgáltatásaira nem lehet

közfoglalkoztatásban alapozni, hanem

szakemberekre van szükség. A támogatási

rendszer továbbfejlesztése szükséges.

Mindenkinek feladata van az alapellátásban.



KULTURÁLIS KEREKASZTAL

Indítványozták, hogy az NKA-nak

legyen egy külön kulturális

alapellátási kuratóriuma, ami ezeket

támogatja.

Az MKE-re sok feladat vár majd

ezekben a témakörökben, ezért a

stratégiába is bele kell építeni,

valamint tanfolyamok létrehozásában

is lehetne gondolkodni.



PÉCSI ÉS BARANYAI

KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

A Pécsi és Baranyai Könyvtárosok

Egyesülete azzal a kéréssel fordult

hivatalos levélben, 2015 júliusában a

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)

Elnökségéhez, hogy együttműködési

megállapodást kíván kötni az MKE-vel és

társult szervezetként szeretne kapcsolódni

a Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez. A

kérelemhez mellékelve megérkezett az

együttműködési megállapodás tervezete is.



PÉCSI ÉS BARANYAI

KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2015.

szeptember 16-ai elnökségi ülésén tűzte napirendre az

együttműködési megállapodási tervezet és annak szakmai

tartalmának megvitatását.

Az MKE Elnöksége javasolta, hogy az együttműködési

megállapodás véglegesítése előtt, kerüljön sor egy hosszabb

szakmai egyeztetésre írásban és/vagy személyesen az MKE

és a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete között,

amelyben lefektetésre kerülnek azok a konkrét szakmai

tevékenységek, alapelvek, munkamódszerek, amelyek a két

szervezet közötti együttműködést részletesen bemutatják.

Fontosnak tartjuk kidolgozni mélységben is az

együttműködés tartalmai elemeit, valamint a társult tagság

feltételrendszerét. Ezzel kapcsolatban további

iránymutatások várhatóak a készülő új Ügyrendben.



PÉCSI ÉS BARANYAI

KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Az MKE jelenleg készíti stratégiai tervét,

amelynek egyik területe lesz a társult

szervezetekkel való együttműködés is,

ennek keretei és szakmai tartalma.



FÜZÉKI ISTVÁN-EMLÉKÉREM

ÁTADÁSA

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

együttműködő partnereivel, az Országos

Széchényi Könyvtárral és a Központi

Statisztikai Hivatal Könyvtárral 2015. október

22-én csütörtökön, délelőtt 10.30 órától

ünnepi megemlékezést tart az 1956-os

forradalom és szabadságharc hőseinek

tiszteletére.

A megemlékezés keretében kerül sor a 2015. évi 

Füzéki István-emlékérem ünnepélyes 

átadására, az idei díjazott, Varga Róbert    

köszöntésére.

Laudációt mond: Kocsis István, a Füzéki István-

emlékérem díj kuratórium tagja. 



A 80 ÉVES EGYESÜLET ÜNNEPI

RENDEZVÉNYEI, 

AZ MKE NEMZETKÖZI

KAPCSOLATAIRÓL



2015. NOVEMBER 25.

A Magyar Könyvtárosok

Egyesülete, amely az

1935-ben alapított Magyar

Könyvtárosok és

Levéltárosok

Egyesületének történeti

utódja, 2015-ben ünnepli

fennállása 80. évfordulóját.

A jubileumi konferencia

2015. november 25-én az

ELTE Állam- és

Jogtudományi Kar

dísztermében kerül

megrendezésre.



TERVEZETT PROGRAM ÉS

ELŐADÓK

Tervezett tudományos konferenciánk fő

célkitűzése nem pusztán a 80 év

eredményeinek összegzése, hanem

elsősorban a könyvtárak előtt álló új

kihívások, a jövő építését meglapozó

tendenciák, információs technológiák

számbavétele; a társadalom kutatási,

fejlesztési és innovációs tevékenységeinek

elősegítése a tudomány- és tudásfejlesztés,

valamint az információszolgáltatás

érdekében.



