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Taglétszámunk 

• 2018-ban: összesen 2 348; 2249 egyéni, 99 testületi 

tag 5 %-os növekedés

Jellemzők:

• Nagy szélsőségek

• Jelentős nyugdíjas réteg

• Még mindig szükség van a folyamatos fiatalításra

• A második regisztráció erősítheti az egyesülethez 

kötődést második regisztrációs díj 

csökkentése

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

országos civil szakmai szervezet

Működést befolyásoló elemek:

• Alapszabály, szakmai érdekképviselet

• MKE stratégia 2016-2021

• Társadalmi és gazdasági körülmények,

• Nemzetközi trendek

• Fejlődés, változás igénye

• Új módszerek és eszközök

Törekszik a tagság szakmai érdekeit 

szem előtt tartva tevékenykedni. 

Működés 

3



Szakmai érdekképviselet 

Alappillér

• Fókuszban az  ENSZ fenntarthatósági Fejlődési 

céljai 

• IFLA Global Vision programja

Lokális és globális szinten is
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Szervezeti munka

• Egységes működés

• Szervezeti és működési szabályzatok

• Kommunikáció
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Szervezeti munka

• Szakmai elismerések

• Kapcsolatok

• Számos új ötlet, innovatív megoldás 

• Rendezvények

• A Titkárság, a Tanács, a Főtitkári 

beszámolók (prezentációk) szerepe és 

segítségnyújtása 
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Egységesedés

• Újabb év, amikor a könyvelést minden 

szervezetre vonatkozóan egységes 

rendszerben végeztük 

• Egyesített és egységes költségvetés 

2018-ra

• Stabil pénzügyi mérleggel zártuk a 2018-

as évet
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Kommunikáció

• Tanácsülés, levelezőlisták

• Honlap, Facebook

• Könyvtárvilág

• Média megjelenés és regisztráció

• Marketing és Kommunikációs Bizottság

• Elektronikus és nyomtatott kiadványok 

• Megyei könyvtári lapok

• Roll-up - Könyvfesztivál 
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Elismerések

• Tiszteletbeli tagság 

• Civil szervezetek országos és helyi 

elismerései

• Kormányzati elismerések
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Közhasznúsági jelentés

• Időben elkészült

• Mindenki megkapta

• Stabil pénzügyi helyzet

• Számlázó program
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Tevékenységek

• A szakmai prioritások megtartásával tevékenyen 

vettünk részt a kulturális, oktatási közgyűjteményi-

könyvtári kormányzati munkában

• Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése

• Partnerkapcsolatainkat fejlesztve együttműködtünk 

más hazai és külföldi könyvtáros és civil 

szervezetekkel

• Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumokat rendeztünk 

az MKE tagsága, ill. az egész szakma számára
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Tevékenységek

• az MKE folyamatos munkakapcsolatban állt az EMMI 

Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári 

Osztályával és a Kulturális Kapcsolatok Főosztályával az 

ágazati irányítás aktuális kérdéseiben, a szakmai 

döntések, jogszabályok előkészítésében 2018-ban is

• Állást foglaltunk és együttműködtünk a 

könyvtárosképzés kkk-jának ismételt megújításában

• Képviseltük a könyvtárosokat szakmai szakértőként, 

díjakra jelölőként, különböző bizottságokban történő 

munka során
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Tevékenységek

• A tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés fejlesztése 

érdekében alapítóként segítette az Informatika a 

Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány 

(INKA) tevékenységét. Az alapítvány akkreditált 

képzéseket folytat

• Foglalkozott az MKE és a könyvtárügy stratégiai 

kérdéseivel

• Részt vett a Kulturális Szakmai Szervezetek 

Együttműködési Fórumának szakmai munkájában az 

életpálya modell és az átfogó bérrendezés konkrét 

megoldása tekintetében
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Tevékenységek

