
Civil akadémia: továbbképzés civilekről civileknek Esztergom megyei – mellett a legkülönfélébb egyesületek 
és alapítványok képviseltették magukat: kórus, 

Az MKE közhasznú tevékenységei között csak egy, de adománygyűjtő szervezet, nagycsaládosok szervezete, de 
kiemelt fontosságú az oktatás és a képzés. akadt olyan résztvevő is, aki jelenleg munkanélküliként csak 
2004-től kommunikációs tanfolyamok, EU-s pályázatíró több ismeretre vágyott. 
képzések, majd a 2008-tól akkreditált képzéssé minősített Az első alkalommal dr. Horváth Sándor Domonkos 
ITT tanfolyamok segítették könyvtárosaink felkészültségét jogász, könyvtáros a társadalmi szervezetek jogállásával 
az aktuális kihívásokhoz. Emlékezetesek a Versenyképes ország kapcsolatos sajátosságokat ismertette: különbség egyesület 
– versenyképes könyvtárossal címmel (2007–2008) indult és alapítvány között; a megalapítás kritériumai; szükséges 
képzések és tréningek, amelyek az ország különböző dokumentumok; beiktatási folyamat; közhasznúság és 
pontjain a könyvtáros kompetenciák, az elektronikus kiemelt közhasznúság. Részletesen taglalta, milyen 
ügyintézés, a csapatmunka, a minőségirányítási rendszer és adminisztrációnak kell eleget tenni, milyen szabályzatokkal 
a könyvtárhasználói elégedettség felmérés terén nyújtottak kell rendelkezni, mit tartalmaz a közhasznúsági jelentés, 
hasznos ismereteket. 2009-ben a Miniszterelnöki Hivatal milyen kötelezettségeknek kell eleget tenni a nyilvánosság 
MENET című pályázatának köszönhetően szintén felé. A változások menedzseléséről – tisztújítástól a 
országszerte – saját fejlesztésű tananyag felhasználásával – megszűnésig – teljes körű ismereteket nyújtott.  
az elektronikus ügyintézés és az elektronikus Iratmintákkal, terjedelmes segédanyaggal, adott 
közszolgáltatások elterjesztéséhez szükséges ismereteket helyzetekre vonatkozó jogi állásfoglalással, tanácsokkal 
sajátíthattak el a kollégák. járult hozzá a képzési nap sikeréhez, amelynek végén bárki 
Az MKE ez évben nem csak a közgyűjtemények, hanem az képessé válhatott eldönteni, hogy számára melyik 
egyéb nonprofit szektor képviselői, munkatársai számára is szervezeti forma, minősítés a megfelelőbb, milyen 
nyitott továbbképzést biztosított. Az NCA-val közös, Civil lépéseket kell megtennie annak működtetéséhez.
akadémia – 2011 elnevezésű projekt a megváltozott Március 22-én Miszori Ildikó, a BPO-Audit Kft. 
társadalmi körülmények között, a működési előírások bejegyzett könyvvizsgálója, adószakértő a működés és 
szigorodása miatt kívánt a legalapvetőbb jogi, pénzügyi, gazdálkodás kereteit, sajátosságait ismertette. Nincs 
minőségügyi, elektronikus ügyviteli és tréneri tudnivalókról minden gazdasági tárgyú törvényben nevesítve az 
tájékoztatni. egyesület. Az alapszabályban meghatározott gazdasági 
2011. március 8. és május 2. között öt alkalommal egész tevékenység függvénye a szervezet számviteli politikája 
napos képzések keretében elméleti és gyakorlati (nyilvántartásai, könyvelése, szabályzatai), amelyre szigorú 
tudnivalókat sajátíthattak el a résztvevők. Minden témakört előírások vonatkoznak. Megfelelő végzettség nélkül nehéz 
záróteszt kísért, a program befejeztével pedig tanúsítványt eligazodni a jogszabályok között, amelyek most a 
vehettek át a szerzett ismeretekről. A projekt felelőse és hétköznapi példáknak köszönhetően értelmet nyertek. 
koordinátora – a márciusban az MKE főtitkárává választott Külön blokkban ismertette a közhasznúsági gazdálkodás 
– Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet Kutatási és sajátosságait, a társadalmi szervezetek vagyongazdál-
Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa volt. kodását (bevételek, támogatások, adományok formái, 
Megfelelő helyszínt az OMIKK biztosított. Az MKE több kiadások) és az SZJA 1%-os törvénnyel kapcsolatos 
szekciója, megyei szervezete – köztük a Komárom- tudnivalókat. Nem maradt ki a könyvvezetés és beszámoló-
