
Webszerkesztő workshop rendszerezése és a digitális fényképezéssel, képszerkesz-
Új  igények és kihívások az  élethosszig tartó tanulás téssel kapcsolatos ismeretek átadása, valamint a 
könyvtári támogatásában prezentáció- és videoszerkesztő alkalmazások megismer-

tetése. Másrészt ugyancsak a kezdetektől megtapasztaltuk 
E témának látszólag nincs közvetlen köze a honlapszer- azt is, hogy tanfolyami hallgatóink új és újabb 
kesztői feladatokhoz, de ha a dolgok mélyére nézünk, akkor továbbképzéseket várnak könyvtárainktól, amelyekre 
nyilvánvalóvá válik a résztvevő kollégák érintettsége. immár egy nyitott és kötetlen iskolaként tekintenek.
Könyvtárainkban a honlapszerkesztő kollégák jelentős Napjainkban informatikai eszköztudással, információ-
része – informatikai tudása révén – számítógép-használói kereső ismeretekkel már sokan rendelkeznek a helyi 
tanfolyamokat is tart. Ennek okán produktív lehet közösségekben. A gyakorlottabb számítógépezők számára 
számukra a tapasztalatcsere ebben a vonatkozásban is. is lehet azonban új és vonzó tanulási formákat kínálni, 

amely alkalmazkodik meglévő tudásukhoz, érdeklődé-
sükhöz, igényeikhez és figyelembe veszi – akár kevés – 
szabadidejüket.
Vincze Andrea informatikus könyvtáros Békéscsabáról 
jött el közénk, hogy megossza velünk tapasztalatait, 
amelyeket részben honlapszerkesztőként, részben 
tanfolyami oktatóként, nem utolsó sorban pedig, megannyi 
továbbképzés résztvevőjeként szerzett. Előadásának 
témája a következő volt: Konnektivista szemlélet és módszerek a 
könyvtárak felhasználó-képzésében. Webes és szoftveres 
támogatások alkalmazása a folyamatban. Bevezetésként adott 
egy szakmai bemutatkozást önmagáról; milyen 
informatikai, oktatási projekteken dolgozott az utóbbi 
évtized során. Beszélt az alkalmazható webkettes 
megoldásokról és a hálózatalapú oktatással kapcsolatos 
tapasztalatairól, javaslatairól. 
A Budapestről érkezett Payer Barbara arról beszélt, 

Ugyanakkor az online és szoftveres lehetőségek olyan új és 
milyen segítséget kínál a Könyvtári Intézet a könyvtárakban 

különleges támogatási formákat kínálnak, amelyeket 
folyó oktató tevékenységhez.

érdemes számba venni, megismerni.
Majd Szilassi Andrea következett Tatabányáról a 

Kiindulópontul érdemes áttekinteni a könyvtárakban folyó 
következő előadással: Az online együttműködésen alapuló 

számítógép-használói képzések tartalmát a kezdetektől 
idegennyelv-tanulás támogatása. A könyvtáros mint instruktor, de 

máig. Kezdetben főként az alapvető informatikai 
nem nyelvtanár. Elhangzó gondolatai egyrészt a téma 

eszköztudás átadására, valamint az információkeresés 
társadalmi fontosságát hangsúlyozták, másrészt a 

online praktikáinak megismertetésére mutatkozott 
könyvtárak számára ebben rejlő, nagyszerű lehetőségekre 

domináns igény. Később új kívánalomként jelentkezett az 
irányították a figyelmet. Az előadás során bemutatta a 

autodidakta módon szerzett ismeretek oktató által történő 
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www.livemocha.com-ot, egy nagy nemzetközi nyelvtanuló 
és nyelvoktató közösség webhelyét. 
Ebédszünet után egy Szegedről érkezett vendég, Kanász-
Nagy Zoltán előadása következett. Oktatási portálok 
tervezéséről beszélt az igényektől a megvalósulásig. A Monguz 
Kft. munkatársaként sokrétű tapasztalatokról tudott 
beszámolni ebben a témában.

Végül egy kötetlenebb 
programra került sor. 
Megyei körkép a könyvtá-
rakban folyó tanfolyami 
oktatás tapasztalatairól. 

