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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ



Sok szeretettel köszöntjük az 

2017-ben jubileumi évfordulót 

ünneplő szervezeteinket!



FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ AZ

ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADATAI – SZAKMAI

PROGRAMOK

 Szakmai egyeztetés - Sepseyné Dr. Vígh Annamária

főosztályvezetővel, Emberi Erőforrások Minisztériuma –

2017. február 15.

 a 2017. március 1-jei konferencia előkészítése

 XXIV. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése

 a Miskolci Vándorgyűlés előkészítése, látogatás Miskolcon

(2017. január 11.)

 Magyarországi könyvtárosok digitális kompetenciáinak

összehasonlító elemzése – felmérés

 MKE pályázatok elkészítése és beküldése – NKA, NEA

 Pályázatok kiírása az MKE szervezetei és tagjai számára

 Év ifjú könyvtárosa pályázat – 3K

 Jogszabály véleményezés



SZAKMAI EGYEZTETÉS - SEPSEYNÉ DR. VÍGH

ANNAMÁRIA FŐOSZTÁLYVEZETŐVEL - 2017.

FEBRUÁR 15.



SZAKMAI EGYEZTETÉS - SEPSEYNÉ DR. VÍGH

ANNAMÁRIA FŐOSZTÁLYVEZETŐVEL - 2017.

FEBRUÁR 15.

Megbeszélés témakörei:

Digitalizálás: 

 a közgyűjteményi digitális stratégia hamarosan

kormány elé kerül

 digitális oktatási stratégiára is szeretnének

építeni

 egy ajánlásban is gondolkodik a minisztérium,

hogy mit lenne érdemes digitalizálni

 pályázati forrásban is gondolkodnak a

digitalizálás támogatásában

 digitalizálás szerzői jogi kérdései – az IM ennek a

felelőse ennek a kérdésnek – tárcaközi egyeztetés



SZAKMAI EGYEZTETÉS - SEPSEYNÉ DR. VÍGH

ANNAMÁRIA FŐOSZTÁLYVEZETŐVEL - 2017.

FEBRUÁR 15.

Megbeszélés témakörei:

jelenleg futó EU-s pályázatok 

Informatikai fejlesztés 

 OSZK informatikai fejlesztése - EFOP - 1605/2016.

(XI. 8.) Korm. határozat

 Országos Könyvtári Platform

Módszertani fejlesztések 

 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 – FSZEK,

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi

Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198422.328904


MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁROSOK DIGITÁLIS

KOMPETENCIÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ

ELEMZÉSE – FELMÉRÉS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége a

könyvtárosok digitális kompetencia mérését végezte.

A felmérés elsődleges célja, hogy olyan reális

helyzetképpel rendelkezzünk, amely alapot adhat további

pályázatokhoz, képzések indításához,

együttműködésekhez.

2017. február 17-ig kértük az online kérdőív kitöltését.

Az eredmények eddigi ismertetése:

2017. március 1. – MKE szakmai konferencia

2017. május 3. – MKE Küldöttközgyűlés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfEYykLM96rOMIQqcsqFdKzRd8Hn9XJMoJcCSKNuD3uwcew/viewform?c=0&w=1


AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADATAI- SZERVEZETI

ÜGYEK

 MKE ügyrend aktualizálása

 MKE munkaterv – 2017

 Szakmai szervezeti beszámolók bekérése – 2016

 Költségvetés bekérése – 2016-2017

 2017. május 3-ai küldöttközgyűlés előkészítése

 Részvétel szervezeti szakmai programokon

 Tagnyilvántartás, érvényesítő matricák, tagkártyák

 Szervezetek által megküldött dokumentumok

ellenőrzése, érkezetése, iktatása

 Könyvtárvilág webmagazinban publikálás

 Aktuális hírek események honlapon, facebook-on,

levelezőlistákon

 Adó 1%



MKE MUNKATERV – 2017 

Elérhető 

az MKE honlapján. 



KÖNYVTÁRVILÁG – 6. SZ. (2016)



40. ÉVES AZ MKE

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA

2017. február 3-án egy szakmai napon és ünnepi 

taggyűlésen ünnepeltük meg az MKE 

Társadalomtudományi Szervezete 

megalakulásának 40. évfordulóját.



SZAKKÖNYVTÁRI SEREGSZEMLE –

2017. MÁRCIUS 21. 

A százötven éves KSH Könyvtár, valamint

az MKE Társadalomtudományi Szekciója

és az IKSZ Tudományos és Szakkönyvtári

Tagozata együttműködésében idén is sor

került a tavaly nagy érdeklődés mellett

bemutatkozott Szakkönyvtári seregszemle

című konferenciára.