TERVEZETT PROGRAM ÉS

ELŐADÓK

Konferenciánk díszvendége

Sinikka Sipila, a könyvtárosok

világszervezetének az IFLA-nak

(Könyvtári Egyesületek és

Szervezetek Nemzetközi

Szövetsége) 2015-ben leköszönő

elnöke, aki előadásával is

megtiszteli rendezvényünket.

1972 óta nem volt

Magyarországon hasonló

jelentőségű könyvtár szakmai

látogatás, ill. nem járt

hazánkban világszervezetünk

ilyen magas rangú vezetője.



JELENTKEZÉS MENETE

A KONFERENCIA PROGRAMJÁT ÉS

JELENTKEZÉSI LAPJÁT HAMAROSAN

AZ MKE HONLAPJÁN

KÖZZÉTESSZÜK.



KÉPEK BEKÉRÉSE

Kérjük tekintsétek át a szervezetetekről az MKE 75.

évi jubileumára beküldött képeiteket, és ahol

hiányoznak a képaláírások - azaz, hogy kit,

kiket és mikor (és ha lehet azt is, hogy hol) ábrázolja,

azzal egészítsétek ki.

Mindemellett kérünk Benneteket, hogy a 2010 és

2015 év közötti eseményeitekről küldjetek be

minimum 2 db, maximum 4 db felvételt, amelyek az

alábbi technikai paraméterekkel kell, hogy bírjanak:

10x 15-ös méretnél 300dpi,

vagy egy normál digitális fénykép mérete - jpg esetén

1 megabájtos a képek az alábbi címről letölthetők:

http://osztott.com/fLbe

Beküldési határidő: 2015. október 22. 

http://osztott.com/fLbe


MKE 80 – PÁLYÁZAT INFORMATIKUS

KÖNYVTÁROS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Szeretnénk, ha a könyvtár szakos hallgatók is részesei 

lehetnének e nagy esemény megünneplésének, ezért a 

következő pályázati felhívást tettük közzé.

Maximum három fős hallgató csoportok készítsenek 1-2 

perces időtartamú videót az élet bármely területéről 

közismert személlyel. Egy csapat minimum 5 felvételt 

készítsen. Természetesen nem szükséges az országos 

ismertség, de mindenképpen egy tágabb közösség, például 

egy egyetem, egy város által ismert személyre essen a 

választásuk.

A felvételben a következő kérdés megválaszolására kérjék az 

interjúalanyt: „Milyen pozitív gondolatok jutnak eszébe 

a könyvtárakról és a könyvtárosokról?”

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2015/10/MKE80_HALLGATOI_PALYAZAT.pdf


MKE 80 – PÁLYÁZAT INFORMATIKUS

KÖNYVTÁROS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Fontos, hogy a felvétel elején hangozzon el, hogy melyik 

intézmény hallgatói készítik az interjút, és ki a 

megkérdezett, névvel, foglalkozással, és ha értelmezhető, 

intézmény megnevezéssel is.

Az elkészült kisfilmet töltsék fel valamelyik videó-

megosztóra, és ennek linkjét küldjék el az 

mke.80.1935@gmail.com címre. Kérjük, hogy címkében 

mindenképpen tüntessék fel, hogy mke80, illetve ahol 

hashtag-gel tagelhető, ott azzal lássák el a videót.

A feltöltés után az mke@oszk.hu címre legyenek szívesek 

elküldeni a csapat elérhetőségét, és azt, hogy melyik 

kisfilmet vagy filmeket készítették.

A feltöltés határideje: 2015. november 13.

mailto:mke.80.1935@gmail.com
mailto:mke@oszk.hu


MKE 80 – PÁLYÁZAT INFORMATIKUS

KÖNYVTÁROS HALLGATÓK SZÁMÁRA

A nyertes videókat az MKE jubileumi 

konferenciáján fogjuk lejátszani 

2015. november 25-én Budapesten. 

A legsikeresebb csapatot az MKE elnöksége 

szavazással fogja kiválasztani, és a film készítőit 

jutalomban részesíti. 

A bírálat legfontosabb szempontjai: az elkészített 

videók száma, az üzenetek motiváló hatása és a 

videók technikai megoldása. 

A legjobb videót készítő hallgatók az MKE 48. 

veszprémi Vándorgyűlésén regisztrációs díj 

fizetése nélkül vehetnek részt. 



