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HATÁROZATKÉPESSÉG 

MEGÁLLAPÍTÁSA

NAPIRENDI PONTOK 

ELFOGADÁSA 

JEGYZŐKÖNYVVEZETÉS 

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉS  



FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ AZ 

ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN LÉVŐ

FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

 Programozás hete – 2017. október – Brüsszel

 2017. októberi küldöttközgyűlés előkészítése és lebonyolítása

 2017. október 25. - Füzéki díj átadása

 2017. novemberi IFLA workshop előkészítése és lebonyolítása

 2018. évi keszthelyi vándorgyűlés szervezési előkészítése 

 Jogszabály véleményezés

 IFLA-trendek kiadvány megjelentetése magyarul

 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



PROGRAMOZÁS HETE AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében

Barátné Hajdu Ágnes elnök asszony vett részt a

2017. október 17-18 között megtartott Generation

Code: born at the library címmel szervezett

interaktív kiállításon az Európai Parlamentben.

 A Public Libraries 2020 program az Európai Unió

Kódolás hete (2017.október 7–22.) programsorozat

keretében ismételten a közkönyvtárak fontosságára

és a könyvtáros egyesületek szerepére kívánta

felhívni a figyelmet. Az idei téma a Smart Cities,

Smart Citizens, Smart Libraries volt.

http://www.publiclibraries2020.eu/content/coding-libraries
http://codeweek.eu/


PROGRAMOZÁS HETE AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

 A rendezvényen az IFLA, az Eblida és Európai Unió

tagországainak könyvtáros egyesületei képviseltették magukat a

legmagasabb szinten.

 Az alkalom a számítástechnika, a robotika, valamint a

közkönyvtárak oktatásban betöltött szerepének megvilágítása

mellett alkalmat adott az egyesületeknek az EP képviselőikkel

való találkozásra. A Meet & Greet során Barátné dr. Hajdu Ágnes

megbeszélést folytatott Erdős Norbert, valamint dr. Kósa Ádám

képviselőkkel a digitális kor könyvtári válaszairól, a fogyatékkal

élők könyvtári ellátásáról és az aktuális szakmapolitikai

kérdésekről.

 Az alapítvány munkatársai erre az alkalomra készítették el a

legújabb infografikájukat az EU országok közkönyvtárak

adataival:
 http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets

 http://www.publiclibraries2020.eu/sites/default/files/atoms/files/Hungary%202017.pdf

http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets
http://www.publiclibraries2020.eu/sites/default/files/atoms/files/Hungary 2017.pdf


KÖNYVTÁRVILÁG – 5. SZ. (2017)



IFLA TRENDEK KIADVÁNY

• A Magyar Könyvtárosok Egyesülete online kiadványt adott közre IFLA

trendek – röviden címmel. A könyvtárak és tágabb informatikai-

információtechnológiai környezetük lehetséges jövőjét taglaló dokumentum a

következő címen érhető el: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2017/10/iflatrendek_roviden_V6.pdf

• Az IFLA trendeket a most közreadott magyar fordítás alapján tavaly

novemberi két konferenciánk (Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA-

trendek és a Lyoni deklaráció tükrében) alkalmával ismertük meg

részletesebben, amikor a fordítás az előadások háttéranyagaként készült el

az MKE megbízásából.

• Nyersanyagát a következő dokumentumok szolgáltatták:

– Riding the waves or caught in the tide? Navigating the evolving

information environment. Insights from the Trend report, 2013.;

http://trends.ifla.org/ és

– IFLA Trend Report 2016 Update;

https://trends.ifla.org/files/trends/assets/trend-report-2016-

update.pdf

• A fordítás e két dokumentum lényeges részeit tartalmazza.

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2017/10/iflatrendek_roviden_V6.pdf
http://trends.ifla.org/
https://trends.ifla.org/files/trends/assets/trend-report-2016-update.pdf


AZ MKE 50. VÁNDORGYŰLÉSE –

KESZTHELY



AZ MKE 50. VÁNDORGYŰLÉSE

Időpont: 

2018. július 3 – 6. 

