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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ



FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ AZ

ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL



AZ MKE 80 ÉVES

ÜNNEPI RENDEZVÉNYE



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 került

megrendezésre.



PROGRAM ÉS ELŐADÓK

Tervezett tudományos konferenciánk fő

célkitűzése nem pusztán a 80 év

eredményeinek összegzése volt, 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.



KÖSZÖNTŐK



PROGRAM ÉS ELŐADÓK

Konferenciánk

díszvendége Sinikka

Sipila, a könyvtárosok

világszervezetének az

IFLA-nak (Könyvtári

Egyesületek és

Szervezetek Nemzetközi

Szövetsége) 2015-ben

leköszönő elnöke volt,

aki előadásával is

megtisztelte

rendezvényünket.



PROGRAM ÉS ELŐADÓK



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére

rendezett konferencia kitüntetettjei



MKE KÉPARCHÍVUM

Az MKE 80. jubileumi konferenciája alkalmat

biztosított egy meglepetés átadására is tagjainknak.

Elkészült az MKE megújított Képarchívuma.

Az MKE Képarchívum megújítása Nagy Zoltánnak

és Karasz Lajosnak köszönhető. Köszönjük szépen

munkájukat, lelkesedésüket, illetve köszönetünket

fejezzük ki minden tagtársunknak is az MKE

Képarchívum megújításában nyújtott segítségéért

és támogatásáért.

A részvevők részére egy meglepetés powerpointos

vetítést is tartottunk, bemutatva ezzel az MKE 80

éves történetének főbb eseményeit, történéseit és

személyiségeit.



MKE FOTÓTÁR

MKE fotótárában a 

80. éves jubileumi 

konferencia 

képanyaga, valamint 

az ott levetített 

képarchívum is 

elérhető.

http://mke.info.hu/infotar/fototar/







MKE 80 – PÁLYÁZAT INFORMATIKUS

KÖNYVTÁROS HALLGATÓK SZÁMÁRA

„Milyen pozitív gondolatok jutnak eszébe a 

könyvtárakról és a könyvtárosokról?”

A jubileumi konferencia utolsó mozzanataként Elnök 

Asszony értékelte azokat a hallgatói videókat, 

amelyek az MKE Elnöksége által informatikus 

könyvtáros hallgatók számára kiírt pályázat 

keretében érkeztek be. A feladat: maximum három 

fős hallgatói csoportok készítsenek 1-2 perces 

időtartamú videót az élet bármely 

területéről közismert személlyel. A felvételben a 

következő kérdés megválaszolására kellett kérni az 

interjúalanyt: „Milyen pozitív gondolatok jutnak 

eszébe a könyvtárakról és a könyvtárosokról?”







KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

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

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 – 5. SZ. 



KÖNYVTÁRVILÁG – 6. SZ.  



JOGSZABÁLY VÉLEMÉNYEZÉS

 A muzeális intézményekről,

a nyilvános könyvtári

ellátásról és a

közművelődésről szóló 1997.

évi CXL. törvény

módosításáról szóló kormány-

előterjesztés tervezete – MKE

véleményezés



MKE DOKUMENTUMOK –

MŰKÖDÉSFEJLESZTÉS

 MKE költségtérítési

szabályzat

 MKE Ügyrend

 MKE Stratégia

 MKE munkaterv -

2016

 MKE költségvetés -

2016

 Vándorgyűlési

útmutató



Budavári Klára, az MTVA Család-barát

magazin meghívott vendége – 2015.

november 20.

2015. november 20-án délelőtt a Család-barát

magazinnak - a Magyar Televízió reggeli műsorának -

egyik meghívott vendége volt Budavári Klára, Magyar

Könyvtárosok Egyesülete /MKE/ Gyermekkönyvtáros

Szekciójának alelnöke, az MKE képviseletében.