2011. évi CLXXV. törvény alapján újra kell gondolni a Sikerekről, problémákról, 
szervezet működését, a 350/2011. (XII.30.) Korm. rend. megoldatlan ügyekről és 
tükrében pedig a gazdálkodását és a közhasznúsággal formálódó igényekről be-
összefüggő kérdéseket. Egységes szempontrendszer széltek a felkért kollé-
alapján a területi szervezetek és szekciók beszámolóival, gák: Paulovics Milán 
munkaterveivel, költségvetésével, gazdálkodásával együtt, Tatáról, Kozmáné Gombkötő Hajnalka Oroszlányról és 
egy egységben kell kidolgozni, megalkotni az MKE Fátrai Erzsébet Tatabányáról, Kisbérről. Erre a témára a 
mindenirányú tervezetét és dokumentumait. (Itt jegyzem következő program alkalmával még visszatérünk más 
meg, hogy már e szerint kellett az MKE Titkárságra küldeni kollégák bevonásával. Az elhangzott előadások kivonata, 
a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2011. évi az eseményen készült képek itt tekinthetők meg
beszámolóját, eredménykimutatását, 2012. évi költség-
tervezetét.) A helyszíni benyomások és az utólagos visszajelzések 
Egy szervezet vagy szekció jogi önállóság híján mindent a alapján úgy vélem, hogy hasznos, érdekes és inspiratív 
központi könyvelésnek tartozik átadni, adószám nélkül, programra került sor 2012. február 27-én Tatabányán, a 
alszámla nyitásával működhet, míg jogilag önálló Városi Könyvtárban.
szervezetként például hivatalos könyvelőt kell alkalmaznia, Szilassi Andrea, Városi Könyvtár (Tatabánya)
más az ellenőrző bizottság szerepe.
Az új jogszabályok időszerűvé teszik az MKE 
Alapszabályának módosítását. Az egyesület létrehozta a Beszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetfejlesztési Munkabizottságot, dr. Redl Károly Szervezetének taggyűléséről
elnökletével a működés teljes áttekintése, majd az 
alapszabály-tervezet kidolgozása lesz a feladata – ehhez 2012. március 19-én az MKE megyei szervezete 
várják a szervezetek/szekciók javaslatait is. Jelenleg több megtartotta idei rendes taggyűlését, amelynek vendége volt 
pontatlan, vitára hajlamosító megfogalmazással is Fehér Miklós, az MKE főtitkára, a Könyvtári Intézet 
találkozunk: a tagság feltételei, megszűnésének Kutatási és Szervezet-fejlesztési osztályának munkatársa. 
egyszerűsítése, tagi kötelességek újraszabályozása, Kristófné Szabó Szerafina elnök betegsége miatt a tagság 
működési források, tagdíjkérdés stb. levezető elnöknek elfogadta Kissné Anda Klára titkárt.
Határidő? 2014. május 31-éig az egyesületnek újra Fehér Miklós a civil szervezeteket érintő, teljes körű 
nyilvántartásba kell vetetnie magát, új regisztráció jogszabályi változásokról tartott tájékoztatást. A bírósági 
szükséges a közhasznúsági jogálláshoz is. A tavaszi bejegyzéssel kapcsolatosan még várható változás, de az már 
küldöttközgyűlés (2012. május 9-én) már dönteni fog az biztos, hogy névváltoz(tat)ásra is szükség lesz, mert az 
összeférhetetlenségi kérdésekről.egyesület fogalma ismeretlen a jogi szabályozásban. A 
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Fehér Miklós kérdésre válaszolva elmondta, hogy új 60.081 forint, a pénztárban rendelkezésre álló összeg pedig 
könyvtári törvényről, -stratégia kidolgozásáról még nem 37.064 forint volt. Ezen felül a lekötött takarékszelvény 
lehet beszélni, bizonytalan a KSZR-rel kapcsolatos értéke ua. fordulónappal 102.592 forint. Ennek kamatai 
szabályozás, és tájékoztatott az NKA megváltozott várhatóan 2012. december 31-éig 108.000 forintot 
intézményéről. eredményeznek.
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szervezeti és A tagság által egyhangúlag jóváhagyott költségvetés csupán 
működési szabályzatának elfogadása az ismertetett a színházbérlettel és a tervezett naptárral kapcsolatban 
változások miatt aktualitását vesztette, az új alapszabály vetett fel kérdéseket. Színházbérlettel többen is rendelkez-
függvényében kell majd átdolgozni. (A tagság kétharmados nek, ugyanakkor nem tudható még milyen műsortervet 
többsége is hiányzott hozzá.) készít a Jászai Mari Színház. Az egy színházbérletet a tagság 
A megyei szervezet tevékenységéről szóló 2011. évi a bérlet mellé továbbra is foglalt színházjegyek lehető-
beszámolót Muhi Orsolya vezetőségi tag olvasta fel, míg a ségével fogadta el. 
múlt évi pénzügyi helyzetről Kissné Anda Klára titkár és A zsebnaptár kérdésében aktualitása miatt történtek 
gazdasági felelős adott számot. (Lásd KeMLIB 2012. évi 3. hozzászólások és javaslatok: 2012. évit már nem célszerű, 
szám, p. 14–17.) A beszámolókat a tagság egyhagúlag adott évi esetén a darabszám tűnik soknak, így felmerült az 
elfogadta. öröknaptár lehetősége, és volt javaslat a jegyzetelésre 
Szintén a titkár terjesztette elő a 2012. évi költségvetés kialakított változatra is. Ez esetben új árajánlatra lesz 
tervezetét. E szerint a szervezet 342.400 forintot tervezett a szükség.
bevételi és kiadási oldal egyeztetésével az alábbiak szerint: A költségvetés tárgyalását a 2012. évi munkaterv követte. 