Helyszín: 

Keszthely 

„ÉRTÉKEINK A JÖVŐT 

FORMÁLJÁK –

VÁNDORGYŰLÉSEINK 

ÖRÖKSÉGE”

Szervezők:

Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete

MKE Zala Megyei 

Szervezete

Fejér György Városi 

Könyvtár -

Keszthely 



FELHÍVÁS VÁNDORGYŰLÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

 Azért, hogy ezt a nagyszerű jubileumot emlékezetessé

tegyük, az MKE elnöksége felhívással fordult az MKE

területi és szakterületi, valamint társult szervezeteihez,

hogy a jubileum kapcsán segítsenek anyagot gyűjteni a

keszthelyi vándorgyűlésen megszervezendő

Vándorgyűléstörténeti kiállítás összeállításához.

Elképzelésünk szerint tárgyakat, fényképeket, nyomtatott

anyagokat állítanánk ki.

 Kértük, hogy az anyagot felajánlók készítsenek egy pontos

listát a kiállítás céljára felajánlott dokumentumaikról. A

kiállítás szervezői a listáról válogatva határozzák meg,

hogy mely dokumentumot kérnék el a kiállításhoz.



FELHÍVÁS VÁNDORGYŰLÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

 A felajánlott és kiválasztott dokumentumokat június közepéig

kell majd eljuttatnunk Keszthelyre.

 Kértük, hogy szervezeteket, hogy segítsenek méltó módon

megünnepelni az 50. évfordulót és kezdjék el népszerűsíteni a

felhívást a tagság körében, hogy körülbelül február végéig

képünk legyen a kiállítás lehetséges helyigényéről.

 A szervezés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kértük

2017. november 15-ig jelezzék az MKE Titkárságon a

kapcsolattartó nevét, e-mail címét, skype nevét és

telefonszámát, hogy láthassuk, hogy kikkel együttműködve

tudjuk megvalósítani a kiállítást és tudjuk velük egyeztetni a

részleteket.



DÍJAK, KITÜNTETÉSEK



DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

 MKE Emlékérem 

(május vége)  

 Az év fiatal 

könyvtárosa (május 

vége) 

 Hallgatói pályázat 

(május vége) 

 Fitz-díj 

 Szinnyei–díj (május) 

 Prima Primissima

 Állami kitüntetések 



ÁLLÁSFOGLALÁSOK, 

VÉLEMÉNYEK, PÁLYÁZATOK



JOGSZABÁLY-VÉLEMÉNYEZÉS

Az MKE véleménye és észrevételei

az “Egyes kulturális tárgyú

rendeletekről” előterjesztésről

Az MKE véleménye és észrevételei az

Emberi Erőforrások Miniszterének

„Egyes kulturális tárgyú

rendeletekről” c. előterjesztéséről



JOGSZABÁLY-VÉLEMÉNYEZÉS

 Az MKE véleménye és észrevételei a

közalkalmazottak jogviszonyáról szóló

előterjesztéssel kapcsolatban

 Az MKE véleménye és észrevételei a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a

közművelődési és a közgyűjteményi területen

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával

összefüggő egyes kérdések rendezésére című

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

szóló előterjesztéssel kapcsolatban 2017. 10.18. +

1. sz. melléklet



JOGSZABÁLY-VÉLEMÉNYEZÉS

Véleményezés az egyes kulturális és

sporttárgyú törvények módosításáról

szóló előterjesztésről

Az MKE véleményezése az egyes kulturális

és sporttárgyú törvények módosításáról

szóló előterjesztésről (A muzeális

intézményekről, a nyilvános könyvtári

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.

évi CXL. törvény módosítása

vonatkozásában) 2017. 10. 18.



JOGSZABÁLY-VÉLEMÉNYEZÉS



PÁLYÁZATOK

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

pályázata:

Az MKE Elnöksége a 2016-os, 2017-es

és 2018-as kompetencia konferenciák

anyagát szeretné megjelentetni a

pályázat segítségével, illetve az MKE

szervezeti közül végül a Somogy Megyei

Szervezet pályázata került beadásra egy

jubileumi kötet megjelentetése

tekintetében.



BESZÁMOLÓ MKE 

RENDEZVÉNYEKRŐL



KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS – 2017. OKTÓBER 25.

2017. október 25-én, az MKE

küldöttközgyűlést tartott, melyben az

alapítványunk, az INKA alapszabályának

módosítása volt napirenden.

Erre azért volt szükség, mert a bíróság

hiánypótlást állapított meg, és ezt

teljesítenünk kellett.

A Küldöttközgyűlés az alapszabály

módosítást jóváhagyta. 1. Köszöntő

2. INKA Alapítvány – rendkívüli 

alapszabály módosítás

3. Levezető elnöki zárszó



FÜZÉKI DÍJ – 2017. OKTÓBER 25. 

Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hősi

halált halt Füzéki István könyvtáros

emlékére díjat alapított. Az emlékérmet

minden évben az a könyvtáros kapja meg,

aki a megelőző évben, években a legtöbbet

tette, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a

könyvtári szolgáltatások és/vagy

tudományok terén.

A Füzéki István Emlékérem idei

díjazottja: Dr. Arató Antal.



FÜZÉKI DÍJ – 2017. OKTÓBER 25. 



KÖNYVTÁROSOK AZ ENSZ 2030 AGENDA ÉS A FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT – 2017. NOVEMBER 22.

 Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a

fenntartható fejlődés megvalósításáért címmel a

Magyar Könyvtárosok Egyesülete – az NKA

támogatásával – szemináriumot rendezett az ENSZ

Fenntartható fejlődési célokkal (angol rövidítéssel:

SDG-kkel) kapcsolatos könyvtári lehetőségekről, a

könyvtári érdekérvényesítésről.

 A szeminárium helyszíne: az Országos Széchényi

Könyvtár volt. Időpontja: 2017. november 22.



KÖNYVTÁROSOK AZ ENSZ 2030 AGENDA ÉS A FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT – 2017. NOVEMBER 22.

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

szisztematikus munkával törekszik arra, hogy az

egyesületi erőforrásokat, kapacitásokat a mindennapi

egyesületi élet operatív tennivalóinak ellátásán túl olyan

témák kimunkálására, feldolgozására szánja, mellyel

kapcsolódni tud világ trendekhez, az IFLA

törekvésekhez, a könyvtárosság jövőjét alapjaiban érintő

kérdésekhez.

 Az ENSZ fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos

tennivalókkal kapcsolatban – a szeminárium végére

minden résztvevő számára világossá vált, hogy nem

könyvtári lehetőségekről, hanem tényleges könyvtári

tennivalókról kell, beszéljünk.



KÖNYVTÁROSOK AZ ENSZ 2030 AGENDA ÉS A FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT – 2017. NOVEMBER 22.

 A szeminárium keretei az MKE tagszervezetek

delegálása útján 40 fő részvételét tették lehetővé a

programon.

 A szeminárium egy előadássorozattal indult. Az első

négy előadást csoportmunka követte, s ezt követően

előadás és csoportmunka váltotta egymást.

 A résztvevők nemcsak rengeteg élménnyel, új tudással,

jó gyakorlatokkal gazdagodtak, de vállalták, hogy a

megszerzett ismereteket alkalmazva további jó

gyakorlatokat gyűjtenek az egyes SDG-k könyvtári

támogatásához.

 Kiadványt tervezünk a jó gyakorlatok bemutatása

vonatkozásában.



ELŐTTÜNK ÁLLÓ, TERVEZETT 

ESEMÉNYEK RENDEZVÉNYEK



2018. ÉVI ESEMÉNYEK, FELADATOK

Nemzetközi Könyvfesztivál

Kompetencia konferencia – 2018. 

tavasz 

Nemzetközi IFLA 

Workshop/szeminárium – 2018. 

tavasz 

MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely 

OIK – Alkotó könyvtáros program 



2018. ÉVI ESEMÉNYEK, FELADATOK

 Pályázatok

 Szakmai szervezetek programjain való részvétel

 Média megjelenések gyűjtése

 Szakmai beszámoló benyújtása – 2018. február

 Pénzügyi tervezés benyújtása – 2018. február

 Díjak, kitüntetések – felterjesztések az MKE

szervezetei és szekció részéről

 Könyvtárvilág webmagazinban publikálás

 Aktuális hírek események publikálása az MKE

honlapon, facebook-on, levelezőlistákon



TANÁCS 2018 ÉVI 

MUNKATERVÉRŐL



SZERVEZETI ÜGYEK



SZERVEZETI ÜGYEK

Az MKE szervezetinek száma

eggyel csökkent.

Az MKE Zempléni Könyvtárosok

Szervezete kérte megszüntetését,

amelyet az MKE Elnöksége

jóváhagyott.



MKE Ellenőrző Bizottsága 

jelentése 



EGYEBEK



Köszönjük szépen 

megtisztelő 

figyelmüket és 

együttműködésüket! 



MINDEN KEDVES TAGTÁRSNAK

MESESZÉP KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK. 


