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Csomópontok 2015-2019

• Taglétszám

• Működés

• Stratégia

• Szakmai érdekképviselet

• Kommunikáció

• Pénzügyi stabilitás

• Nemzetközi szerepvállalás, jelenlét
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Taglétszámunk 

Lassú növekedés, kisebb ingadozás

• 2015: 2228 egyéni, 81 testületi tag

• 2018: 2249 egyéni, 99 testületi tag 

Hasonló jellemzők:

• Nagy szélsőségek

• Jelentős nyugdíjas réteg

• Még mindig szükség van a folyamatos fiatalításra

• A második regisztráció erősítheti az egyesülethez 

kötődést 

• Kis létszámú szervezetek segítése
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• A Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú,

országos civil szakmai szervezet

Működést befolyásoló elemek:

• Alapszabály, szakmai érdekképviselet

• Társadalmi és gazdasági körülmények

• Nemzetközi trendek

• Fejlődés, változás igénye

• Új módszerek és eszközök

• Stratégia 2016-2021

Törekszik a tagság szakmai érdekeit 

szem előtt tartva tevékenykedni. 

Működés 

4



Egységesedés

• 2015 - teljes év, amikor a könyvelést minden 

szervezetre vonatkozóan egységes rendszerben 

végeztük 

• 2016 - egyesített és egységes költségvetés

• Stabil pénzügyi mérleggel zártuk a 2015 és 

2018 között minden évet

• Szabályzatok, pl. Költségtérítési Szabályzat; 

módszertani levelek
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

• Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok
• Átfogó cél:

• A könyvtárak és könyvtárosok a versenyképes ország 

kialakításában betöltött meghatározó tevékenységének, valamint az 

általuk képviselt értékeknek a tudatosítása és képviselete mind a 

társadalomban, mind a kormányzati szervekben. 

• A könyvtári rendszer szerepének erősítése a nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében és az információk közvetítésében a 

tudástársadalom kihívásainak megfelelően. 

• A hozzáférés lehetőségeinek növekedésével a teljesítmények 

emelkedésének és a kitűzött célok megvalósításának elősegítése.



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

Kulcsterületek: 

• Kulturális alapellátás, a szolgáltatások folyamatos 

fejlesztése, a könyvtári folyamatok szabályozása, 

szervezetfejlesztés, kommunikáció, 

partnerközpontúság, közösségfejlesztés, 

minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, 

kompetenciafejlesztés, rugalmas hozzáférés, 

esélyegyenlőség, tehetséggondozás, 

könyvtárosképzés, könyvtáros életpályamodell, 

értékteremtés és -megőrzés, tudásmegosztás és -

disszemináció.



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

Célok:

1.A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és tagszervezetei

működésének folyamatos fejlesztése, hatékonyságának,

alkalmazkodási képességének növelése. A könyvtárosok

szakmai identitásának erősítése.

2.Kezdeményező részvétel a könyvtárpolitika, valamint a

szakirodalmi és információs politika alakításában. A

társadalmi nyilvánosság területeinek erősítése, fórumainak

igénybevétele.

3.Hatékony érdekérvényesítés és érdekképviselet. A

szakmai érdekvédelmi tevékenység további erősítése,

együttműködve más könyvtáros és civil szervezetekkel.



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

4. A könyvtáros szaktudás folyamatos 

megújításának és elismerésének biztosítása. A 

könyvtárosi hivatás megbecsülésének megőrzése és 

növelése. 

5. A könyvtárosi ismeretek, kompetenciák és 

készségek fejlesztése, és ennek kapcsán időszakos 

felmérések a könyvtárak, könyvtárosok szerepéről, 

megítéléséről a szervezetek bevonásával.

6. Aktív részvétel a könyvtárosképzésben érdekelt 

felek párbeszédének folyamatos fenntartásában.



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

7. Az új partnerkapcsolatokra való nyitottság a 

könyvtárak társadalmi beágyazottságának és 

szerepvállalásának növelése érdekében.

8. Innovatív és hatékony módszerek keresése és 

megismertetése a várható kihívások kezelésében.

9. A könyvtárosok szerepvállalásának ösztönzése 

a digitális ökoszisztéma fejlesztésében: a digitális 

kompetencia fejlesztése a lakosság egészére, 

valamint célcsoportokra fókuszálva, az 

egyenlőtlenségek mérséklésére.