• Igyekeztünk egyre eredményesebbé tenni marketing 

tevékenységünket

• Kiemelt feladatként kezeltük a külső és belső 

kommunikáció eredményesebbé tételét

• Közreműködött a Könyvtári Szakértői 

Munkabizottság szakmai munkájában, amelyet az 

EMMI hívott életre

• A könyvtári szakterület észrevételei okán rendkívüli 

szakmai egyeztetésre került sor – 2018. január 26-

án – EMMI Közgyűjteményi Főosztályán a KDS 

kapcsán
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Tevékenységek

• Munkabizottságokat, munkacsoportokat hoztunk 

létre/összetételében újítottunk meg, delegáltunk, 

illetve működtetettünk tovább 

• Egyesületi Munkáért Emlékérem díjakat és 

Füzéki István Emlékérmet adtunk át

• Éltünk az állami kitüntetési javaslattévő jogával

• Eredményesen pályáztunk és pályázatban 

megjelölt célokat valósítottuk meg
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Tevékenységek

• Alkotó könyvtáros. Az MKE-OIK közös sorozata 16. éve

• Átadta a Füzéki István Emlékérmet

• Javaslatot tett a Fitz József könyvdíjak átadására

• Az MKE rész vett az Nemzeti Kulturális Alap 

munkájában.

• Az MKE képviselője részt vett a Könyvtári Akkreditációs 

Szakbizottság munkájában.

• Az MKE részvétele a Közgyűjteményi Digitalizálási 

Stratégia akciótervi szintű feladatainak megvalósításáról 

(2018-2020) vitájában
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Tevékenységek

• MKE 75 éves történetét bemutató jubileumi kötet 

terjesztése 

• Hallgatói pályázatot vándorgyűlési 

részvételének támogatása

• Könyvtáros életművek ápolása

• Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok 

együttműködése ösztöndíjprogram
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Tevékenységek

• Képviselet, pl. évfordulós ünnepségek, szakmai napok, 

konferenciák

• Keszthelyi 50. vándorgyűlés

• Könyvfesztivál

• Folyamatosan végezte a jogszabályok véleményezését

• 2018. április 25-én tatai kihelyezett elnökségi ülést és ünnepi 

megemlékezést szervezett az első MKE vándorgyűlés 

emlékére

• Részvétel 2019. október 1-jén Tatán az első vándorgyűlés 

emlékére szervezett szakmai rendezvényen

• Részvétel az NKA 25 projekt MKE-t érintő dokumentumainak 

elkészítésében

• Szakértői véleményeket készített álláspályázatok 

vonatkozásában
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Konferenciák

• Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: 

kihívások és megoldások. 2018. március 14. 

• Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója. 2018. 

november 6-7. 

• A GDPR alkalmazása a könyvtárakban.  2018. 

november 28. 
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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!



Központi rendezvény

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink 

öröksége

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 50. 

Vándorgyűlése

Keszthely, 2018. július 3-6 
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Kiadványokat jelentetett meg

• 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) 



Működés- és 

működésfejlesztés 
• Titkárság 

• Dokumentumokat: éves munkaterv, 

költségvetési tervezés, Költségvetési 

útmutató 

• Folytattuk az MKE Ügyrend hatályosítását

és aktualizálását

• A GDPR megfeleltetéshez az adatok 

megfelelő kezelése
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Külügyi kapcsolatok

• IFLA, Eblida

• Nemzeti partneregyesületekkel, V4-es 

országok 

• Határon túli magyar könyvtáros 

egyesületek
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Jelentősebb nemzetközi 

események

• IFLA konferencia Kuala Lumpur, Malajzia

• A Programozás Hete, EU Parlament (BHÁ, Giczi

András, Béla)

• Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok

együttműködése - ösztöndíjprogram

• IFLA International Advocacy Programme (IAP)

kapcsolat, publikációk, folyamatos magyar jelenlét

• IFLA Library Map of the World
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2018 Barcelona

• Workshop

• President meeting
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Jelentősebb nemzetközi 

események

• Részvétel az IFLA Global Vision párizsi

workshopján – 2018. május 15-16 – az MKE elnöke

és főtitkára részvételével

• IFLA Global Vision regionális budapesti workshop

megszervezése – 2018. június 6-án

• IFLA Green Library Award elnyerésében szakmai

támogatás nyújtása a tatabányai József Attila

Megyei Könyvtárnak
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Nemzetközi szerepvállalás

• Barátné dr. Hajdu Ágnest, az MKE 

elnökét, 2017-ben újraválasztották az IFLA 

Igazgatótanácsába – új feladatok, növekvő 

aktivitás
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
stratégiája 2016-2021 

Jelmondatunk: 

Erős könyvtárak, felkészült 

könyvtárosok!
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Köszönöm 

a figyelmet!
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