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A Tanács 2013. évi munkája 
 
Kissné Anda Klára 

 
A Tanács az MKE Elnökségének tanácsadó tes-
tülete, évente négyszer ülésezik. Arra hivatott, 
hogy megvitassa, kidolgozza és előkészítse a 
szervezeti élet működéséhez a munkaanyagokat. 
Ennél fogva a tanácsülések elmaradhatatlan ré-
sze a főtitkári beszámoló, hogy a legfontosabb 
ügyekről, tevékenységekről, határidőkről, állás-
foglalásokról tájékoztasson.  
 
2013-ban a legtöbb energiát a törvényességnek 
megfelelő átalakulás emésztette fel. Az Alap-
szabály módosítása nem csak a jogszabályok 
által előírt kiegészítésekre korlátozódott, hanem 
alkalmat adott a régóta húzódó tagdíjkérdés, a 
tisztségek egyidejű betöltésének és ügyrendi 
kérdések rendezésére. Az egységes gazdasági 
ügyvitel és könyvelési rend kialakítását hosszas 
vita előzte meg a szervezetek különböző gyakor-
lata miatt. Olyan megoldást kellett találni, amely 
a kisebb szervezetek létét sem kockáztatja. Az 
eredmény a Küldöttközgyűlés döntéseiben telje-
sedett ki. 
 
Egyeztetni kellett a szervezetek önálló adószá-
mainak megszüntetését, amit a szervezeti 
alszámlák megnyitása követett. Év végére elkez-
dődött az egyes szervezeti és működési szabály-
zatok kidolgozása is, hogy azokkal legyen teljes 
az Alapszabály. 
 
A Tanács döntött év közben a Fitz-díj szabályzat 
megalkotásáról, a jelölések rendjéről, felállította 
a bizottságot, amely a jelölt könyvekből megtette 
javaslatát a minisztériumnak.  

A könyvfesztivál előkészületeiről, körülményei-
ről és a könyvtáros klub programjairól is a ta-
nácstagok értesülnek először, közvetítik felaján-
lásaikat a standokon vállalt ügyelethez. Hasonló-
képp kerül terítékre rendszerint a vándorgyűlés. 
Az aktuális szervezeti ügyek, pályázatok, határ-
idők, beszámolók, az új webmagazin cikkeinek 
bekérése mellett 2013-ban kiemelt napirendi 
pont volt az MKE Hungarikum bizottságának 
bemutatkozása és beszámolója, valamint az EB 
működésének változásáról szóló tájékoztató. Ez 
utóbbi saját ügyrendet készít, élő kapcsolat ki-
alakítására törekszik a szervezeti ellenőrző bi-
zottságokkal, hogy az egyesület működésének 
biztonságát új felelősségi rendszerrel támogatni 
tudja. 
 
Kisebb, de nem elhanyagolható jelentőségűek az 
INKA, az MKE alapítványa képzései, amelyekre 
– és a szervezetekével együtt  ̶  a megújult MKE 
honlapon hívják fel a figyelmet. 
 
Elmaradhatatlan része a tanácsüléseknek, hogy 
egymás megismerése jegyében két-három szer-
vezet/szekció bemutatkozzék. 2013-ban a szek-
ciók közül a zenei, a bibliográfiai és a 
gyermekkönyvtáros, míg a területi szervezetek 
közül a Somogy, Heves, Bács-Kiskun megyei 
mutatkozott be. Leginkább meglepő a 
Gyermekkönyvtáros Szekció helyzete, aminek 
munkájáról mindenki hall, méltán elismeri, még-
is a többes regisztrációk anyagi terhei miatt csu-
pán huszonegynéhány tagot számlál. A szerveze-
tek felelőssége, hogy erre saját tagjai között fel-
hívja a figyelmet. 
Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke fáradha-
tatlanul és következetesen irányítja a testületet, 
amely így stabil hidat képez az Elnökség és a 
szervezetek között. 