A rendezvény időpontja: 2017. március

21. (kedd), helyszíne: Központi

Statisztikai Hivatal, Keleti Károly-

terem.



MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

Helyszín: Országos 

Széchényi Könyvtár, 

VI. emeleti díszterem

Időpont:

2017. május 3. szerda 

10.15 óra. Regisztráció 

9.30-tól

Napirend: 

1. Köszöntő

2. Szakmai előadás: Magyarországi

könyvtárosok digitális

kompetenciáinak összehasonlító

elemzése

Előadó: ESZENYINÉ DR. BORBÉLY

MÁRIA, az MKE Elnökségi tagja

3. Beszámoló az elmúlt évben végzett

munkáról, közhasznúsági jelentés a

2016-os évről

BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES, az

MKE elnöke

4. Az Ellenőrző Bizottság elnökének

jelentése a 2016-os évről

DR. AMBERG ESZTER, az

Ellenőrző Bizottság elnöke

5. INKA Alapítvány - személyi

kérdések

6. Egyebek

7. Levezető elnöki zárszó

Kérjük szépen ellenőrizni a 

megküldött küldöttek létszámát. 

Kérjük 2017. április 7-ig 

megküldeni az MKE 

Titkársága részére. 



A MÁRCIUS 1-JEI KONFERENCIA

ÉRTÉKELÉSE



„SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK –

ÁTALAKULÓ HIVATÁS” –

2017. MÁRCIUS 1.

MKE tudományos konferencia – „Szakmai 

ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” –

2017. március 1.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tudományos 

konferenciát szervezett a tavalyi márciusi sikeres 

konferencia folytatásaként: „Szakmai ismeretek 

és készségek – átalakuló hivatás” címmel.

Időpontja: 2017. március 1. 10.00

Helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 

Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint 

előadóterem



SZAKMAI PROGRAM

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2017/02/Kompetencia-MKE-megh%C3%ADv%C3%B3_final.pdf
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2017/02/Kompetencia-MKE-megh%C3%ADv%C3%B3_final.pdf


SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK

– ÁTALAKULÓ HIVATÁS



SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK –

ÁTALAKULÓ HIVATÁS



SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK –

ÁTALAKULÓ HIVATÁS



SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK –

ÁTALAKULÓ HIVATÁS



NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL –

2017.



NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL –

2017.

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

2017

2017. április 20 - 23. 

1024 Budapest II. kerület, 

Kis Rókus utca 16-20. 

http://www.konyvfesztival.com/
http://www.konyvfesztival.com/


NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL – 2017.

Díszvendég-író 2017-ben: 

ORHAN PAMUK, török író 



NEMZETKÖZI

KÖNYVFESZTIVÁL – 2017.



A 2016. ÉVI BESZÁMOLÓK

ÖSSZESÍTÉSÉRŐL



SZAKMAI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓK

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete költségvetés,

beszámoló és közhasznúsági jelentés

benyújtására kötelezett. Ehhez el kell készíteni a

– valamennyi szervezet adatát tartalmazó –

költségvetést, valamint a szakmai beszámolókat.

 Szervezeti szakmai beszámoló 2016-os évről -

Határidő: 2017. február 28. – Címzett: Bazsóné

Megyes Klára - megyesklara@csukalib.hu - az

MKE Tanács Elnöke

 Szervezeti költségvetés 2016-2017 - Határidő:

2017. február 28. – Címzett: Venyigéné Makrányi

Margit - venyigene.margit@gmail.com – az MKE

Elnökségi tagja

mailto:megyesklara@csukalib.hu
mailto:venyigene.margit@gmail.com


AZ MKE 49. VÁNDORGYŰLÉSE -

MISKOLC



AZ MKE 49. VÁNDORGYŰLÉSE -

MISKOLC



AZ MKE 49.

VÁNDORGYŰLÉSE - MISKOLC

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

2017. július 5-7. között rendezi meg 

49. vándorgyűlését Miskolcon. 

A vándorgyűlés címe: 

Az élet minősége. 

Könyvtárosok a társadalomért.
Az emberi élet minősége (...) semmi máson nem 

múlik, csak azon, miként bánunk 

embertársainkkal nap mint nap. 