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készítés, de a projektek menedzseléséről és a pályázatok amelyekkel a tanulók felelősségérzetét, az e-learning 
elszámolásáról is részletes tájékoztatót adott. Végül az eredményességét növelni lehet. Ismertette a kognitív 
adózási sajátosságokat ismertette (TAO, SZJA, helyi és digitális taneszközöket, ergonómiai szempontokat, a 
egyéb adók, illetékfizetési kötelezettség, ÁFA). tutorral szembeni elvárásokat. Két távoktatási 
Április 5-én az elektronikus ügyviteli ismeretekről Payer keretrendszerre (Moodle, Ilias) hívta fel a figyelmet és 
Barbara könyvtáros és oktató tartott továbbképzést. mutatott példát az ingyenes online tananyagokra. Az 
Elsőként az állami szervek tájékoztató weboldalainak és az információs írástudás motivációit, a mentori szerepet, az 
e-kormányzat megteremtésének fejlődése, a back- és front- egyes élethelyzetekben felhasználható IT eszközöket és 
office, a kapcsolati háló fejlesztése, szabályozásuk volt a szolgáltatásokat olyan tippek zárták, amelyek segítségével a 
téma. A továbbiakban az e-közigazgatás és e- tréner az időseket is sikerélményhez juttathatja. 
közszolgáltatások között a régi és új kormányzati portál, a Május 3-án a NEFMI Könyvtári Osztályáról 
magyarorszag.hu struktúrája, sajátosságai, az Ügyfélkapu, mindannyiunk által jól ismert dr. Skaliczki Judit tartott 
és az APEH oldala mellett a nyilvantarto.hu, a @kekkh.hu átfogó képzést a minőségügyi ismeretekről. Az akkreditált 
(Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások tanfolyamként is oktatott téma nehezen volt feldolgozható 
Központi Hivatala) került bemutatásra. Az e- egyetlen nap alatt. Még címszavakban is nehéz felsorolni: 
infoszabadság címén közadattárakról (NAVA, NDA), fogalmak, minőségi szemlélet alapfeltételei, a 
közadat-szolgáltatásokról esett szó (www.kozadattar.hu, dokumentáció elemei, IFLA/UNESCO irányelvek, 
www.kozlonyok.hu, www.parlament.hu, www.birosag.hu, szolgáltatási előírások, a minőségpolitika kialakításának 
nrt.bm.hu). A nap második felében gyakorló feladatok lépései, vezetők felelőssége, gazdálkodás, minőségi szintek 
egész sora várt a résztvevőkre, melyek során az előzőek és előírások. Külön blokkban tárgyalta a stratégiai 
mellett az OEP, a dr.info.hu és a kozigallas.gov.hu oldalának tervezéssel és a terv készítésével, illetve értékelésével 
hasznossága is megmutatkozott. kapcsolatos tudnivalókat. Nem maradhatott ki a 
Április 19-én a tréneri ismeretekről szólva először dr. problémafeltárás és a munkacsoport kialakítása, 
Hangodi Ágnes, a Könyvtári Intézet oktatási osztályának működtetése sem a csoport tagjai által követendő 
osztályvezetője a felnőttképzés jogszabályairól, a magatartástól a vezetői képességekig és vezetési elvekig.    
felnőttképzési tevékenységről beszélt. Nemcsak a szakmai Az MKE ezzel a projekttel ismét bizonyított. A 
képzés, hanem a felnőttképzéshez kapcsolódó továbbképzésben résztvevő mintegy 45–50 civil képviselő 
szolgáltatások irányítói, feltételei, ellenőrzése, kötelező szervezete működtetéséhez hasznos ismeretekkel, sokan 
dokumentumai is felsorolásra kerültek. Külön szólt a személyre szóló gyakorlati tanácsokkal gazdagodott.
képzési programról, a felnőttképzési szerződés tartalmáról, Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)
a korábbi rendelethez viszonyított változásokról. 
Részletesen vázolta a program-akkreditációt, a módosító 
javaslat legfőbb pontjait és a tanfolyamszervezéssel Gödöllő és az európaiság
kapcsolatos feladatokat.
Payer Barbara az e-learning oktatásban betöltött Az MKE Helyismereti 
szerepéről, a különböző tanuláselméletekről tartotta a Könyvtárosok Szervezete 
következő blokkot. A hazai állapotokra a hiányos 2011.  júl ius 6-7-8-án 
infrastruktúra és az alapvető számítógépes ismeretek r e n d e z i  m e g  X V I I I .  
hiánya miatt a Web 1.0 a jellemző, de a 2.0-s elemeket is országos tanácskozását. A 