Szakmapolitikánk összegzése a 
könyvtári stratégia előszobájában 

 
Kissné Anda Klára 

 
Az MKE Műhelynapok sorozatának záró rendez-
vényére került sor február 18-án az OSZK-ban. 
Az Országos Könyvtárügyi Konferencia hat 
szekciójának néhány műhelybeszélgetéséről a 
KemLib előző számaiban tudósítottunk. Ez alka-
lommal egyfajta összegzés, a tanulságok leszűré-
se, további gondolatok elindítása volt a cél. Mi-
vel a könyvtári stratégia kérdése az MKE sürge-
tése ellenére megtorpant, így van esély még 
azoknak az igényeknek, követelményeknek, fel-
adatoknak, színtereknek és szolgáltatásoknak a 
beépülésére, amelyek természetes és megkívánt 
szükségletei a hazai könyvtárügynek. Elengedhe-
tetlen a szakma számára átfogóan megfogalmaz-
ni, hogy mit ért el, hol tart és merre tovább. E 
kérdések nyilvánosságának, az információáram-
lásnak és a tájékoztatásnak fórumot kell biztosí-
tani. A szaksajtó új alapokra helyeződik, az 
MKE honlapon folyamatos a hírközlés fórumle-
hetőséggel, de elegendő-e ez?  
 
Nem akadt olyan terület, ahol a forrásszükséglet 
ne merült volna fel. Az uniós forrásfelosztás sok 
mindenre lehetőséget ad (pl. élethosszig tartó 
tanulás, oktatás), de a speciális könyvtári felada-
tokra már nehezebb forrást találni, nem könyv-
tárra szabottak a pályázati kiírások. 
 
A KSZR kérdéskörében már bizonyított, hogy a 
könyvtári tér tudatos kialakítása, fejlesztése 
meghálálja a befektetést. Az egységes dizájn, 
egységes struktúra, a funkcióhoz igazított, szol-
gáltatásból kiinduló működési alapterület, az 
állomány összetétele, frissítése a forgalom növe-
kedését eredményezi. Az önkormányzatok önré-
sze nélkülözhetetlen, sokszor csak kitartó meg-
győzéssel érhető el. A település- és vidékfejlesz-
tést célzó programokat, pályázatokat is ki kell 
használni. Minden megyének meg kell találnia a 
sajátosságaihoz (településszám, zsákfalvak, tá-
volságok, ellátási formák stb.) leginkább megfe-
lelő módszereket. A könyvtár mint közösségi 
színtér feltüntetése azonban stratégiai kérdés. 
Jelenleg nincs lehetőség a statisztikában elkülö-
nítetten megjeleníteni az ellátás adatait, nem 
tükrözi a források felosztását. A szakma nem tud 
érdeket érvényesíteni a közművelődéssel szem-
ben sem. A könyvtári eredmények (foglalkozá-
sok, rendezvények stb.) rendszeresen a közmű-

velődés számadataiban jelennek meg, miközben 
sok településen kérdéses a könyvtári nyitva tar-
tás. A könyvtárügyről reális képet csak kiegészí-
tő adatgyűjtéssel lehet festeni.  A városi könyvtá-
rak helyzete a könyvtári rendszer átalakulása 
miatt most meggyengült. 
 
A digitális írástudás témakörében fontos leszö-
gezni, hogy elavult informatikai háttérrel nem 
lehet dolgozni és szolgáltatni. Az ingyenes 
szoftvereket is gondozni kell. A téma a könyvtár 
valamennyi területét érinti. Könyvtár, könyvtáros 
és rendszer nélkül minden információ csak fel-
dolgozatlan adathalmaz. Gyarapodó tudástőkéről 
nem lehet beszélni, ha a kompetenciafejlesztés a 
közoktatás szintjén lezárt, a felsőoktatás infrast-
ruktúrájában meg sem jelenik, nincs 
használóképzés (EFOP). A GINOP-ban a digitá-
lis írástudás mint koncepció van jelen, a könyv-
tárakat a teleházakkal, IKSZT-kel együtt nevesí-
ti. Akkor tudja eljuttatni a gépeket és az eszkö-
zöket a végpontokig, ha a könyvtárak jelezni 
tudják és ügyesen moderálják a digitalizálás kér-
désében a szerepüket. A felsőoktatás mellett a 
felnőttképzés, abban pedig a közművelődési 
könyvtárak részvétele hangsúlyos. 
 
Az olvasáskultúra alakításában ki kell lépni a 
szakmai keretek közül. Együtt kell működni az 
érdekelt egyesületekkel, szervezetekkel (IBBY, 
Bod Péter Társaság, Osztályfőnökök Országos 
Szakmai Egyesülete, kiadók stb.). A kérdést nem 
csak a könyvtár, az oktatás, a család, hanem a 
hátrányos helyzet, a pedagógusképzés, a 
digitalizáció, a közművelődés és a minisztériumi 
szándék felől is meg kell közelíteni. A NAT és 
az oktatáspolitika nem tükrözi, ami a könyvtárra 
vonatkoztatható. A szülők bevonása, a sikeres 
lobbi hozhat eredményeket. Stratégiai célként 
tehát a család bevonása, a partnerség és az ér-
dekérvényesítés elengedhetetlen a forrásokhoz. 
Gyakorlattá kell tenni a példaképállítást, kam-
pányszerű megmozdulásra, a média bevonására 
van szükség. El kell dönteni, hogy ebben hol, 
hogyan van helye az e-book kiadóknak, fogal-
mazóknak és olvasóknak. 
 
