Napló
Küldöttközgyûlés az MKE-ben
✒ fá

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) május 7-én tartotta meg közhasznúsági küldöttközgyûlését az Országos
Széchényi Könyvtárban (OSZK).
A megjelent száznegyven küldöttet és
a vendégeket Bakos Klára, az MKE elnöke köszöntötte, majd a szakmát manapság nagyon is foglalkoztató témáról, a
könyvtári önértékelésrõl következett két
elõadás. Fekete Letícia, az akkor még létezett Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai tanácsadója, a CAF
(Common Assessment Framework) minõségmenedzsment modell alkalmazásának online támogatási lehetõségeirõl beszélt. Ez a közös értékelési keretrendszer
a teljes szervezeti mûködést lefedi, és
egyszerûen testre szabható az online felületen. Kilenc beavatkozási területet
vizsgál, öt adottságot és négy eredményt.
Részletes információk találhatók a mûködésérõl a https://caf.kim.gov.hu oldalon, illetve személyesen is lehet érdeklõdni a caf@kim.gov.hu címen.
Boda Gáborné Köntös Nelli, az ELTE
egyetemi tanársegéde, az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában 2010-ben
kezdõdött önértékelés során szerzett
tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az összegyûlt tapasztalatok mennyiségérõl némi képet kapunk, ha belegondolunk, hogy az egyetem 2007-ben
hozott döntést arról, hogy a minõségfejlesztési projektjét minden szervezeti egységre kiterjeszti, és gyakorlatilag azóta
zajlanak különféle elõkészítõ, majd megvalósítási folyamatok. 2008-ban részt
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vettek a K21 elnevezésû könyvtári minõségfejlesztési projektben, 2009-ben létrejött az egyetemi könyvtári hálózat, és
2010-ben megkezdõdött a felkészülés az
elsõ önértékelésre. 2013-ban befejezték a
kulcsfolyamatok azonosítását, és elkészült a nem megfelelõ minõségû szolgáltatások javításának szabályzata.
Elégedettek az eredményekkel, mert
alapos és valós önismeretre tettek szert.
Úgy látják, hogy a legtöbb nehézséget az
idõ okozza, ezért is használják a kezdetektõl az ELTE e-learning felületét, és
csatlakoztak 2013-ban a CAF online
rendszeréhez. Tapasztalatuk szerint ez
utóbbiban érdemes a segítõ példák rendszerét a saját intézményhez igazítani.
Köntös Nelli úgy látja, a CAF és a
Könyvtári Közös Értékelés Keretrendszer (KKÉK) között az a lényeges különbség, hogy a KKÉK súlyozást alkalmaz az eredmények értékelésében.
A két elõadás megerõsítette a résztvevõkben azt a meggyõzõdést, hogy az önértékelésre mielõbb fel kell készülni minden könyvtárban.
Miután a közgyûlést levezetõ Kiss Gábor, az MKE alelnöke, megállapította a
határozatképességet, megkezdõdött a beszámolók sora. Bakos Klára elnök az írásos elõterjesztéshez fûzött kiegészítését
azzal kezdte, hogy kemény évet zártak,
sokat dolgozott az egyesület a megelõzõ
idõszakban. Megtörtént az új jogszabályok szerinti szervezeti átalakulás: az
MKE kereteiben már nem mûködnek további önálló jogi személyek. Ahogy az
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elnök fogalmazott: lezártak egy korszakot az MKE életében, ami nem kis feladat volt, tekintve, hogy évtizedekkel korábban kialakult mûködési módot kellett
megváltoztatni.
Programokban is bõvelkedett ez az
idõszak, hiszen egymást követték a 2012ben az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ) közösen megrendezett
országos könyvtári konferencia téziseit
kibontó mûhelybeszélgetések. Ezek tulajdonképpen a most kezdõdött ciklus
könyvtári stratégiájának kidolgozásához
kívántak segítséget nyújtani. A stratégia,
úgy tudni, elkészült, de még nem nyilvános.
2013-ban ismét megrendezték a magyar könyvtárosok világtalálkozóját is,
amelynek keretében kerekasztal beszélgetést szerveztek a határokon túli magyar
könyvtárosok részvételével, hogy áttekintsék a lehetséges együttmûködéseket.
A hagyományoknak megfelelõen az
MKE 2013-ban is önálló programot szervezett a könyvfesztiválon, és nagy sikert
hozott az Egerben megrendezett vándorgyûlés.
Bakos Klára külön kiemelte, hogy
2012-ben és 2013-ban szorosabbá vált az
együttmûködés az IKSZ-szel, és erõsödtek a kapcsolatok az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésével, valamint az Egyetemi
Könyvtárak Kollégiumával is.
Horváth Sándor Domonkos, az MKE
Ellenõrzõ Bizottságának elnöke, arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szervezet kiegyensúlyozott és körültekintõ
gazdálkodást folytatott, az átszervezés
pedig különösebb nehézségek nélkül zajlott le.
Az MKE fõtitkára, Fehér Miklós, további részleteket osztott meg a szervezeKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

ti átalakítás folyamatáról a hallgatósággal. A cél az volt, hangsúlyozta, hogy
egységes jogi személyként mûködve az
egyesület továbbra is minél teljesebb
szakmai és gazdálkodási önállóságot biztosíthasson a szervezeteinek. A közgyûlés idõpontjában az MKE-nak 1694
egyéni és 18 testületi tagja volt.
A közgyûlés zárásaként Biczák Péter,
az elnökség tagja adott tájékoztatást az
idei, soproni vándorgyûlés programjairól. ■

MKE 46. Vándorgyûlése
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopron, 2014. július 17–19.
Programok
Nyitó plenáris ülés
2014. július 17. csütörtök
14.00–17.30 – GYIK Rendezvényház
Kisplenáris ülés
2014. július 18. péntek
9.00–9.45 – GYIK Rendezvényház
Szekcióülések
2014. július 18. péntek
10.00–12.30 és 13.00–16.30
Bibliográfiai – B.2.7
Gyermekkönyvtáros – P.1.11
Helyismereti – P.0.01
Jogi – P.1.11
Mezõgazdasági Könyvtár
Múzeumi – B.2.6 (de.), Múzeum (du.)
Mûszaki – B-Szenátus
Olvasószolgálati – P.1.10
Társadalomtudományi – P.1.10
Tudományos és szakkönyvtári – GYIK
Zenei könyvtárosok szervezete – P.0.02

Záró plenáris ülés
2014. július 18. péntek
17.00–18.00 – P.1.10
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