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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (további-
akban MKE) az egyesületekröl szóló 1989. évi II.
törvény által szabályozott társadalmi szervezet,
2002. III. 15-étöl a közhasznú szervezetekröl szóló
1997. évi CL VI. törvény alapján bejegyzett köz-
hasznú szervezetként látja el feladatát.

Az MKE tevékenységét az alapszabályában
lefektetetteknek megfelelõen végzi a hatályos

jogszabály figyelembevételével.
Az egyesület a 2002. évi tevékenységét már

a közhasznúság jegyében szervezte, tudatosan
koncentrálva arra, hogy. a közhasznúsági szerep-
vállalás minden elemére kellõ figyelmet fordítson.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
közhasznú tevékenysége

1. 

Szervezeti élet

A közhasznúsággá nyilvánítás az egyesület
szervezeti tagolódását nem érintette. Továbbra
is területi, szakterületi és testületi szervezeti
keretek közt végzi munkáját. 2002-ben nem szûnt
meg és nem alakult új szervezet az egyesületen
belül. A jelenleg mûködõ szervezetek megfelel-
nek az alapszabály függelékében foglaltaknak.

Az elmúlt év során az egyesület áttekintette
szervezetének taglétszámát, és cselekvési prog-
ramot határozott meg arra nézve, hogy tagtobor-
zó munkáját a határon túli magyar könyvtáro-
sokra is kiterjessze mind egyéni, mind testületi
vonatkozásban. Erre okot és lehetõséget a folya-
matosan jelentkezõ igény adott, illetve az egye-
sület részérõl az az odafigyelés és együttmûkö-
dési szándék, amelynek történelmi elõzményei
jól nyomon követhetõk. A tagtoborzást nem csak
a határon túli könyvtáros ok körében, de a. haza-
iaknál is fontosnak tartotta. Ennek érdekében
rendezvényeit mindenkor nyitottá tette.

Az év folyamán több változtatást is beveze-
tett korábbi mûködéséhez képest. Új tagnyilván-
tartó programot rendszeresített tagjai regisztrá-
lására, ehhez elvégezte a megfelelõ adatkonver-
ziót, az adatfrissítést, folyamatosan egyeztetve a
szervezetekkel. A munkák ellátására új techni-
"kai berendezéseket (számítógép, fénymásoló)
állított rendszerbe.

ój ny.ilvántartási elemként jelent meg a nyelv-
tudási szint regisztrálása, az eredmény adatbá-
zisba építése, amelynek például a külföldi szer-
vezetekkel való kapcsolattartásban, külföldi ta-
nulmányutak támogatásában van meghatározó

jelentõsége.
Többek között a fenti nyilvántartási változta-

tások segítették hozzá az egyesületet egy tisz-
tább, átláthatóbb mûködéshez, amely a közhasz-
nú egyesületi lét alapfeltétele.

Az egyesület irat- és dokumentumkezelése
naprakész, abba -a személyiségi jogok figye-
lembevételével -bárki betekinthet, az ügyrend
által szabályozott hozzáférési rend betartásával.

Az egyesületi információk, jegyzõkönyvek,
beszámolók az MKE honlapján jelennek meg,
így a nyilvánosság fontos eszközévé válva köte-
lességének érezte az elnökség annak megrefor-
málását, illetve a megújítási folyamat megkez-
dését 2002-ben.

Az egyesület elnöksége 2002-ben megkezdte
a -szervezési okokból 2003-ra áthúzódó -tiszt-
újítás központi szervezését. Meghatározta szerve-
zetei számára a tisztújítás ütemtervét, amelyet a
szervezetek rendre betartottak, és az alulról jövõ
építkezés elve alapján megválasztották saját tiszt-
ségviselõiket, valamint közgyûlési képviselõjüket.
A 2002. év végére a szervezetek készen álltak
az MKE vezetõségének megválasztására.

2. 

Rendezvények

Az egyesület 2002. évi rendezvényei és prog-
ramjai annak a közhasznú cél szerinti tevékeny-
ségnek feleltek meg, hogy megerõsítse elsõren-
dû kapcsolatait, így a könyvkiadás sal és iroda-
lommal, a ,tudományos tevékenységgel és kuta-
tással, az oktatás üggyel és neveléssel, a határon



kiállítás 

és Börze rendezvényén (2002. novem-
ber 14-17.).

3. 

Nemzetközi kapcsolatok

Az egyesület nemzetközi szakmai szerveze-
tekkel fenntartott kapcsolatai két szervezethez
kötõdnek, amelyeknek egyben tagja is. Így em-
lítendõ meg az IFLA (Könyvtári Egyesületek és
Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az
EBLIDA (Könyvtári Információs és Dokumen-
tációs Egyesületek Európai Irodája). Bár a két
szervezet folyamatos évi munkájában -anyagi-
ak híján -állandó képviselet nincs, az IFLA és
az EBLIDA konferenciáin egyesületünk 2002-
ben is képviseltette magát.

