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Választási program
Főtitkári jelölés
Gerencsér Judit – jelölt
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és szakinformációs
tevékenységet végzők, a könyvtárak és szakinformációs intézmények
országos hatáskörű, civil, non-profit szervezete, amely 2019-ben ünnepli
megalakulásának 84-dik születésnapját. Az Egyesület Alapszabálya
részletesen tartalmazza az MKE céljait, feladatait és főbb szakmai és
közhasznú tevékenységi területeit. Véleményem szerint ezen céloknak és a
tevékenységeknek mindig összhangban kell lenniük a jelenkor aktuális
feladataival, elvárásaival, illetve megoldásokat kell adniuk a könyvtár- és
információtudomány 21. századi problémáira és kérdéseire. Az MKE csak
akkor tud hatékony és eredményes munkát végezni, ha figyelembe veszi a
kor, illetve tagjai szakmai elvárásait és igyekszik ezekre választ adni.

BEMUTATKOZÁS ÉS MOTIVÁCIÓ
Először is szeretnék bemutatkozni, illetve megosztani Önökkel, hogy mi
motivált abban, hogy újra vállaljam a jelöltséget és a megmérettetést.
Több mint 14 éve vagyok aktív tagja az Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
Szakmai pályafutásom kezdetén az MKE Vas Megyei Szervezetének voltam
tagja, végeztem szakmai munkát. Majd 2011-ben alapítótagként vettem részt
az MKE Jogi Szekció létrehozásában. A Jogi Szekció megalakulásakor
titkárként kezdtem szakmai tevékenységemet végezni, 2015-ig főtitkári
megbízásomig.
A Jogi Szekció titkári feladataim mellett, számos MKE-s szakmai
konferencián tolmácsoltam, tagja voltam az MKE PR munkacsoportnak,
illetve az MKE Könyvtárvilág című webmagazin tartalmi fejlesztőjeként,
szerkesztőbizottsági tagként is végeztem civil közösségi könyvtári szakmai
segítséget. Jelenleg szoros együttműködésben Kóródy Judit, főszerkesztő
asszonnyal, felelünk a Könyvtárvilág szakmai tartalmáért.
2005 júliusában“Az Év Ifjú Könyvtárosa” díjat és címet nyertem el a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
pályázatára benyújtott „Az Európai Unió mint téma a hazai
könyvtárosképzésben a 21. században” című pályamunkával.
A szakmai pályafutásom elmúlt 20 évében a rövidebb és hosszabb külföldi
tanulmányutak (USA, Kanada, Egyesült Királyság, Belgium, Spanyolország,
Dánia stb.) lehetőséget biztosítottak arra is, hogy több ország könyvtárügyét,
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szakmai kezdeményezéseit, programjait, egyesületi szervezeti működését
közelebbről is megismerjem. Szeretném ezeket a tapasztalatokat és tudást a
hazai könyvtárügyben és az MKE életében továbbra is hasznosítani és
minden lehetőséget megragadni, hogy szakmánk jelenét és jövőjét a lehető
legmagasabb szinten tudjam szolgálni.

VÁLASZTÁSI PROGRAM ÉS SZAKMAI JAVASLATOK
2015-ben szervezeti megkeresés alapján kaptam felkérést arra, hogy az MKE
tagsága támogatása esetén, vállaljam el a főtitkári posztot.
Nagyon sok gondolkodás és beszélgetés után vállalkoztam arra, hogy
megméretettem magam és vállalom a jelöltséget. Mivel korábban nem voltam
tagja az MKE Elnökségének, így nem egyszerű és könnyű feladatra
vállalkoztam, de az MKE Elnöksége, Tanácsa, Titkársága és Tagsága
támogatásának köszönhetően az elmúlt négy évben megtanultam a főtitkári
munkát és beilleszkedtem az MKE Elnöksége életébe és szakmai munkájába.
Nagyon szépen köszönöm ezúton is az MKE Elnökségének, Tanácsának,
Titkárságnak és teljes Tagságának az elmúlt 4 évben kapott sok-sok
segítséget, támogatást, a szakmai együttműködést és nagyon magasszíntű
kooperációt.
Az elmúlt négyéves ciklusban számos korábbi elképzelést és javaslatot
sikerült megvalósítani az Elnökség, Tanács, Titkárság és Tagság
támogatásával és számos reformot tudtunk bevezetni, amely az MKE még
hatékonyabb és átláthatóbb működését teszi lehetővé. Nagyon sokat
tanultam és tapasztaltam az elmúlt 4 évben és szeretném visszaadni az MKE
tagságának azt a sok segítségét, inspirációt és szakmai támogatást, amit a
négyéves ciklusban kaptam.
Ezúton szeretném bemutatni választási programom, illetve főbb szakmai
javaslataimat és ötleteimet az előző szakmai programomra építve.
MIBEN HISZEK:
Továbbra is mélyen hiszek abban, hogy az MKE főtitkáraként, az MKE
Elnökségével, az MKE Tanácsával, Titkárságával, illetve területi
szervezeteivel és szakmai szekcióival való szoros együttműködés és közös
szakmai tevékenység, módot biztosíthat arra, hogy a hazai könyvtárak és
könyvtárosok, az MKE tagjainak jelenét és jövőjét még pozitívabb irányba
tudjuk változtatni és szakmai életüket, illetve tevékenységüket támogassuk.
Teljes mértékben hiszek továbbra is a könyvtárak közösségépítő, megtartó
erejében, tanulás- és oktatás támogató szerepében, a könyvtárak integráló
szerepében, amely lehetőséget biztosít mindenki számára az információhoz
való teljes hozzáféréshez a lehető legteljesebb mértékben.
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JAVASLATOK,
AZ
KULCSTERÜLETEI