bemutatta. A történeti áttekintésen túl kitért az egyes helyszín ezúttal Gödöllő 
generációkra, a tanár- és tanuló-központú szemléletekre, a lesz, amely Magyarország 
zárt és nyílt oktatási rendszerek előnyeire és hátrányaira. A so ros  eu rópa i  un ió s  
kiértékelési példák során nem mulasztotta el saját elnöksége kapcsán kiemelt 
tapasztalataival kiegészíteni azokat a módszereket, figyelmet kapott.  A városban és a Királyi Kastélyban 
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számos felújítás történt, megszépültek a közterek, a parkok ( ). A 
és a fontosabb műemlékek is. három napos konferencia idén is kínál lehetőséget már a 0. 
Európaiság és nemzeti, helyi értékek címmel a Gödöllői Városi és a 4. napon is könyvtárbemutatókra, szabadidős 
Könyvtár és Információs Központ ad helyet a programokra Pécsen és környékén, kötetlen ismerkedésre, 
konferenciának. A szakmai előadások a nemzeti értékekről, tapasztalatcserére.
a TÁMOP 3.2.4. keretében történt helyismereti A hagyományoknak megfelelően a vándorgyűlésen több díj 
fejlesztésekről, az európai és európai uniós tájékoztatásról, átadására is sor kerül. Ismét gazdára talál a Fitz József-
digitalizálási törekvésekről, a digitális oktatás helyzetéről könyvdíj, melyet a 2010-ben Magyarországon megjelent 
nyújtanak átfogó ismereteket. Bemutatásra kerül a győri esztétikailag, könyvészetileg, ugyanakkor tartalmában is 
Kisalföldi Tudástár, a százhalombattai városi archívum, a értékes és magas színvonalú könyvek közül a könyvtárosok 
Gödöllő monográfia I-II. kötete és a gödöllői helytörténeti terjesztenek fel. Idén az egyesületi tevékenységéért, 
kutatás fő irányai. Terveznek retro-estet az MKE HKSZ könyvtárügyben szerzett érdemeiért öt hazai és egy 
mindennapjaiból. határainkon túli magyar könyvtáros vehet át MKE 
Gödöllő 2011-ben a „barokk év” kapcsán több Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díj is kiosztásra kerül.
rendezvényt is szervez. A konferencia alkalmával meg A programokról – melyek folyamatosan kerülnek 
kívánják ismertetni a résztvevőkkel a kastélyban végzett feltöltésre –, részletes információ olvasható, valamint a 
helyismereti és múzeumpedagógiai munkát, valamint a jelentkezési lap letölthető a vándorgyűlés honlapján 
város egyéb közgyűjteményeit is. (http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu).
Szabadidős programként kínálják természetesen a Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 
Gödöllői Királyi Kastély megtekintését, városnéző sétát, összességében harmincezer forinttal támogatja a 
Máriabesnyő és az „Antal-út” nevezetességeit. vándorgyűlésen való részvételt, amely megoszlik a 
Az országos tanácskozáson adják át a Kertész Gyula jelentkezők arányában. Visszajelzés a regisztrációról a 
emlékérmet. klari@jamk.hu e-mail címre küldhető. 
Jelentkezési határidő 2011. június 3.
Program és regisztráció a könyvtár honlapjáról Találkozzunk Pécsett!
( h t t p : / / w w w. g v k i k . h u ) ,  k ö z v e t l e n ü l  a  Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)
https://sites.google.com/site/helyismeretigodollo2011/ 
linkről érhető el. 

Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)

Az MKE 43. Vándorgyűlése

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanulás, tudás, műveltség 
– Könyvtárosok a jövő szolgálatában címmel rendezi meg 43. 
vándorgyűlését, melynek 2011. július 14-16. között a Dél-
dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont ad 
otthont Pécsett. A konferencia témaválasztása arra a 
kulcsszerepre irányítja a figyelmet, melyet a könyvtárosok 
az információs társadalom címben jelzett értékeinek 
szintetizálásában, megőrzésében és átadásában töltenek be.
Az MKE számos szervezete és szekciója készül tartalmas 
önálló programmal, melyek folyamatosan kerülnek 
f e l t ö l t é s r e  a  v á n d o r g y ű l é s  h o n l a p j á n  

http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu
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