
Webmagazint indított az MKE

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) támogatást nyert a Nemzeti
Együttmûködési Alaptól (NEA) (azono-
sítási szám: NEA-KK-12-SZ-0419)
MKE WEB magazin létrehozására, három
szám elkészítésére.

A magazinnal az a célunk, hogy az
1935-ben alapított, immár hetvennyolc
éve országos kiterjedtséggel mûködõ,
nemzetközi relációban is elismert, az ol-
vasáskultúra, az elektronikus írástudás
terjesztésében, az élethosszig tartó isme-
retszerzésben nagy múlttal bíró MKE te-
vékenységérõl friss felületen és formá-
ban adjunk hírt, erõsítve imázsunkat a
szakma és a társadalom elõtt. A kiadvány
korszerû formában jeleníti meg az egye-
sület és az egyesületi tagok munkájában
rejlõ értékeket. A magazin elõsegíti a
harminc szekcióban tevékenykedõ két-
ezer-háromszáz tagunk és partnerkapcso-
lataink együttmûködését, az MKE és az
IFLA (nemzetközi szövetség) történései-
nek nyomon követését. Bemutatkozási
lehetõséget biztosít a szekciós progra-
moknak, valamint a publikációs tevé-
kenységet folytató „webes újságíró” és
potenciális „webes újságíró” kollégáink-
nak hírek, újdonságok, szakmai anyagok
közlésére, ezzel növelve egyesületünk át-
láthatóságát, hitelességét. 

A WEB magazin munkacím. A perio-
dikum elnevezésére pályázatot írtunk ki.
Ennek alapján elektronikus újságunk a
megjelenés pillanatában a Könyvtárvilág.
Az MKE webmagazinja nevet viseli. Fõ-
szerkesztõje: Kóródy Judit, a Magyar
Telekom Infotéka vezetõje, az Infodok
Kft. ügyvezetõje, az MKE Mûszaki
Szekciójának vezetõségi tagja.

A NEA által támogatott három lap-
számban (és a követõkben is) szféránk
valamennyi szegmensét bemutatjuk. 
A kiadvány rovatai: Köszöntõ; Civil infó
(egyesületünk tevékenységét segítõ, a ci-
vil élethez kapcsolódó friss informá-
ciók); Szervezeti élet (az MKE szer-
vezeteinek, szekcióinak bemutatása,
bemutatkozása); Szakmai mûhely (az
MKE céljainak megvalósítását szolgáló
cikkek); MKE- és IFLA-hírek; Tudósí-
tónk jelenti (MKE-s eseményekrõl, kiál-
lításokról, rendezvényekrõl); Portré (tu-
dós, mûvész, kiemelkedõ és egyéb alkotó
tevékenységet végzõ könyvtárosok be-
mutatása); Szakmai barangolások itthon
és a nagyvilágban (beszámoló tapaszta-
latcserékrõl, továbbképzésekrõl, hazai és
nemzetközi konferenciákról); Mentor
(könyvtárosok szakmai felajánlásai az
MKE szekciói számára; tippek, trükkök,
tanácsok); Könyvajánló (könyvtárosoktól
könyvtárosoknak); Sziporkák (vidám tör-
ténetek). Magazinunk médiaajánlata civil
szervezetek számára is elérhetõ, megfi-
zethetõ reklámlehetõséget kínál.

Projektünk részeként az elektronikus
újságalapítással kapcsolatos tapasztalata-
inkat Workshop 777 címmel, elõrelátha-
tóan május végén osztjuk meg mindazon
érdeklõdõ civil szervezetekkel, amelyek
hasonló magazin létrehozását tervezik a
jövõben.

Bízunk benne és õszintén reméljük,
hogy a márciustól megjelenõ magazi-
nunk – betöltve küldetését, elnyerve tag-
jaink, a szakma, a civil szféra, a társadal-
mi szerepvállalásunkat segítõ támogatók
és az érdeklõdõk tetszését – olvasottsága
egyre nõ és nõ. ■
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