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

10. A nemzeti kulturális örökség megóvása és 

közvetítése, az információs műveltség, digitális 

írástudás, olvasásnépszerűsítés terjesztése érdekében 

programok kidolgozása, rendezvények szervezése.

11. A fiatal generációk bevonása és 

elköteleződésének elősegítése az egyesület 

munkájában.

12. A nemzetközi szerepvállalás erősítése. A 

határokon átívelő szakmai kapcsolatok támogatása, 

különös tekintettel a kárpát-medencei magyar 

könyvtárosok együttműködésére és a nemzetközi 

szervezetekben végzett munkára.



Szakmai érdekképviselet

• az MKE folyamatos munkakapcsolatban állt az EMMI 

adott osztályával, jelenleg  a Közgyűjteményi Főosztály 

Könyvtári és Levéltári Osztályával és a Kulturális 

Kapcsolatok Főosztályával az ágazati irányítás aktuális 

kérdéseiben, a szakmai döntések, jogszabályok 

előkészítésében (25 véleményezés a honlapon)

• Könyvtári Szakértői Munkabizottság 

• Állást foglaltunk és együttműködtünk a 

könyvtárosképzés kkk-jának kialakításában, majd 

ismételt megújításában

• Képviseltük a könyvtárosokat szakmai szakértőként, 

díjakra jelölőként, különböző bizottságokban történő 

munka során
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Szakmai érdekképviselet

Életpálya, motiváló illetmény előmeneteli rendszer, ….

2014. szeptember 17. - a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség Könyvtáros életpálya modell 

bizottság megalakulása 

Elvi határozatok: 

• mintaként tekintünk a már elfogadott pedagógus életpálya modellre, 

átvettük annak szerkezetét és szorzóit is

• ajánlásaink érintik a könyvtárakban dolgozó valamennyi 

munkatársat

• az első fizetési fokozat a mindenkori minimál, ill. diplomás minimál 

bér függvénye, meghatározott százaléka

• a szorzók minden kategóriában ugyanazok.
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Könyvtáros életpálya modell 

- bizottság

MKE részéről:

• Bartos Éva

• Barátné Hajdu Ágnes

• Kührner Éva

• Eszenyiné Borbély 

Mária

• Redl Károly

IKSZ részéről:

• Ásványi Ilona

• Benczekovits Beatrix 

• Fülöp Attiláné

• Haszonné Kiss Katalin

• Horváth Sándor 

Domonkos

• Nagy Zsuzsanna
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Új előmeneteli rendszer

• Társadalmi igények szerinti képzés és 

továbbképzés

• Teljesítményértékelés, minősítés – szabályozott 

és biztosított előmenetel rendszer

• Bérezés 
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Disszemináció

• A kiszámítható életpálya országos konferencia. 

2014. november 26. 

• A javaslatok véleményeztetése  és összegzése  

a honlapon 2015. február 6-ig. 

• Több mint 20 előadás, ismertetés szakmai 

napokon, rendezvényeken a társszervezeteknél, 

a bizottság tagjai is számos fórumon mutatták 

be a tervezetet, pl. Kührner Éva

• 2014-től folyamatos képviselet, a tarthatatlan 

helyzet bemutatása, ígéretek
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Életpálya

• Feladat: Kapcsolatfelvétel a közgyűjteményi , ill. 

közművelődési dolgozók és más 

közalkalmazottak hasonló bizottságaival

• Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési 

Fóruma – új együttműködési forma az életpálya 

modell és az átfogó bérrendezés megoldásáért
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Informatikai és Könyvtári Szövetség Kulturális Központok Országos Szövetsége

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Magyar Levéltárosok Egyesülete

Magyar Népművelők Egyesülete Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Országos Közgyűjtemények Szövetsége Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi

Egyesület



Kulturális Szakmai Szervezetek 

Együttműködési Fóruma 

• Első ülés: 2018. október 3. Gödöllő

• Közlemény 2019. 03.21.