Lényeges pontjai a következők:
Az MKE KEMSZ 2012. évi költségtervezete – Bevételek

ź Taglétszám növelése; 
ź Tagdíjból származó bevétel – 232.000,- Ft ź Fiatalok bevonása az aktív munkába;
ź Támogatás ź Nyugdíjba vonulók és a már nyugdíjas kollégák 
ź Tanfolyami részvételi díj – 18.000,- Ft (Workshop) megbecsülése;
ź Tagdíjon felüli befizetés – 5.000,- Ft ź Kapcsolatfelvétel a szervezeten kívüli megyében 
ź Színházbérlet felhasználásából – 3.000,- Ft működő könyvtárakkal és könyvtárosokkal;
ź Civil napi adomány – 5.000,- Ft ź A potenciális testületi tagok bizalmának megnyerése, 
ź Utazási költség – kirándulás részvételi díja – 76.400,- Ft az együttműködési formák, lehetőségek és kölcsönös 
ź Kamat előnyök feltérképezése;
ź Folyószámla kamata – 3.000,- Ft ź Fokozott PR tevékenység, támogatók, támogatás 
ź Összes bevétel – 342.400,-Ft megszerzése a szakmai munkához. Ennek érdekében 

tájékoztató jellegű szórólapok, szlogen megfogalma-
Az MKE KEMSZ 2012. évi költségtervezete – Kiadások zása, zsebnaptár tervezése és készíttetése a feladat;

ź Részvétel a tatabányai „civil napon” illetve 
ź Adminisztráció költségei – 56.000,- Ft esetlegesen más település(ek) hasonló rendezvé-
ź PR, marketing költségek –110.000 - Ft nyein;
ź Humánerőforrás fejlesztésének költsége – 30.000,- Ft ź Tagi részvétel a XIX. Budapesti Nemzetközi 
ź Kommunikációs költség – 2.500,- Ft Könyvfesztivál és a „könyvtáros klub” programjain. 
ź Utazás, kiküldetés költsége – 130.900,- Ft (2012. április 19‒ 22. Millenáris, Fogadó, ’G’ épület. 
ź Reprezentáció – 20.000,- Ft http://www.bookfestival.hu/);
ź Egyéb ráfordítások – 92.000,- Ft ź Elvárt javaslat szerint nem csak egyénileg, hanem a 
ź Összes kiadás – 342.400,- Ft szervezet bemutatkozásával, programjával is részt ve-

2011. december 31-én a bankszámlán nyilvántartott összeg szünk az MKE Stabilizáció - Innováció - Inspiráció:
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ź könyvtárak változó környezetben címmel megrende- ź Önként jelentkezők segítségével megyei egyesületi 
képarchívum létrehozása;zésre kerülő 44. vándorgyűlésén. (2012. július 12-14. 