AZ MKE NEMZETKÖZI

SZEREPVÁLLALÁSA

Az MKE kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal

rendelkezik. Az MKE civil szervezetként folytat

kulturális diplomáciai tevékenységet, részben

központosítottan, részben pedig az MKE ún. területi

szervezeteinek vagy szekcióinak keretében.

Tagság az alábbi szervezetekben:

 IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények

Nemzetközi Szövetsége) - tagdíj befizetés megtörtént

 EBLIDA (Könyvtári, Információs és Dokumentációs

Egyesületek Európai Irodája) – tagdíj befizetés

megtörtént



AZ MKE NEMZETKÖZI

SZEREPVÁLLALÁSA

 Hagyományosan jó a kapcsolatunk a szomszédos

országok társszervezeteivel, közülük is kiemelendő a

horvát, szlovák, román, szerb, osztrák egyesületekkel

ápolt viszony. Rendszeresen részt veszünk a V4-es

országok rendezvényein és partnerségi kötelékünk

van ezen országok könyvtáros egyesületeivel.

 Megkülönböztetett formájaként tartjuk számon

együttműködésünket a szomszédos országokban

dolgozó magyar könyvtárosok szakmai szervezeteivel

és intézményeivel: a szerbiai KAPOCS-csal, a

romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar

könyvtárosok egyesületeivel, a horvát, szlovén,

osztrák intézményekkel és kollégákkal. – pl. Szolnoki

Vándorgyűlés



AZ MKE NEMZETKÖZI

SZEREPVÁLLALÁSA

A 2015-ös év egyik nagy nemzetközi

elismerése, hogy az MKE elnökét,

Barátné dr. Hajdu Ágnest beválasztották

az IFLA Governing Boardjába.

Ez nagy megtiszteltetés Barátné dr. Hajdu

Ágnes és teljes magyar szakmai közösség

számára. Magyar nemzetiségű képviselő

ilyen magas pozíciót még soha nem töltött

be az IFLA szervezetében 1927 óta. Ezt,

illetve tágabb értelemben az egész európai

régió tekintetében történelmi jelentőségű

szerepvállalást.



IFLA – CAPE TOWN



A SZOLNOKI VÁNDORGYŰLÉS

ÉRTÉKELÉSE





ELŐADÁSOK ELÉRHETŐSÉGE -

HAMAROSAN



2016 – VESZPRÉM



A TUDOMÁNYOS ÉS

SZAKKÖNYVTÁRI SZEKCIÓ

BEMUTATKOZÁSA



AZ MKE BIZOTTSÁGOKRÓL



A KOMMUNIKÁCIÓS

TEVÉKENYSÉGRŐL, 

A KOMMUNIKÁCIÓS

BIZOTTSÁGRÓL



A FITZ-DÍJ

BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA



FITZ DÍJ

Az 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíj a

„Fitz József-könyvdíj” elnevezést kapta,

amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján

évente ítélnek oda a könyvtáros szakma

által legértékesebbnek tartott könyveknek.

A Magyarországon egy naptári évben

megjelent teljes könyvtermésből három

mű részesíthető jutalomban, tematikai

kategorizálás nélkül.



A JAVASLATTÉTEL ÜGYRENDJE

Az MKE „Fitz József-könyvdíj”

díjazására vonatkozó javaslatát

az e célból létrehozott, MKE

Tanács elnökből, mint a

bizottság vezetőjéből és öt

további tagból álló összesen 6

tagú bizottság készíti elő.



FITZ BIZOTTSÁG

A MKE Tanácsa a ciklusának idejére,

tehát 4 évre a szervezetek tanácsi

delegáltjaiból választja meg az 5 főt a

Fitz-díj bizottságba (két fő területi

szervezeteket, három fő szakterületi

szervezeteket képviselő tagot). Az

ötfős bizottsági tagságot

ciklusonként más-más szervezet

adja.



TAGSÁGI ÜGYEK, 

TAGKÁRTYA



EGYEBEK



Köszönjük szépen 

megtisztelő 

figyelmüket és 

együttműködésüket! 