Az IFLA konferenciáján és közgyûlésén Glas-
gowban Ambrus Zoltán elnök, Haraszti Pálné
fõtitkár és Vajda Erik alelnök vett részt, egyikük
útját sem az MKE finanszírozta.

Az EBLIDA tevékenysége sajnálatosan egy-
síkú, csaknem kizárólagosan a könyvtárak és
információs intézmények szerzõi jogi problémá-
ira szorítkozik. 2002-tõl e szervezetben az MKE
képviselõje dr. Vasas Lívia.

4. Kapcsolattartás a határon túli

könyvtárosokkal

Az MKE közhasznúsági tevékenységének
egyik területe a határon túli magyarsággal kap-
csolatos tevékenység.

Az NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Fõosztálya határon túli magyar könyvtárosokat
támogató programjában 2002-ben az elnökség
egy tagja képviselte a szervezetet. Képviselõin
keresztül az egyesület javaslatokat tett a pályá-
zatkiírás témáira, részt vett a pályamunkák érté-
kelésében, az éves pénzügyi keret elosztásában.
Az NKÖM projektje 2002-ben 900 ezer forinttal
támogatta a határon túli kollégák részvételét a
szakmai rendezvényeken. Ennek következtébenjelentõs 

számban vettek részt könyvtáros kollégák
a budapesti MKE vándorgyûlésen, illetve a me-
gyei könyvtáros szervezetek továbbképzõ rendez-
vényein. Az NKA pályázatán is sikerrel képviselte
az egyesület az ápolandó kapcsolatok ügyét.

A kapcsolattartás másik vetülete aktív MKE
tagságunk alapjainak megteremtése. Ebben je-
lentõs elõrelépés történt. Kapcsolódási pontként
emIítendõk a határon túli kollégák munkahelye-

túli magyarsággal, és mindenkor a kultúrát kép-

viselje.
Az egyesület kiemelkedõ, nyári nagy rendez-

vénye a 34. vándorgyûlés volt, amelyet Buda-
pestre hirdetett meg, a nemzeti könyvtár meg-
alapításának kétszáz éves évfordulója alkalmá-
ból. A vándorgyûlés a Nemzet és könyvtára cí-
met viselte, társrendezõje az Országos Széché-
nyi Könyvtár volt. Nagy hangsúlyt fektetett az
egyesület a szervezés megújítására, tartalmi ér-
tékeinek növelésére. A szakmai véleménycseré-
re leginkább lehetõséget adó szekcióülések láto-
gatottsága és aktivitása kiemelkedõ volt. Fontos
szerephez jutott a vándorgyûlésen belül az ún.
szabadidõs programok között a budapesti konyv-
tárak meglátogatása.

Jól sikerültek és szintén a nagy látogatottság-
nak örvendõ programok között említendõk a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtá-
ros Klubjának programjai, benne a marosvásár-
helyi Teleki Téka alapításának kétszázadik év-
fordulója tiszteletére rendezett esemény, a hatá-
ron túli magyar könyvtárak gyûjteményének
bemutatása. Mióta szervezési szempontból is
közelebb került az egyesület a fesztivál rendez-
vényéhez, a könyvtárosok részvétele, érdeklõdé-
se láthatóan növekedett.

A tavaszi-õszi szakmai konferenciák változa-
tos tematikával és jelentõs szakmai érdeklõdés
mellett zajlottak le. Ide tartozott a megyei könyv-
tárak alapításának ötvenedik évfordulója tiszte-
letére A területi (regionális) könyvtári ellátás
európai gyakorlata címmel szervezett tavaszi
konferencia Békéscsabán. Õszi konferencia volt
Debrecenben és Budapesten az ODR tapasztala-
tairól, illetve az elektronikus dokumentumok
bibliográfiai számbavétel ének és kidolgozásának
kérdéseirõl Budapesten.

Az õszi könyvtári napok rendezvénysorozata
az IKSZ-szel együttmûködve zajlott.

A Könyvtári Intézettel közös munka indult
meg a könyvtáros karrier-modell kialakítására.
Az e témában tett lépések: a kérdõíves felmérés
és az interjúsorozat egyaránt jó fogadtatásra lel-
tek az egyesület tagjai körében. Ezen túlmenõen
a könyvtáros karrier-modell építéshez az MKE
és a Könyvtári Intézet felmérést készíttetett a
Szonda Ipsos céggel. Részt vettünk a Civiliáda
kiállításon (2002. szeptember 25-27.). "

Standunk volt a Könyvtári Intézettel közösen
az EDUCA TIO 2002 Nemzetközi Oktatási Szak-
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inek, kulturális intézményeinek megismerésére
tett látogatások.