ź Az egyesület, valamint a szervezet iránti elvárások és Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, 
lehetőségek felmérése.Győr.);

„A tervek megvalósulásához, a programok sikerességéhez, ź A szervezet és a tagság képviselete az MKE üléseken 
a pozitív közösségi tudathoz mindenkire szükség van. Az (tanácsülés, küldöttközgyűlés, bizottsági ülések). Az 
összefogás élményétől gazdagodva lesz általunk több a ott elhangzott lényeges információkról a küldöttek a 
könyvtár mások szemében is” – e mondatokkal zárult a tagságot tájékoztatják;
munkaterv ismertetése, melyet a tagság ellenszavazat nélkül ź Egyéni részvétel az MKE által szervezett 
elfogadott.tanfolyam(ok)on;
Az egyes pontjait illető hozzászólások között a tanulmányi ź Az MKE más szervezetei/szekciói (például: KTE, 
kirándulás helyszínére tett javaslatként felmerült HKSZ, Bibliográfiai vagy Gyermekkönyvtáros 
Pannonhalma, de a győri vándorgyűlés lehetséges Szekció) előadásain, konferenciáin, programjain való 
programlehetősége miatt elvetették a tagok. Végül tagi részvétel;
Keszthely, a Helikon Könyvtár megtekintése mellett ź Hozzászólások, módosító indítványok, aktív munka 
voksoltak. Az út során javasolták érinteni Hévizet. az új könyvtári törvény és -stratégia, az MKE 
A megyén belül szervezett programként a tagság szintén alapszabályának újragondolása kapcsán;
konkrét javaslattal élt. Almásfüzitőn, a Petőfi Sándor ź A megyei szervezet hiányzó szabályzatainak 
Művelődési- és Szabadidő Központban működő könyvtár elkészítése (irattári, gazdálkodási, pénzkezelési 
megtekintése és a helyi tapasztalatcsere kínálkozik vonzó szabályzat);
lehetőségnek.ź Megállapodási szerződés megkötése a megyei 
Kiegészítő információként elhangzott, hogy a könyv-titkárság és befogadó intézménye, a megyei könyvtár 
fesztiválra előzetesen meghívók igényelhetők a megyei között;
titkárnál (kissne.anda.klara@jamk.hu, tel.: 34/513-679). ź Szakmai továbbképzések, a webszerkesztő 
A vándorgyűlésen való részvételi szándékot a támogatási workshopok folytatása;
keretösszeg elosztása miatt ugyanitt lehet jelezni.ź Az őszi „összefogás” programhoz való csatlakozás, a 
Napirenden kívül történt tájékoztatás arról, hogy Tóth könyvtári hét eseményeiben való részvétel;
Rita, a megyei szervezet vezetőségi tagja lemondott ź Önálló egyesületi délután vagy a nem aktív, nyugdíjas 
posztjáról. Az Alapszabály értelmében a taggyűlés joga kollégákra koncentrált program megszervezése;
dönteni választás kiírásáról, illetve a ciklus végéig a jelenlegi ź Együttműködés a testületi tagokkal, rendezvényeik 
vezetőség csökkentett létszámban történő működésének támogatása, segítése;
jóváhagyásáról. A tagság ez utóbbit ellenszavazat nélkül ź Tanulmányi kirándulás (Szombathely, Keszthely, 
szavazta meg. Sopron. Veszprémbe a Műszaki Szekció is utazik.);
A taggyűlés befejeztével a 2012-ben történt tagdíjbefize-ź Szakmai tapasztalatcsere kulturális értékek 
tések után át lehetett venni az érvényesítő matricákat. megtekintésével, programlátogatással Komárom-
A taggyűlés jegyzőkönyvét, 2011. évi beszámolóit, 2012. Esztergom megyében (például a tatai kistérségben 
évi költségvetés tervezetét és munkatervét, aktuális tagnév-vagy Lábatlanon); 
sorát a megyei szervezet honlapján (www. mkekemsz.hu) ź Az egyéni kulturális igények kielégítésére tekintettel a 
közzétesszük.szervezet szintén vásárol színházbérletet, a tapasz-
Reméljük, hogy terveink megvalósításához partnerekre, talatok alapján azonban egy elegendőnek bizonyul;
aktív tagokra találunk. Tegyen mindenki valamit hozzá, ź A szakmai napok, kiállítások, nagyszínházi reperto-
formáljuk együtt ezt a közösséget, hogy jól érezzük árok figyelemmel kísérésével segíti a szervezet az 
magunkat benne!egyéni vagy kiscsoportos kulturális időtöltést;

Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ titkár, JAMK)
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Az MKE PR Munkabizottság eddigi munkájáról vándorgyűlés, tapasztalatcserék, díjátadó ünnepségek, 
többfunkciós események) erősítheti a saját- és 

A PR Munkabizottság megalakulásáról a KeMLIB 2012. együttműködő partnereinkhez fűződő szálakat.
évi 1. számában (p. 17.) számoltam be. A megalakulás óta Az MKE tevékenységének hatékony kommunikálásához 
eltelt három hónapban létrehoztunk egy levelezési élő kapcsolatra van szükség a nemzetközi, az országos és 
rendszert a tagok közötti kommunikáció elősegítésére, helyi médiával. Ezzel összefüggésben ösztönözni kell az 
valamint január 25-éig elkészült a munkaterv és az előttünk MKE-tagok publikációs tevékenységét.
álló év(ek) céljait, feladatait 2017-ig előrevetítő stratégia. Az MKE szellemi erőforrásainak gazdagítása, a tagság 
Prioritást élvez az MKE társadalmi támogatottságának szellemi tőkéjének kiaknázása érdekében akár előadóként, 
növelése, a partnerség erősítése az egyesület és a akár partnerként fontos a részvétel a szakmai képzéseken, 
könyvtárak, illetve a rokon szakmai szervezetek között a konferenciákon, tanfolyamokon, a kutatásokban, forprofit 
kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében. és kultúrbarter tevékenységekben.
Ugyanilyen fontos a hazai és a nemzetközi partneri Az anyagi erőforrások növelése érdekében szponzorokat 
kapcsolatok bővítése, közös találkozási pontok teremtése. kell szerezni, médiaajánlatot kell készíteni.
Vonzóbbá kell tenni az egyesületi tagságot a könyvtárosok Fontos a kontrolling-tevékenység kidolgozása és 
és a potenciális MKE tagok körében. Országos kampányt megvalósítása.
kell szervezni a tagság növelésére, számítva a szakma A munkabizottság tagjai a feladatokhoz rendelt határidőket 
kiemelt támogatására, együttműködő segítségére. betartva, aktívan vesznek részt a feladatok végrehajtásában, 
Elengedhetetlen a hatékony belső és külső kommunikáció, a feladatokat az MKE tagok segítségével, esetenként külső 
a tagság széleskörű tájékoztatása hagyományos és online szakértők bevonásával végzik. A bizottság elsődleges 
módon: aktualizált honlap, szakmai levelezőlista, msn, munkaformája az elektronikus ülés, a munkaanyag 
skype, hírlevél, közgyűlés, éves munkatervek, beszámolók, elektronikus úton érkezik és három munkanapon belül kell 
tanácsülések, munkabizottsági ülések, levelezőlapok, rá reagálni. Az ülés akkor határozatképes, ha ez alatt a tagok 
közösségi oldalak stb. formájában. Szorosabb 70 %-a hozzászól a témához. Szükség szerint kerül sor 
együttműködést kell kialakítani az MKE szervezetei elektronikus szavazásra, amely szintén 70 %-os szavazati 
/szekciói között. Családbarát programok szervezését kell aránnyal érvényes. 
kezdeményezni az MKE tagok családtagjai bevonásával. Személyes részvétellel a bizottság évente kétszer tart ülést, 
A szakma változásait nyomon követve rendszeres amely 50% + egy fő jelenlétében határozatképes. Ülés 
tájékoztatásra és információcserére van szükség a összehívását kezdeményezheti – időpont egyeztetéssel – a 
törvényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtó hatalom munkabizottság vezetője, illetve a bizottság bármely tagja. 
képviselőivel. Nagyobb súllyal kell részt vállalni a szakmai Más esetekben a bizottsági tagok között a kommunikáció 
stratégiák, fejlesztési koncepciók, a könyvtárral kapcsolatos történhet személyesen, telefonon, e-mail-ben vagy más 
jogszabályok előkészítésében. telekommunikációs fórumon keresztül is (skype, 
Kapcsolatot kell kialakítani, illetve fejleszteni az videokonferencia).
Országgyűlés Kulturális Bizottságával, az MKE és A PR Munkabizottság üléseiről emlékeztető készül, amely 
szervezetei/szekciói székhelyén működő kormányhivata- elektronikus formában továbbításra kerül az MKE 
lokkal, a kerületi és települési önkormányzatok oktatási és Elnökség és a munkabizottság tagjai részére. A bizottság 
kulturális bizottságaival, egyéb könyvtári szervezetekkel működését dokumentáló ügyiratokat az MKE Titkárság 
(MEK, IKSZ, Könyvtárellátó, IFLA stb.), szakmai őrzi, azok átadásáról a bizottsági elnök gondoskodik. A 
pedagógus szervezetekkel, a Magyar Olvasástársasággal, a munkabizottság elnöke évente írásos beszámolót készít a 
Magyar Írók Szövetségével és a könyvkiadókkal. végzett tevékenységről.
A kapcsolatépítés és kommunikáció mellett közös Az MKE PR Munkabizottsága az MKE február 21-ei 
programok szervezése (olvasásnépszerűsítő akciók, elnökségi ülésén – a fentiek ismertetésével – mutatkozott 
előadások, szakmai napok, konferenciák, kiállítások, be. Fehér Miklós főtitkár reményteljes felvezetője után 
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Keszi Erika Zsuzsanna, a munkabizottság elnöke „fogadójában” (G épület), a galérián lesz megtalálható.
ismertette a PR Munkabizottság ügyrendjét, a 2012. évi A fesztivál mindkét bejárati portáján hozzá lehet majd jutni 
munkatervet, valamint az MKE PR stratégiáját és – az MKE programját részletező – ingyenes meghívókhoz, 
„médiakapcsolati szabályzatát”. s aki jelzi, hogy könyvtáros, illetve a könyvtárosok 