ELKÖVETKEZŐ

CIKLUS

FEJLESZTÉSI

Az alábbi témákat szeretném kiemelni, mint főbb szakmai feladatok és
tevékenységi területek a következő négyéves ciklusra, amelyekben
főtitkárként hatékonyan szeretnék továbbra is szerepet és feladatot vállalni
az MKE Elnöke, az MKE Elnöksége, Tanácsa, Titkársága, illetve területi
szervezetei és szakmai szekciók egyetértése és támogatása esetén:
STRATÉGIA ÉS VÍZIÓ
Jelenleg is úgy gondolom, hogy az MKE-nek még jobban meg kell erősíteni
szerepét és hangját a felmerülő és aktuális szakmai kérdésekben itthon és
külföldön egyaránt. Elhivatottan kell képviselnünk és kiállnunk minden
olyan ügyben, amelyek szakmánkat és a könyvtáros hivatás jelenét és jövőjét
illeti: (pl. a könyvtáros képzés helyzete és jövője, könyvtáros életpályamodell, a könyvtárosi bérkérdés sürgős rendezése, érdekérvényesítés,
országos könyvtári stratégia alkotás, GDPR stb.)
Az MKE-nek szakmai munkája során továbbra is minden könyvtártípust
egységesen képviselni kell és lehetőség szerint minden tőle telhetőt meg kell
tennie, hogy segítsége és támogassa szakmai tevékenységüket. Véleményem
szerint a hazai könyvtári-információs rendszer olyan értéket képvisel, amely
minden tekintetben kulcsfontosságú szereppel bír a tudásmegőrzés,
tudásmenedzsment és tudásmegosztás tekintetében.
Úgy érzem, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy a jövőben is sikerüljön minél
több fiatal kollégát bevonni az MKE életébe, szakmai tevékenységébe és
feladataiba. Azt gondolom, hogy minden szervezetben és szekcióban nagyon
örömteli lenne, ha a taglétszám növekedése együtt járna egyre több fiatal
kolléga csatlakozásával, illetve a tapasztalt és nagy tudással rendelkező
kollégák tagságának évről évre való megújításával. Véleményem szerint
szükség van mind az idősebb, mind a fiatalabb generációra az MKE-ben,
mert csak így tudunk egy erős és hatékony Egyesületet fenntartani a
jövőben. Szükség van arra, hogy minden tagunk megtalálja a helyét és
szerepét az MKE-ban és úgy érezze az idetartozás, a tagság plusz hozzáadott
értéket jelent a szakmai és magánéletében egyaránt.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben is próbáljuk meg a külföldi
könyvtáros egyesületek, a könyvtárszakmai partnerintézmények által már
megvalósított projekteket, jó-gyakorlatokat (best practice) és programokat
itthon is megvalósítani, mert ezek mind pozitív hatással lehetnek az MKE
tagjaink és a könyvtáros szakma életére, illetve folytassuk a már megkezdett
szakmai tevékenységet ezen a területen.
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Véleményem szerint a könyvtáraknak meghatározó szerepet kell játszaniuk
abban, hogy tartalomgazdává válva és magas szintű könyvtári-információs
szolgáltatásokat nyújtva biztosítsák a már meglévő, és folyamatosan
keletkező tudáshoz való hozzáférést, a tudásvagyon láthatóvá tételét, azaz
aktív feladatot vállaljanak a tudásmenedzsment folyamatokban.
Nagyon fontosnak tartom olyan szakmai rendezvények és képzések
szervezését, illetve megvalósítását a könyvtárosok számára országos,
regionális és helyi szinten, amelyek bemutatják a hazai könyvtárak értékeit,
kincseit, egyediségét, illetve a minőségi könyvtári szolgáltatásokat.
MŰKÖDÉS
Az MKE hatékony és eredményes működésének elengedhetetlen feltétele az
átláthatóság, a megbízhatóság és a tiszta strukturális működés.
Szükségesnek érzem, hogy az MKE minden szervezete és szekciója jól
szervezett és hatékony együttműködésben dolgozzon az MKE Elnökségével,
Titkárságával és Tanácsával. Az MKE Titkársága az elmúlt években
kivételesen jó munkát végzett, ezt a munkát szeretném még magasabb
szintre emelni.
Nagyon örömtelinek tartanám, ha sikerülne minden csatlakozott és működő
szervezettel és szekcióval a hatékony és rendszeres munkakapcsolatot ápolni
és bevonni őket teljesmértékben az egyesületi munkába Pl. részvétel
Tanácsüléseken, Küldöttközgyűléseken, Vándorgyűléseken stb.
Az MKE teljes működésében nagymértékben támogatnám minél több
szakmai tevékenységi terület vonatkozásában további munkabizottságok
létrehozását. Lehetőség szerint bevonva az összes egyesületi szekciót és
szervezetet. Ez a munkamódszer nagymértékben elősegíthetné a teljes MKE
tagságának aktív bevonását a szervezet életébe és szakmai tevékenységébe.
Nagyon fontos kérdés, hogy az MKE szervezetei és szekciói támogatást
kapjanak az adminisztrációs tevékenységük napi végzéséhez és ebben
minden lehetséges módon segítségükre legyünk.
Kivételesen fontosnak tartom, hogy az adminisztrációs feladatok ne terhet
jelentsenek a határidők vonatkozásában a szervezeteknek, hanem a
megfelelő támogatással könnyen és egyszerűen elvégezhető és határidőben
tartható feladatok legyenek.
Az MKE Elnöksége az elmúlt 4 évben a működést számos esetben segítette új