A szociális funkció könyvtártípustól független. 
Fontos azonban a témát szakmai szempontból 
azonosítani. Itt fizikai akadálymentesítést és 
technológiát, módszereket jelent, ami szintén 
komoly forrást igényel. A könyvtáros képzésbe 
be kell építeni a kompetenciafejlesztést, míg a 
nem fogyatékkal élők mentális akadálymenetesí-
tésének oktatását a könyvtári feladatok között 



kell vállalni. Szociológiai kutatásokkal meg lehet 
válaszolni, hogyan válhatnak könyvtárhaszná-
lókká a szociális hátránnyal küzdők. A szolgálta-
tásokban elvárt a szociális munkás szakon vég-
zettek részvétele. Szociális tereket kell kialakíta-
ni és biztosítani a falakon belül (pl. pelenkázó 
helyiség, inzulin beadása). A közkönyvtáraknak 
e téren is jelentős a civil szervezetekkel kialakí-
tott partnersége. 
 
Innováció és kutatásfejlesztés terén a rendelet-
tervezet időszerűtlen. A feladat adott, de forrás 
nélkül. Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése 
során nem elég az uniós támogatásokra hagyat-
kozni. A pályázatok (EFOP, GINOP) megfogal-
mazásában a szakmát gyakorlatban ismerők 
részvétele lenne fontos az alapvető célok, a hazai 
igények megjelenítéséhez. 
A tudástranszfer (felsőoktatás) területén nem 
lehet akadály az infrastruktúra biztosítása. A 
központi szolgáltatásokat a nemzeti könyvtárnak 
tudnia kell biztosítani. Kulcsszó a fenntartható-
ság és a színvonal. A digitalizálási stratégiát ak-
tualizálni kell (MANDA?), a hozzáférést pedig 
ösztönözni a közkönyvtárakban is. A tudomá-
nyos információk (EISZ) hozzáférési körét és 
tartalombővítését központi forrásból meg kell 
oldani, miközben ajánlott az üzleti szférával erő-
síteni a kapcsolatot.  
 
A könyvtáros képzés e téren is hiányosságokkal 
küzd. A képzési formák utólagos értékelése mel-
lett a visszajelzések, a technikai lépéstartás és ̶ 
ismét ̶ a forrás elengedhetetlen feltételek. To-
vábbképzési modellt, a könyvtárak mint akkredi-
tált képzési helyek rendszerét, könyvtári minősí-
tési rendszerét kell kidolgozni összekapcsolva a 
könyvtári életpálya modellel. Nem utolsó sorban 
a könyvtártudományi kutatások és a szakiroda-
lom jelentőségére kell felhívni a figyelmet, az 
előrelépéshez szükséges a külföldi rendezvénye-
ken való részvétel. 
 
Átfogó, szinte mindent felülíró cél kell, legyen a 
könyvtárosok társadalmi elismerése, elismerteté-
se. Az eredmények e nélkül elsikkadnak, holott a 
kulturális, szociális, gazdasági területen éppúgy 
megmutatkozik a könyvtárak és könyvtárosok 
munkájának hatása. Az egységes közgyűjteményi 

és közművelődési életpálya modell gondolata az 
MKE munkatervébe beépült.  
 
Együttműködés kell a könyvtárak és a rokon 
szervezetek (pl. MKE és IKSZ), valamint az 
egyes könyvtártípusok között. Nem csak azt kell 

látni, láttatni, hogy mi a helyzet, tudjuk mellé-
rendelni a módszereket. Volt már jó példa roma 
gyerekek vasárnapi iskolájára, elgondolkodtató a 
tanoda-mozgalom, modellek kellenek, hogy hol 
és hogyan segíthet a könyvtár és a könyvtáros. 
Nincs hierarchia a könyvtári rendszerben, mellé 
rendeltség van, ne engedjük, hogy a „szövege-
zés” befolyásolja a hozzáállást.  
 