A műsorban alábbi témák kerülnek megvitatásra:

Mennyire olvasunk manapság nyomtatott könyveket,

különös tekintettel a gyermek korosztályra. A téma

apropója, hogy a Pisa felmérés szerint, amit nyomtatva

olvasnak el a fiatalok, arra sokkal jobban emlékeznek,

mint arra, amit elektronikus hordozó eszközön, pl.

számítógépen, e-könyv olvasón olvasnak el. Tényleg

így van-e? Hogyan lehet rászoktatni a gyermekeket

papíralapú könyvekre? Milyen módszerek vannak

erre?

http://www.mediaklikk.hu/musor/csaladbarat/


SZERVEZETI BESZÁMOLÓ – SZAKMAI,

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS – 2016



SZERVEZETI BESZÁMOLÓ – SZAKMAI,

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS - 2016

A 2015. évi szakmai beszámoló és az idei évi költségvetési 

tervezet visszaküldései határideje legkésőbb: 

2016. március 1. 

Kérjük, hogy a 2015. évi szakmai beszámolót az MKE

titkárságának – mke@oszk.hu, a Tanács Elnökének:

Bazsóné Megyes Klárának - megyesklara@csukalib.hu és az

MKE főtitkárának: Gerencsér Juditnak –

mkefotitkar@gmail.com küldjétek meg.

A 2016. évi költségvetést kérjük szépen az MKE Titkárságának

– mke@oszk.hu és Wimmer Évának - info-box@t-online.hu

szíveskedjetek megküldeni.

mailto:mke@oszk.hu
mailto:megyesklara@csukalib.hu
mailto:mkefotitkar@gmail.com
mailto:mke@oszk.hu
mailto:info-box@t-online.hu


NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

ÚJJÁSZERVEZÉSE

 NKA szervezeteibe 

való delegálás

 Közgyűjteményi 

szakmai 

kollégium

 Könyvkiadási 

Kollégium

 Szépirodalmi 

Kollégium 



VILÁGKIÁLLÍTÁSON A

LEGNÉPSZERŰBB KÉPES MAGYAR

GYERMEKKÖNYVEK

2015-ben immár másodszor jelent meg a World Through Picture Books, az IFLA

Libraries for Children and Young Adults, a Literacy and Reading Szekciók,

valamint az IBBY (International Board on Books for Young People) hatalmas

vállalkozása. Az első kiadás 32 ország legnépszerűbb képes gyermekkönyveit

mutatta be, míg a másodikban már 52 nemzeti listát találunk, köztük a magyar

gyermekirodalom kiválasztott tíz képviselőjével.

http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-136?og=51

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) már 2013-ban kezdeményezte az

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions –

Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) érintett

szervezeteinél, hogy egy esetleges második kiadásban a magyar

gyermekkönyvek is szerepet kapjanak, és ezzel elérjék a magyar

gyermekirodalom megfelelő reprezentáltságát a világ képes gyermekkönyvei

között.

A 2015-ös megjelenés után – az előző kiadáshoz hasonlóan – az összegyűjtött

könyvsorozatokból vándorkiállítás indul idén februárban a francia nemzeti

könyvtárból (Bibliothèque nationale de France), valamint a japán

Gyermekirodalom Nemzetközi Könyvtárából (International Library of Children's

Literature) számos országot és könyvtárt bejárva, pl. Norvégia, Svédország,

Dánia.

http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-136?og=51


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



EBLIDA - ADVOCACY TRAINING 4EU  

EBLIDA LBB PL2020 Library Advocacy for 

EU Event, Brussels 1-3 February, 2016



EBLIDA - ADVOCACY

TRAINING 4EU

On 1 – 3 February 2016, EBLIDA, together with the Latvian Library

Association and Public Libraries 2020, will organise a library advocacy

event in Brussels, entitled “Increase the power of your influence :

individually and collectively.”

The 24 participants will form an active group composed of EBLIDA

Executive Committee members, guests from EBLIDA and LBB and a few

Public Libraries 2020 Grantees.

The aim of the event is, as indicated by the title, to generate a feeling of

power within the participants and to create networking opportunities so

that the group can move the library agenda forward at EU and national

level, complementing the work already achieved by EBLIDA.

The event will also feature a data collection on lifelong learning

development in libraries in Latvia at first, with a view to this being

expanded to Europe at a later stage. Participants should be tasked to work

collectively on the next 5 years EU agenda and to issue a roadmap

complementary to the EBLIDA strategy and to be announced at the

EBLIDA Conference.