szabályzatok megalkotásával, amelyek ismerete és használata igyekszik még
egyszerűbbé igyekszik tenni az MKE szervezeteinek életét. Fontosnak érzem,
hogy ezek a dokumentumok minél szélesebb körben ismerté váljanak és
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alkalmazásra kerüljenek, illetve amennyiben szükséges, akkor legyen róluk
diskurzus és módosítás igény esetén.
Új dokumentumok 2015-2019-es ciklusban pl:
 új MKE stratégia
 új ügyrend
 új költségtérítési szabályzat
 GDPR megfeleltetési dokumentumok
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA
Véleményem szerint elengedhetetlenül fontos a 21. századi kommunikációs
eszközök és technológiák használata az MKE hatékony működésében és napi
munkájában.
Első prioritású feladatnak tartom továbbra is az MKE honlapjának
továbbfejlesztését és egy olyan szakmai csapat létrehozását, akik ezt a
feladatot magukénak érzik és minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy
egy olyan kommunikációs felület jöjjön létre, amely megfelel a kor minden
mai kihívásának és lehetőséget biztosít az eredményes és rendszeres
információáramláshoz.
A 2015-2019-es ciklusban sajnos csak az alapkérdéseket tudtuk tisztázni az
új MKE honlap vonatkozásába, az elkövetkező ciklus kiemelt feladata kell,
hogy legyen az új honlap kialakítása.
Nagy örömet jelente számomra, ha sikerülne megvalósítani az elkövetkező 4
éves ciklusban, hogy minden szekció és szervezet rendelkezzen saját
alhonlappal, saját levelezőlistával is és a munkájuk során használják azon
eszközöket, amelyet még hatékonyabbá tudják tenni a napi munkájukat. Pl.
web 2.0-ás alkalmazások, skype, doodle, levelezőlisták stb.
Kiemelt feladatnak tekintem, hogy a már jól működő kommunikációs
csatornáik továbbra is jól és hatékonyan működjenek pl. levelezőlisták,
facebook felület; az MKE honlapra kerüljenek fel a szervezetek és szekciók
aktuális hírei és eseményei és jelenjen meg minél szélesebb körben az MKE
szakmai tevékenysége – különös tekintettel a Webmagazinban. Kiemelten
fontos, hogy a szakma, az MKE valamennyi szekciója és szervezete és a tagok
lássák, hogy az MKE milyen szakmai és érdekvédelmi tevékenységet végez.
Szeretném a jövőben, ha az MKE Tanácsa minden lehetséges módon a MKE
tagjainak kiemelt kommunikációs csatornája legyen és vegyenek részt a
Tanácstagok a szakmai javaslatok, észrevételek megfogalmazásában.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS
Nagyon fontosnak érzem a partneri együttműködést még szorosabbá tenni a
könyvtárakkal, könyvtárosokkal, a szakma politikai képviselőivel, a
minisztériumokkal, más (könyvtár)szakmai szervezetekkel itthon és
külföldön egyaránt.
OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS
Az elmúlt évtized során bekövetkezett technikai forradalom és a már
évtizedek óta tartó módszertani megújulás időszerűvé tette a könyvtárostovábbképzések megújítását, lehetséges formáinak átgondolását is. A
szakmai tudás, képességek, tájékozottság felfrissítése, kiegészítése, új
területek megismerése a hagyományos oktatás mellett is megvalósulhat.
Nagymértékben támogatnám az alábbi képzések MKE kereteken belüli
megvalósítását: távoktatás, tréning, blended learning, videókonferencia stb.
Érdemes lenne feltérképezni az MKE tagjainak szakmai potenciális
képességeit is és hasznosítani az MKE szakmai tevékenységében, így a
továbbképzésben is.
KÖNYVTÁRVILÁG
A Könyvtárvilág, az MKE webmagazinja korszerű és modern formában
jeleníti meg az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékeket,
az MKE szakmai tevékenységét, híreit. Nagyon jó lenne, ha a jövőben minden
szervezet és szekció minél aktívabban részt venni a webmagazin tartalmi
fejlesztésében és cikkek, tanulmányok szerzőjeként.
AKTUÁLIS KIEMELT TÉMÁK
Főbb aktuális témák, amelyekkel az MKE-nek a jövőben érdemes mélyebben
foglalkoznia a rövidtávú és hosszú-távú tervek tekintetében:
 könyvtáros életpálya-modell, könyvtárosi bérkérdés rendezése
 részvétel az Országos Könyvtári Stratégia megalkotása
 az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályával való szoros
együttműködés – különös tekintettel a Könyvtári Szakértői Bizottságra
 a könyvtárszakmai szervezetekkel való szoros együttműködés
 az országos könyvtárszakmai kezdeményezések támogatása és
érdekképviselete
 az MKE szervezeteinek/szekcióinak a lehető legmagasabb szintű
érdekképviselete és szakmai támogatása
 könyvtáros informatikus képzés jelene és jövője
 kommunikációfejlesztés, márkaépítés
 a fiatalok bevonása az MKE szakmai munkájába
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 a digitális világ és a felhasználói igények változásának nyomon
követése,
 az országos hazai könyvtári rendszer a 21. században – kihívások,
javaslatok megfogalmazása, érdekképviselet, szakmai rendezvények
életre hívása