Desmond és Mpho Tutu



KOMMUNIKÁCIÓS KÉRDÉSEK



MKE - MÉDIA MEGJELENÉSEK –

2017 

Észrevételek, javaslatok – Ludasi Tünde 

(MKE Kommunikációs Bizottság): 

 csak azokat a megjelenési adatokat várjuk, ahol az MKE

szerepel a cikkben, azokat pedig nem gyűjtjük, ahol a

kapcsolódó könyvtárról, mint intézményről szól a híradás

 csak a helyi kiadványokban, médiákban megjelenő

adatokra koncentrálunk

 szkennelt változatokat a szervezetek saját maguknak

archiválják, a továbbított adatokhoz képi formát nem

kérünk, ezeket szintén a szervezetek archiválják, linkeket

viszont fogadunk a webes megjelenésekről, elérhetőségekről

 előfordulhat, hogy gondot jelent az excel tábla alkalmazása,

ebben az esetben a kért adatokat e-mailben és worldben is

befogadjuk

 minden hónapi 10-ig kérjük megküldeni az aktuális

híreket, ha nincsen, akkor is kérünk jelzést



MKE - MÉDIA MEGJELENÉSEK –

2016 – ÖSSZEGZÉS

A 2016-os média-megjelenések vizsgálata során

megállapíthatjuk, hogy:

 Az adatgyűjtés sikeres volt.

 Az év minden hónapjában szerepeltek az MKE

szervezetek a médiában. 17 szervezet 141

alkalommal adott hírt magáról. A megjelenések

aktív egyesületi életet, széles körű, színvonalas

szakmai tevékenységet mutatnak.

 Vannak működő szervezetek, akik eredményes

tevékenységük ellenére sem jelennek meg a

médiában (ők nemleges jelentésüket folyamatosan

megküldték).

 Az adatszolgáltatás nem volt teljes körű. (Ennek

okait célszerű lenne feltárni.)



MÉDIA MEGJELENÉSEK –

2016 – ÖSSZEGZÉS

 Az éves felmérés eredményeként egy

rendszerezett, nagyon értékes, gazdag anyag jött

létre, ami tükrözi az MKE szervezetek 2016-os évi

tevékenységét, jó kiindulási alapot ad az

elkövetkező időszak feladatainak tervezéséhez és

a fejlesztési, fejlődési irányok

megfogalmazásához, valamint jelentős segítséget

nyújt az MKE szervezeti életének archiválásában

is.

 A felmérés és az adatgyűjtés hasznos volt,

érdemes folytatni. A hatékonyság és a

továbblépés érdekében a jövő évi feladatvégzésnél

már figyelembe lehet/kell venni a 2016-os

felmérés tapasztalatait is.

 FONTOS: Az MKE központi megjelenéseinek





98 

oldal 



MKE KÖNYVTÁRVILÁG –

STATISZTIKA – 2016 

fő cikk

2013 43 102

2014 55 102

2015 67 122

2016 64 124



MKE HONLAP

Folyamatban lévő feladatok:

• aktuális hírek, események

publikálása

• új funkciók kidolgozása:

naptár, csak tagoknak szóló

információk

• a honlap tartalmi és

technikai átvizsgálása,

aktualizálása

• a Tanácstagjainak

aktualizálása

• a munkabizottság

munkájának átszervezése –

Buzai Csaba



KOSSUTH RÁDIÓ – NAPKÖZBEN:

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁRAK – 2017.

MÁRCIUS 2.



NEMZETKÖZI ÜGYEK



AGRÁRKÖNYVTÁRAK A VÁLTOZÓ

VILÁGBAN – IFLA RENDEZVÉNY

MAGYARORSZÁGON

Az MKE és Mezőgazdasági

Szervezete, az IFLA

Agricultural Library SIG és a

Magyar Mezőgazdasági

Múzeum és Könyvtár

Agrárkönyvtárak a változó

világban – angol címe:

International Workshop for

Agricultural Librarians &

Information Scientists -

címmel szakmai napot tart

március 24-én 10 órától a

MMgMK Mezőgazdasági

Könyvtárban (Bp., I. ker.

Attila út 93.)



AZ MKE ELNÖKSÉGE PÁLYÁZATOT HIRDETETT

RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON VALÓ

RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL

A pályázat célja, hogy egy magyar állampolgárságú könyvtárvezető 

számára lehetőséget biztosítson egy rövid külföldi tanulmányúton 

való részvételre, új nemzetközi könyvtárszakmai ismeretek 

megszerzésére, a meglévő ismeretek elmélyítésére, 

tapasztalatcserére és bekapcsolódásra a nemzetközi tudományos 

életbe, illetve megtekinteni a 2016-os év könyvtárát.

Pályázat beadásának határideje: 

2017. március 20. 16 óra.

Helyszínek:

Dánia - Aarhus - Dokk1 – Az év könyvtára 2016 

Dánia - Aarhus – University Library

Dánia – Aalborg – Public Library

Dánia – Aalborg - University Library

https://dokk1.dk/
http://library.au.dk/en/aarhusuniversitylibraries/the-state-and-university-library/
https://www.youtube.com/watch?v=uqN0f-c1yFo
http://www.en.aub.aau.dk/


PÁLYÁZAT – IFLA WLIC – 2017 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a 

könyvtárszakmai tudományos munka 

támogatása céljából saját forrásból pályázatot 

tesz közzé.