The event is supported by a grant under the Public Libraries 2020

Programme of the Reading & Writing Foundation.

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=31
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://readingandwriting.eu/


2016. MÁRCIUS 3. –

MKE SZAKMAI KONFERENCIA



MKE TUDOMÁNYOS KONFERENCIA: A 

KÖNYVTÁROS KOMPETENCIÁK

VÁLTOZÁSA, MEGJELENÉSE AZ UNIÓS

TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATBAN CÍMMEL

– 2016. MÁRCIUS 3.



2016. március 3. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

tudományos konferenciát szervez: A

könyvtáros kompetenciák változása,

megjelenése az uniós továbbképzési

gyakorlatban címmel. A konferencia

ideje 2016. március 3. Helye: Országos

Széchényi Könyvtár.

A tanácskozás előadói az Európai Unió

országaiból és az európai székhelyű

nemzetközi könyvtáros szervezetekből

meghívott kollégák lesznek.



2016. március 3. 

A konferencia fő célkitűzése, hogy a

formális képzések, a felsőoktatás, a

továbbképzések, valamint a

munkaerőpiaci igények

harmonizációja tovább javuljon. A

konferencia előadásai magyar és

angol nyelven hangzanak el szinkron

tolmácsolás biztosításával.





XXIII. NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL



XXIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL

A Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztivál ez év tavaszán, 2016.

április 21-től 24-ig immár 23.

alkalommal kerül megrendezésre.

Idén is az igényes környezetet és

színvonalas körülményeket biztosító

Millenáris (Budapest II. Kisrókus u.

16-20.) lesz a Könyvfesztivál

helyszíne.

http://www.konyvfesztival.com/


XXIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL

 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének standja

– a tavalyi évhez hasonlóan – a Millenáris B

épületének (volt Jövő Háza) galériáján lesz (G3).

 A stand melletti Könyvtáros Klubban a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete lehetőséget biztosít az

MKE szervezeteinek, könyvtáraknak,

kiadóknak és a szakmához közel álló egyéb

intézményeknek saját programjaik

megtartására.

 A szervezeti vezetők megkapták a felhívást és a

jelentkezési lapot.



XXIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL

 A Könyvtáros Klubban tartandó programok (a

program címe, előadója, moderátora, szervezője)

olvashatóak lesznek a könyvfesztivál

programfüzetében, valamint a könyvfesztivál

(www.bookfestival.hu) és az MKE honlapján.

 Könyvtárosoknak és a Könyvtáros Klub

programjain résztvevőknek a programot

részletező, ingyenes meghívókat tudunk juttatni.

A meghívók az MKE Titkárságán vehetők át –

előreláthatóan április elején (időben küldünk

értesítést a Katalisten és az MKE honlapján).

http://www.bookfestival.hu/


AZ MKE 47. VÁNDORGYŰLÉSE

– VESZPRÉM



2016 – VESZPRÉM

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48.

Vándorgyűlésére 2016. július 7-9.

között Veszprémben kerül sor (0. nap:

július 6.). A főszervező Magyar

Könyvtárosok Egyesülete mellett a

kollégákat az Eötvös Károly Megyei

Könyvtár, a Pannon Egyetem Egyetemi

Könyvtár és Levéltár munkatársai,

valamint Veszprém megye könyvtárosai

várják sok szeretettel.



2016 – VESZPRÉM

A rendezvénnyel kapcsolatos

információkat és a jelentkezési lapot

rövidesen elérhetővé tesszük a

rendezvény készülő honlapján. A

konferencia fő helyszíne a

belvárosban található Hangvilla

(http://www.hangvilla.com/Az-

epulet) lesz, ami mindössze néhány

percnyire van a megyei könyvtártól.

http://www.hangvilla.com/Az-epulet


2016 – VESZPRÉM



A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYEI SZERVEZET

BEMUTATKOZÁSA



SZERVEZETI – TAGSÁGI ÜGYEK



EGYEBEK



Köszönjük szépen 

megtisztelő 

figyelmüket és 

együttműködésüket! 