Az MKE javaslata alapján adja át minden
évben, így 2002-ben is, az NKÖM Mûvészeti
Fõosztályának vezetõje a Fitz József-díjat a szak-
mai és esztétikai szempontból legsikeresebbnek
ítélt öt könyv kiadójának.

5. 

Az oktatási-képzési tevékenység

A szakterillettel foglalkozó munkacsoport
rendszeresen ülésezett, 2002 végéi~több témá-
val is foglalkozott. Napirenden szerepelt a Ja-
vaslat az iskolarendszeren kívüli könyvtári szak-
képzés módosítására címû tervezet (ez tulajdon-
képpen indítvány a segédkönyvtáros felsõfokú
s~akképesítés bevezetésére). A témát két alka-
lommal vitatta meg a bizottság, míg 2002. má-
jus 28-án támogató nyilatkozat elfogadására
került sor. Részt vett A könyvtári terület straté-
giai céljai 2003 és 2007 között címû, a jövõt
meghatározó dokumentum véleményezésében.
Az ülésekrõl készített emlékeztetõt, illetve adott
esetben a munkacsoport állásfoglalását megküld-
ték az IKSZ és az MKE elnökségének, valamint
az NKÖM könyvtári osztályának.

7. Gazdálkodás.
Az egyesület mûködését biztosító

anyagi források

6. 

Az egyesület képviselete, kapcsolatok

Az egyesület céljai megvalósításához az alábbi
pénzügyi források állnak rendelkezésre:

A tervezhetõ bevétel ekhez sorolható az egyé-
ni és testületi tagok által fizetett tagdíj és a költ-
ségvetési támogatás. A tagdíjak a költségvetés
bevételi ágának tíz százalékát jelentették 2002-
ben. A 2001-ben megfogalmazott tagdíjreform
értelemszerûen 2002-ben került elsõ ízben vég-
rehajtásra, s bár az elõzõ évekhez képest csak
három-négy százalék növekményt mutattak a
számadatok, ez mégis igazolja a tagdíj reform
szükségességét, pozitív pénzügyi kihatását.

A költségvetés bevételi oldalának gerincét az
NKÖM-höz, az OM-hez és az Országgyûléshez
benyújtandó pályázatok révén kapott támogatá-
sok képezték. Ezek a bevételek biztosítják ma is
az MKE költségvetési stabilitását és teszik lehe-
tõvé az egyesület alapvetõ céljainak teljesítését.

Mindezt kiegészítették a nem tervezhetõ be-
vételek. Ezek közül az elsõk voltak a sorban
(súlyuknál, jelentõségüknél fogva) az NKA-hoz
benyújtott pályázatok révén megszerzett támo-

gatások.
Az szja egy százalékából befolyó bevételek

is említést érdemelnek. Felhasználásuk a legkö-
zösségibb célra és módon történt: a tanáccsal
történt konzultáció után belsõ pályázatot nyert
rendezvények támogatására hasznosultak.

Az egyesület a vizsgált évben még nem hasz-
nálta ki a közhasznúsággal járó lehetõségeket,
bár szemléletében már megjelent egy szigorúbb
és fegyelmezettebb, új típusú gazdálkodási rend
kialakítása.

A fenti jelentés megjelenik a Könyvtári Leve-
lezõ/lapban és az MKE honlapján (http://
www.mke.oszk.hu).

Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai
szervezetekkel. Az elmúlt évben is részt vettünk
a különbözõ szakmai szervezetek és fórumok
munkájában. Bényei Miklós a Könyvtári Akkre-
ditációs Bizottság munkájában vett részt. Haraszti
Pálné és Varga Róbert a határon túli magyar
könyvtárügy támogatásával foglalkozó NKÖM-
bizottság munkájában tevékenykedett. Az Egye-
temi Könyvtárigazgatók kollégiumában Mader
Béla képviselte az egyesületet.

Eseti felkérésre az egyesület képviselõje részt
vett különbözõ személyi pályázatokat bíráló bi-
zottságokban (Ambrus Zoltán, Gellér Ferencné,
Haraszti Pálné). Több szakmai kitüntetést oda-
ítélõ kuratórium ban végeztek munkát az egyesü-
let megbízottai (Biczák Péter, Varga Róbert).

A nemzeti kulturális örökség minisztere által
adományozott Szinnyei József-díj kuratórium á-
ban Bartos Éva, a Tanács elnöke; a Széchényi
Ferenc-díj kuratóriumában Vajda Erik alelnök
képviselte az egyesületet.

Az MKE saját alapítású díját, "Az év fiatal
könyvtárosá"-nak járó elismerést 2002-ben egy
fõ vehette át.

Az MKE Emlékérmet Ligeti Erika mûvészi
plakettjével 2002-ben is hatan kapták még, át-
adására a vándorgyûlésen került sor.
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