A pályázat célja magyar állampolgárságú 

könyvtárosok számára lehetőséget biztosítani a 

2017. évi lengyelországi nemzetközi IFLA 

konferencián való részvétel támogatása céljából. 

http://2017.ifla.org/


PÁLYÁZAT – IFLA WLIC – 2017 

A pályázati támogatás tervezett úti célja és 

ideje:

Lengyelország - Wrocław – 2017. augusztus 19 –

25. 

pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás:

A. Konferencia részvétel – regisztrációs díj 

támogatás (2 fő részére)

B. Konferencia részvétel – útiköltség támogatás 

20.000.- Ft értékben (10 fő részére)

Pályázat beadásának határideje: 

2017. március 31. 16 óra. Részletek az MKE honlapon. 



PÁLYÁZAT IFLA – WLIC – 2017 

– ÖNKÉNTES MUNKA

2017-ben a lengyelországi Wroclaw ad otthont az IFLA éves 

konferenciájának. Az IFLA önkéntes munkalehetőség révén 

lehetőséget biztosít az éves kongresszuson való részvétel céljából 

külföldi könyvtárosok számára. A pályázati feltételek és a 

részletek az alábbi linken találhatóak meg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezúton ajánlja szíves figyelmükbe 

ezt a lehetőséget. Jó lenne, ha minél nagyobb számban 

jelentkeznének önkéntesnek, hogy ezzel is segítsük a lengyel 

egyesületet, de egyben különleges személyes élményben is legyen 

részük, és nem utolsó sorban olyan szakmai programokon 

vegyenek részt, amelyre sajnos ritkán nyílik lehetőség. 

Kérem, hogy amennyiben visszaigazolják jelentkezésüket a helyi 

szervezők, akkor értesítsék a titkárságot mke@oszk.hu, hogy 

esetleg valamilyen közös programot szervezhessünk akár 

Budapesten, akár Wroclawban. Határidő: május 1. 

http://2017.ifla.org/
http://2017.ifla.org/
http://www.sbp.pl/ifla2017/volunteering
mailto:mke@oszk.hu


IFLA WORKSHOP – 2017 ŐSZ –

MAGYARORSZÁG

ENSZ 2030 Agenda és 

a fenntartható fejlődés megvalósításáért. 

Szeminárium az érdekérvényesítésről –

IFLA workshop.



SZERVEZETI – TAGSÁGI ÜGYEK



ZEMPLÉNI KÖNYVTÁROSOK

SZERVEZETE

A szervezet kérte

a megszüntetését 



SZERVEZETI MEGALAKULÁSOK

DÁTUMA

Kérjük 2017. 

április 7-ig 

megküldeni az 

MKE 

Titkársága 

részére. 



TISZTELETBELI TAGSÁG

Alapszabály II. fejezet - A tagság 

Az egyesület tagja lehet természetes személy

tag, tiszteletbeli tag, testületi tag, valamint

társult szervezet.

A könyvtárügy és a szakirodalmi információs

szolgáltatások területén kiemelkedő

munkát végző természetes személy

tiszteletbeli taggá választható. A

tiszteletbeli tagok nyilvántartásáról, a

velük való kapcsolattartás módjáról az

ügyrend rendelkezik.



TISZTELETBELI TAGSÁG

Ügyrend

A titkárság őrzi és gondozza a tagfelvételi

nyilatkozatokat, azok alapján számítógépes

nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak kétséget

kizáróan tükröznie kell az egyesület tagságát, az

egyéni tagokat, a testületi tagokat, a tiszteletbeli

tagokat.

A tiszteletbeli tagok névsorát a titkárság gondozza,

egyúttal gondoskodik arról, hogy a tiszteletbeli

tagok meghívást kapjanak az egyesület

küldöttgyűlésére, rendezvényeire.



TISZTELETBELI TAGSÁG

Az MKE Elnöksége jelenleg aktualizálja ezt a

kérdést is az MKE Ügyrendjében még

részletesebben.

Az MKE Elnöksége határozatot hozott –

2017. március 10-én:

• a tiszteletbeli tagságot teljes mértékben 

támogatjuk és 

• a tiszteletbeli tag tagdíja az őt jelölő, támogató 

szervezet/szekció hatáskörébe tartozik 



KÖLTSÉGVETÉSI KÉRDÉSEK

Az MKE

könyvelésért felelős

cége 2018-tól minden

év február 28-ig

megfogja küldeni a

beszámolót, amelyet el

fogunk juttatni a

szervezeteink számára

a szakmai munka még

hatékonyabb

támogatása céljából.



Köszönjük szépen 

megtisztelő 

figyelmüket és 

együttműködésüket! 


