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tanfolyamok ingyenessége. A befektetett idő és energia Felhasználóképzés, e-könyvtár, hatékonyság és 
akkor térül meg, ha a folyamatos igényfelméréssel sikerül az archiválás új arcai
elérni a valódi célcsoportot, ehhez igazítjuk a tematikát és 
mindenki kész alkalmazkodni, akár új szolgáltatás A címben felsorolt kulcsszavak köré cso-
(személyes konzultáció) indulhat. Ki kell használni az e-portosultak a webszerkesztő workshop 
learning és az újabb pályázatok lehetőségeit.   ismét tartalmas előadásai 2012. június 12-
Szederkényi Csabáné, a dorogi Arany János Városi én a Tatabányai Városi Könyvtárban.
Könyvtár felhasználóképzéseinek A könyvtár és az MKE Komárom-Eszter-
indulásáról, körülmé-nyeiről és gom Megyei Szervezetének közös rendezvényén meg-
eddigi eredményeiről számolt be.erősítést nyert, hogy a könyvtári felhasználóképzés még 
Jó példákat hallhattunk az interne-mindig nem lerágott csont: az elmúlt évek alatt magunk 
tezés fortélyainak gyakorlatorien-mögött hagyott tanfolyamok értékelése és tapasztalatai 
tált elsajátítatására, és hogy a alapján újragondolható. 
sikerélmény érdekében milyen Payer Barbara, a Könyvtári Intézet munkatársa nemzet-
felhasználói igényeknek tett eleget a képzést vezető. A közi vizsgálatok eredményeivel támasztotta alá, hogy az 
tapasztalatok szerint a géptől való félelem leküzdése jelent igény folyamatos, a könyvtári képzések akkreditációinak 
fordulópontot. A tanfolyamok feltétlen pozitívuma a megújítása során is gondolni kell a könyvtáros mentori 
könyvtárhasználat növekedése, illetve annak felismerése, szerepére. A felhasználóképzésben a Moodle keretrend-
hogy mit jelenthet ez a tudás a hallássérültek számára.szer és az e-leraning 2.0 több szempontból előnyösen 

alkalmazható. A felhasználókat kritikai gondolkodásra kell 
nevelni, az időseket figyelmeztessük a biztonságra. Ne 
feledkezzünk meg a motiváció szerepéről és a sikerélmény 
folyamatos biztosításáról sem. 
A Könyvtári Intézet a http://konyvtaroskepzes.hu oldalon 
többek között a tananyagok kiajánlásával kész segíteni  a 

A SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllő) 
informatikus könyvtárosa, Ács Renáta a böngészőbe 
integrálható pluginokról tartott lendületes előadást.
Az iGlue Annotator 1.1, a Quick Translator 1.0b2 és a 
Zotero 3.0.7 pluginnal kiegészített Firefox böngésző az 
online tájékoztatásban eredményesen használható.

tantermen kívüli képzéseket. A web2-es felületen kínált, különböző adatok tárolására 
Világi Orsolya, a József  Attila Megyei Könyvtár munka- szolgáló adatbázis alapján gyors és hatékony az 
társa saját és a megyei könyvtár tanfolyamainak tapasztala- információkeresés. Nem elhanyagolható a több szinten 
tai között hallhattunk a szervezés és a tematika össze- alkalmazható, könnyen használható fordítóprogram, a 
hangolásáról, a jelentkezők sokféleségéről és csoport- Zotero legnagyobb előnye pedig, hogy a bibliográfiai 
bontásáról. Nem kis dilemmát okozott a képzés helye és a leírások exportjakor kapott  találatokat automatikusan 
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menti és képes szinkronizálni az importálás és Beszámoló az MKE PR Munkabizottsága 2012. 
szinkronizálás lehetőségét a saját felhasználói fiókkal.  első félévi tanácsüléséről
(http://www.lib.szie.hu).
Tóth Kornél Szegedről, a workshopon magát nem először Az MKE PR Munkabizottság idei első ülésére 2012. június 
megmutató Monguz Kft. munkatársaként ezúttal a JaDox 6-án került sor az Országos Széchényi Könyvtárban. Jelen 
szoftvert mutatta be. Alkalmazhatják múzeumok, volt Keszi Erika Zsuzsanna elnök, Fehér Miklós főtit-
közművelődési vagy egyetemi könyvtárak a szépirodalmi kár, Bazsóné Megyes Klára, az MKE Tanács elnöke is. 
alkotások, oktatási anyagok webes publikálásán, virtuális Keszi Erika Zsuzsanna rövid köszöntője után Fehér 
kiállításokon keresztül a helyismereti anyagok archívumá- Miklós tartott beszámolót. Ennek legfontosabb pontja 
ig, kistérségi webes szolgáltatásokig. Ismert példa rá az Rónai Ivánnal történt beszélgetése volt. Megtudtuk, hogy 
MDK (http://www.kepkonyvtar.hu) vagy az Országos készül a 2013. évi állami költségvetés, melyből mintegy 17 
Cikkarchívum, de alkalmazza többek között a Szent István milliárd forintot különítenek el a közgyűjtemények 
Egyetem (http://archivum.szie.hu), a Szakképzési Digitális számára, s abból is 14 milliárdnyit kapnak a könyvtárak. 
Könyvtár (http://szdk.nive.hu) vagy az EU projekt hazai Elosztása a lakosság számra vetített normatíva alapján 
koordinátora, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár történik majd. Kiemelte, hogy ez az összeg több, mint ami 
(http://europeanalocal.bmk.hu/jado) idáig rendelkezésre állt, és kiegészül az önkormányzati 