Végzés nélkül is dolgozott… 
Beszámoló az MKE 2013. évi 
munkájáról 

 
Kissné Anda Klára 

 
2.149 egyéni, 77 testületi tag, 18 megyei és 12 
szakterületi, 3 együttműködésen alapuló társult 
szervezet – ez jelentette 2013-ban a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete civil szerveződését.  
A társult szervezetek kivételével folyamatosak 
voltak az ügyviteli teendők, amelyek az 
Alapszabályzat és az ügyrendi szabályzatok 
módosításával, a közös gazdasági és könyvelési 
rend kialakításával jelentős többletterhet 
jelentettek. Mindez azonban elkerülhetetlen és 
sürgős volt, hogy a civil törvény szerint 
megkövetelt törvényszerűségnek 2014. január 1-
étől eleget tehessen az MKE. A változásokat a 
Küldöttközgyűlés hagyta jóvá májusban. 
 
Az MKE képviselet (OTCEF = Országos 
Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum, 
TÁMOP – TIOP stb.) ott volt az ad hoc 
bizottságokban, a kuratóriumokban, a szakmai 
szakértői munka területein. 2013-ban sok munkát 
és energiát követeltek az egyes kulturális és 
szakmai tárgyú jogszabályváltozások: érintették 
a könyvtári támogatási, szakfelügyeleti és 
szakképzési rendszert, megjelent a KSZR 
rendelet és a hungarikum törvény végrehajtási 
rendelete, módosultak a szellemi tulajdonra 
vonatkozó törvények, az EMMI által 
adományozható elismerések és állami 
kitüntetések, vitára bocsátották a kötelespéldány 
rendeletterveztet és más minisztériumok (pl. 
VM) kulturális és informatikai tárgyú 
rendelettervezeteit.  
A kerettanterv és a pedagógusképzés változásait 
az iskolai könyvtárak szenvedték el. Az MKE 
Elnöksége – sokszor az IKSZ-szel egyeztetve – 
készítette elő a szakmai állásfoglalásokat, 
véleményezte a rendelettervezeteket – sajnos az 
eredmény nem mindig tükrözte az 
erőfeszítéseket.  



Az Elnökség tagjai havi rendszerességgel 
konzultáltak a NEFMI Közgyűjteményi 
Főosztállyal, együttműködtek a 
minisztériumokkal. A 2014-2020. évi könyvtári 

stratégia előkészítése az MKE javaslataival, 
kiegészítéseivel folyamatosan zajlott. Erre 
épültek az OKK műhelybeszélgetések és a 
Vándorgyűlés. 
 
A „hungarikum - magyar értéktár” témakörben 
az egyesület nem csupán javaslatokat 
fogalmazott meg és együttműködést ajánlott a 
Parlament Hungarikum Bizottsága 
Elnökségének, hanem maga is Hungarikum 

munkabizottságot alakított, hogy a megyei, 
települési könyvtárak időben 
kezdeményezhessenek a helyi értéktár 
bizottságokban és megtalálják szerepvállalásuk 
módját, mikéntjét. 
 
Az Elnökség és kuratóriumai 2013-ban is 
eljuttatták előterjesztéseiket a minisztérium 
hatáskörében adományozható szakmai és állami 

kitüntetésekre. Saját hatáskörükben Az év fiatal 
könyvtárosa-díjjal, MKE emlékéremmel, a 
Füzéki-díjjal jutalmazták az arra érdemeseket. 
Felkérték a Prima Primissima Díj magyar 
irodalmi kategória jelölésére, az MKE-nek 
befizetett 1 %-okból pedig pályáztatás útján a 
hallgatók részvételét támogatta a 
Vándorgyűlésen. 
 
Pályázati tevékenysége sem csupán a működési 
(NEA) és a Vándorgyűlés megszervezésével 
összefüggő forrásokat (NKA) volt hivatott 
előteremteni.  Szervezeteinek és szekcióinak 
támogatására volt példa 2013-ban az Olvasóvá 
nevelés címmel rendezett mezőberényi 
konferencia, a Bibliográfiai Szekció szakmai 
programja a szerzői jog és digitalizálás 
témakörben, a Jogi Szekció szakmai napja vagy 
hogy elkészülhessen a Borsod Megyei Szervezet 
történeti kiadványának kézirata. NKA forrásból 
szervezték a Műhelybeszélgetés-sorozatot, hogy 
a könyvtári stratégia mind teljesebbé válhasson. 
De éppúgy pályázati forrásból újulhatott meg a 
sokat kritizált MKE honlap és születhetett újjá az 
MKE webmagazinja Könyvtárvilág címen. A PR 

Munkabizottság munkájának ideiglenes 
szünetelése miatt ez utóbbiak különösen fontos 
szerepet töltenek be az információáramlásban, 
tájékozódásban és tájékoztatásban.  
 