ÖSSZEGZÉS
Azt gondolom továbbra is, hogy a könyvtárakat és a könyvtárosokat egy
befektetésének kell tekinteni a jövőbe. Minden energia, erő, tevékenység és
megvalósult ötlet, amit befektetünk, az eredményként és sikerként jelenhet
meg a jövőben szakmánkban.
Jómagam, ahogy az elmúlt négy évben is, tettre készen és rengeteg új
ötlettel, javaslattal a tarsolyomban, szeretném az MKE tagjainak,
szervezeteinek és szekcióinak támogatását kérni a főtitkári jelöltséghez.
Szeretném az MKE Elnökét, Elnökségét, Tanácsát és teljes Tagságát minden
lehetséges módon segíteni munkámmal. Hiszem, hogy az elképzeléseim és
javaslataim hasznosak lehetnek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára
és szakmai tevékenységére tekintettel.
Újbóli megválasztásom esetén minden erőmmel és energiámmal azon leszek,
hogy egy erős, átlátható, gondolkodó és előremutató könyvtárszakmai
egyesületünk legyen, amelynek fő alapját a tagjai és a szakmánk minél
eredményesebb és hatékonyabb képviselete jelenti.
Kiemeltem szeretném elérni, hogy jelenlegi és jövőbeli Tagjaink
számára az alábbi kérdésre, hogy érdemes-e az MKE tagjának lenni és
megfelelően képviseli-e az MKE a tagság érdekeit és a szakmánk
kiemelt kulcsterületeit, IGEN legyen mindig a válasz.
Budapest, 2019. március 17.
Gerencsér Judit