• 2019.04.11. tájékoztatás - a közös előkészítő 

anyagról a szervezetek vezetőinek
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Kommunikáció

• Stratégiai kulcsterület, kiemelt feladat a külső és 

belső kommunikáció eredményesebbé tétele 

• Tanácsülés, levelezőlisták

• Honlap, Facebook

• Könyvtárvilág

• Média megjelenés és regisztráció

• Marketing és Kommunikációs Bizottság

• Elektronikus és nyomtatott kiadványok 

• Megyei könyvtári lapok

• Roll-up - Könyvfesztivál 19



Emlékezetes rendezvények

• Vándorgyűlések

 Szolnok, 2015. július 16-18. A minőség dinamikája: a 

fejlődő könyvtár

 Veszprém, 2016. július 7-9.Kapcsolat-könyvtár-

együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért

 Miskolc, 2017. július 5-7. Az élet minősége –

könyvtárosok a társadalomért

 Keszthely, 2018. július 3-6.Értékeink a jövőt formálják –

Vándorgyűléseink öröksége

• Kompetencia konferencia sorozat – nemzetközi 

tudományos  - nemzetközi szerepvállalás is

• Könyvfesztivál
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MKE 80 jubileumi 

konferencia

Jubileumi konferencia



Emlékezetes rendezvények

• Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA 

trendek és a Lyoni deklaráció tükrében 

című konferenciasorozat, 2016
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Az első nap 

Előadások – korreferátumok

1. Az IFLA stratégiája – Trend Report. Barátné Hajdu Ágnes

2. Új technológiák - Globális információs gazdaság. Fodor István

korábbi vezérigazgató, elnök, Ericsson Magyarország Kft.

3. Virtuális valóság - virtuális (könyvtári) terek. Baranyi Péter 

egyetemi tanár, Szent István Egyetem 

4. Információs társadalom, tudomány, 

oktatás. Kroó Norbert akadémikus, MTA



Emlékezetes rendezvények

• Agrárkönyvtárak a változó világban – angol címe: 

International Workshop for Agricultural Librarians & 

Information Scientists - szakmai nap - 2017 március 24.

• Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható 

fejlődés megvalósításáért. Szeminárium az 

érdekérvényesítésről - 2017. november 22.  
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IFLA workshop

• Let’s work together 

on library 

advocacy! 

Regional workshop 

for librarians from 

the Czech 

Republic, Poland, 

Romania, Slovakia, 

the Ukraine and 

Hungary
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Együtt a könyvtárak 

érdekérvényesítéséért!



Nemzetközi szerepvállalás, 

jelenlét

• Az IFLA legnépszerűbb képes 

gyermekkönyvek programja

• Magyarok az IFLA hírekben

- IAP pályázat megnyerése, beszámolója

- Zákányszék

- IFLA –

MKE programok
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Nemzetközi szerepvállalás, 

jelenlét

International Advocacy Program 

Források:

• https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-

development/documents/iap-update-may2017.pdf

• Hungary 44-45.p.; ELTE LIS 45. p. 

• https://www.ifla.org/node/16732 Hungary 36-37.p.; ELTE 

LIS 37. p.
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Nemzetközi szerepvállalás, 

jelenlét
• IFLA Mezőgazdasági Speciális 

Érdeklődésű Csoport  - Wroclaw WLIC 

Darabosné Maczkó Beáta előadása

• Zöldkönyvtári pályázat

- tatabányai József Attila Megyei Könyvtár

- kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár

• Barátné Hajdu Ágnes IFLA GB tagsága

2015-2017, 2017-2019 28



Kiadványok

• Librarians for implementing the UN 2030 

Agenda and sustainable development

goals Response of MKE to the IFLA 

initiative

• Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a 

fenntartható fejlődés megvalósításáért
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Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda  

és a fenntartható fejlődés megvalósításáért  
Az MKE válasza az IFLA kezdeményezésére 

 

Válogatás a 2017. november 22-i budapesti konferenciát 

követően a résztvevők által beküldött jó gyakorlatokból 
 

 
 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Budapest, 2018 

SDG 
 
 
 
 
 

Librarians for implementing the 
UN 2030 Agenda and 

sustainable development goals 
 

Response of MKE to the IFLA initiative 
 

A selection of good practices submitted by the 

participants of the conference held in Budapest on 

November 22, 2017 
 

 

 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Association of Hungarian 
Librarians) 

IFLA trendek – röviden (2017)



Köszönöm 

a figyelmet!
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