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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK
 Az elmúlt több mint két év egy merőben új időszakot hozott az

MKE számára. Igyekeztünk ellátni feladatainak és
felelősségteljesen dolgozni a pandémia ellenére is.

 Fontosabb végzett feladatok és események:

 Tagnyilvántartás, érvényesítő matricák, tagkártyák, bélyegzők

 Szervezetek által megküldött dokumentumok ellenőrzése, érkezetése,
iktatása

 Testületi számlák kiállítása

 Könyvtárvilág webmagazinban publikálása

 Aktuális hírek események honlapon, Facebook-on, levelezőlistákon

 Számlák feldolgozása

 GDPR nyilatkozatok

 Tagnyilvántartó adatbázis folyamatos feltöltése és karbantartása

 Médiamegjelenések gyűjtése

 Részvétel szervezeti szakmai programokon – az online térben



elnoksegi2019-2023@listserv.niif.hu

mkeszervezeti2019-2023@listserv.niif.hu

mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu

mkegazdasagi@listserv.niif.hu

LEVELEZŐLISTÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK

mailto:mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu
mailto:mkegazdasagi@listserv.niif.hu


MKE HONLAP

http://mke.info.hu/



MKE –

FACEBOOK OLDAL









Katsányi Sándor és 

Papp István köszöntése



MKE 53. VÁNDORGYŰLÉS, 2022 

KAPOSVÁR



https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r#/media/F%C3%A1jl:Kaposvar_montage.jpg



DÍJAK, KITÜNTETÉSEK





Billédi Ferencné Ibolya
– az MKE Elnöke – 1983-1990

• BILLÉDI Ferencné, Ibolya szakmai pályafutása során az
AGROINFORM vezető munkatársaként tevékenykedett a
mezőgazdasági és élelmiszeripari tájékoztatás területén.

• A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöki tisztségét 1983 és 1990
között töltötte be. Nevéhez fűződik – számtalan egyéb eredmény
mellett – az MKE évkönyvek sorozatának közreadása, amely az
egyesületi élet eseményeinek regisztrálása mellett a vándorgyűlések
legjobb előadásait is publikálta. Erre a kiadványra ma is nagy
szükség lenne.

• Nyelvtudásának és az új szakmai fejlemények iránti olthatatlan
érdeklődésének köszönhetően nagy lendületet adott az egyesület és
az egész magyar könyvtárügy nemzetközi kapcsolatainak.

• A mai napig fáradhatatlanul működteti és vezeti a Publika Magyar
Könyvtári Kört, különböző nemzetközi projektek résztvevője.
Szakmai rendezvényeket és tanulmányutakat szervez a Publika Kör
tagjai és más érdeklődők számára.



Billédi Ferencné Ibolya
– az MKE Elnöke – 1983-1990

90. születésnapja alkalmából 
is sok szeretettel gratulálunk! 



MKE AKADÉMIA



MKE 

Akadémia –

2021 





MKE 

Akadémia –

2022 



Várjuk az 

ötleteket és 

javaslatokat! 



KÖNYVTÁRVILÁG WEBMAGAZIN



Oros Sándor 

veszi át a 

technikai 

szerkesztési 

feladatokat 

2022-től



2022-RE TERVEZETT 

ESEMÉNYEK



MKE kompetencia 

konferencia 2022



2022. ÉVI 

TAGGYŰLÉS 



53. VÁNDORGYŰLÉS 

KAPOSVÁR 



EGYEBEK



Számlázás, pénzügyek 

 Számlázási cím változás! – 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.

 Feladatok – 2022

 Taggyűlések megszervezése

 2021. évi számlák, dokumentumok benyújtása a titkárság részére –

végső határidő: 2022. január 31. 

 Számlák kiegyenlítése 

 Tagdíjbefizetés 

 Kirándulások számlái



 Új tagok felvétele – januártól
induljon

 Érvényesítő matricák, tagkártyák

 Bélyegzők

 Iroda elérhetősége az ünnep alatt

 Változás a titkárság életében

 Tagnyilvántartás – adatbázis



Köszönjük szépen egész éves munkájukat és 

elhivatottságukat! 