programjaira jött, megkapja a meghívót. A meghívók az 
A munkabizottság tagjai legutóbb szervezetük, saját MKE titkárságán, illetve a Komárom-Esztergom Megyei 
könyvtáruk protokoll-listájának kidolgozását kapták Szervezetnél Kissné Anda Kláránál is átvehetők lesznek. 
feladatukként. Ennek során számba kell venni azokat az Visszajelezéseket a kissne.anda.klara@jamk.hu e-mail 
intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, címre, illetve a 34/513-679 telefonszámra kérünk. A 
magánszemélyeket, médiát, akikkel/amelyekkel már volt programokról tájékozódni a http://www.bookfestival.hu/ 
bármilyen kapcsolatuk vagy szükségesnek és fontosnak oldalon lehet.
tartjuk velük a kapcsolatfelvételt. A Komárom-Esztergom Mindenkit szeretettel várnak a könyvtáros standhoz és a 
Megyei Szervezet protokoll-listáját a későbbiekben adom szakmai programokra!
közre. Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ

Márku Mónika (JAMK Tatabánya), MKE PR 
Munkabizottsági tag

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének prgoramja a 
XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál A teljes program olvasható a képre kattintva

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a térség 
meghatározó szakmai és kulturális rendezvényeként idén 
tizenkilencedik alkalommal, április 19-én nyitja meg kapuit 
a Millenáris területén. 
Minden évben bemutatkoznak a világ legrangosabb írói és 
költői, akik közül díszvendégként valaki átveheti a 
Budapest Nagydíjat. Az országok között most az észak-
európaiak (Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország) 
mutatják be kultúrájukat, irodalmukat és könyvkiadásukat. 
Ez idő alatt – tizenkettedik alkalommal – rendezik meg az 
Európai Elsőkönyvesek Fesztiválját. 
Április 22-éig kulturális programok sokasága, író–olvasó 
találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, 
könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-
beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, 
filmvetítések várják az érdeklődőket. Könyvszakmai és 
üzleti fórumként a régió könyvpiaci problémáival 
kapcsolatos szakmai tanácskozások, konferenciák, az 
olvasáskultúrát középpontba állító előadások kínálkoznak 
lehetőségként. 
Speciális programkínálat várja a könyvtárosokat a 
Könyvtáros Klubban, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének standja mellett, amelyek a Millenáris 
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http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2012/03/MKE_Konyvfesztival_program_2012.pdf