Itt említhetjük meg, hogy 2013-ban történt 
megkeresés a könyvtárak infokommunikációs 

fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására. Az 
elnökség javaslatára ezúttal nem a digitalizáció, 
hanem a könyvtárosok eszközhasználatában 
szükséges kompetenciák megszerzésére, a 
személyes eszközpark fejlesztésére (pl. tabletek) 
kell irányulnia a támogatásnak. Sajnos nem nyert 
forrást A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
története, 1935-2009. című jubileumi kiadvány 
mutatóinak elkészítésére és elmaradt az ÚTON 
címmel, négy állomásból tervezett roadshow a 
civil szféra erősítéséért. 
 
Az egyesület a nemzetközi tagdíjait és a 2013. 
évi szingapúri IFLA Konferencián való 
képviseletet NEA pályázatból finanszírozta. 
Nemzetközi együttműködés terén az IFLA 
Közgyűlésben az MKE-t Barátné dr. Hajdú 
Ágnes képviseli az IFLA Tudásmenedzsment 
Szekciója Állandó Bizottságának tagjaként. 
 
A megvalósult programok sorából az MKE 
Vándorgyűlésének említése nem maradhat ki. 
Ezúttal 45. alkalommal, Egerben rendezték. 
Éppígy megemlítendő a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál, ahol – igaz, egyre inkább csak 
piaci szereplőként, de - már hagyományosan 
évről évre megtalálható az MKE standja és a 
Könyvtáros Klub a maga nívós előadásaival. 
Egyesületi szervezésű az Alkotó könyvtáros 
sorozat, amelyben 2013-ban Szász Éva 
könyvbemutatóval, Balogh Mihály írásai 
tükrében, Nagy Edit (Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezet) pedig képeivel jelent meg. Az 
Elnökség dr. Székely Sándor születésének 
centenáriuma, a Bibliográfiai Szekcióval 
közösen pedig Szinnyei József halálának 100. 
évfordulója alkalmából emlékeztek meg, 
képviseltette magát a Magyar Könyvtárosok VII. 
Világtalálkozóján. 
 
Képzésre sajnos forráshiány miatt nem került sor 
2013-ban (Civil akadémia - A stratégiaalkotás 
praxisa: konfliktuskezelés, stratégiaalkotás, 
vezetői ismeretek). Ezen a helyzeten némileg 
enyhít az MKE alapítványának, az INKA 
folyamatos képzésfelhívásai.  
 
Kezdeményezésekben nem volt hiány. Egy jól 
sikerült körút adta az ötletet a Jöjjön velünk, 
megmutatjuk! sorozat indítására, hogy a 
miniszterek, államhivatalnokok, fenntartók 
megismerjék a könyvtárak tevékenységét, 
helyzetét. Tervezett a Füzéki-díj helyszínváltása 
és a díjátadás körülményeinek megreformálása.  
Az MKE Elnöksége 2013-ban megújította 



együttműködését társult szervezeteivel 
(CSMKE, KTE, KKKE), a határon túli 
könyvtáros szervezetekkel, erősíteni igyekezett 
azt az IKSZ-szel, kezdeményezett az egyházi 
könyvtárak szervezete felé. A Pécs-Baranya 
Megyei Szervezet társult szervezetté átalakulási 
szándékot jelentett be, ez azonban egyelőre 
Alapszabályba ütközik. Az Elnökség úgy véli, 
hogy erősnek tartott munkatervét jól teljesítette. 

 Hogy az OSZK-ban történt változások mennyire 
befolyásolják az egyesületi feladatok ellátását, 
2014-ben kiderül. Jelen pillanatban a legnagyobb 
kérdés az, hogy a májusban beadott Alapszabály 
alapján az MKE újra bejegyzéséről mikor lesz 
végre bírósági végzés.  
Az MKE honlapján olvashatók az Elnökség 
állásfoglalásai, a pályázati beszámolók és az 
ülések jegyzőkönyvei. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Országos Széchényi Könyvtár. Forrás: http://hu.wikipedia.org  

 
 
 