Szilassi Andrea, a Tatabányai Városi forrásokkal. Továbbá megemlített néhány megyei könyv-
Könyvtár munkatársa a SkyDrive segít- tárat (köztük a tatabányai József  Attila Megyei Könyvtárat 
ségével létrehozott gyűjtemények és is), melyek helyzete sajnos még bizonytalan.
archívumok jelentőségéről, azok felhasz- Beszélt arról is, hogy a járások kialakítása miatt az eddigi 
nálási területeiről beszélt: könyvtári kistérségi társulások felbomlanak, az ellátás azonban meg-
tanfolyamok háttértára, közösen épített marad, mert a megyei könyvtárak lesznek a szolgáltató 
digitális archívumok, ingyenes irodai könyvtárak. A megyei könyvtárak ebbe a munkába

szoftverek egy mappában, munkahelyi vagy személyes /szolgáltatásba bevonhatják a városi könyvtárakat is. 
fotóalbumok. Mindez tértől, időtől független megosztással Jelenleg mintegy kétezer szolgáltatóhely van, összesen 1,7 
és hozzáféréssel team munkára alkalmas, egyben mail milliárd forintból gazdálkodhatnak.
fiókot is kínál. WindowsLive ID azonosítóval rendelkezők Felszólalásában röviden összefoglalta az MKE legutóbbi 
további offline szoftvereket használhatnak a WindowsLive küldöttközgyűlésén elhangzottakat. Elfogadták a közhasz-
Essential részeként (pl. kép-, filmszerkesztő, blogíró). núsági jelentést, mely átfogóan, reprezentatívan tartalmaz-
Regisztráció a www.live.com oldalon. za az MKE vagyonát, ingatlanát, forrásait, mindezek fel-
Letölthető prezentációk: használását stb. Ennek oka a civil szervezetekről szóló 

Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ) törvény módosítása. Fontos egy közös, egységes könyve-
lői szoftver létrehozása, melynek költsége a szervezetek, 
szekciók között oszlana meg. Mindezek az elfogadtatás 
stádiumában vannak jelenleg.
Fehér Miklós röviden tájékoztatott arról, hogy:
ź Okafogyottá vált a névmódosítás, az egyesület 

marad MKE.
ź Szükséges a Konyvtar.hu oldal tartalmi kiegészítése, 

fejlesztése, folyamatos frissítése.
ź Döntés született az idei évben kiosztandó Fitz-díjról 

és az MKE-emlékérmekről. 
ź Megemlítette az őszi kétnapos Országos Könyvtár-

ügyi Konferencia tervét, melynek első napjára referáló 
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előadásokat, második napjára szekcióüléseket, záró ple- nek (3K, Könyvtári Levelező/Lap, Népszabadság, Magyar 
náris ülést terveznek. Kiemelte, hogy erős marke,-tinggel Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap stb.), majd megkezdték ezek 
kell részt venni mind az elektronikus, mind a nyomtatott utólagos szűrését. Több közülük sajnos nem volt elérhető a 
sajtóban, illetve meg kell hívni az állami vezetőket stb. könyvtárukban, ezek szűrését Keszi Erika Zsuzsanna magára 

Fehér Miklós tájékoztatását követően Keszi Erika ismer- vállalta. Munkájukból a következő eredmények születtek: 
tette az MKE PR Munkabizottság 2012. évi munkaterve 2012. januártól május 31-éig a nyomtatott sajtóban 9, az 
alapján eddig megvalósult, illetve a tervezett feladatokat. interneten 85 darab megjelenés volt az MKE-ről. Egyes 
Az első félévben elkészült az MKE PR-stratégia és nyilat- webes megjelenéseknél nagy gondot jelent, hogy a cikkek 
kozati rend; a munkabizottság ügyrendje. Folyamatban néhány hét után nem elérhetőek. Javasolta, hogy érdemes 
vannak, és az elnökség elé kerültek a felmérések. Fontos, lenne ezeket a cikkeket archiválni, lementeni, CD-re írni 
hogy a honlapot friss információkkal töltsük fel és megold- stb. Tünde segítséget kért a vándorgyűlés kapcsán a helyi 
ják a technikai gondokat. Hírlevél készül, főszerkesztője sajtófigyelésben, valamint kérte, hogy egy-egy rendezvény-
Kóródy Judit. Az arculati kézikönyv létrehozása pályázat- ről szóló hírben figyeljünk oda, hogy szerepeljen benne az 
függő. Tervben van névjegykártyák készítése az elnökség, a MKE neve.
szekcióvezetők, a bizottsági tagok stb. számára. A szponzo- Bazsóné Megyes Klára Az MKE szervezetek/szekciók kapcsolat-
ráció lényege, hogy minden szervezet és szekció saját magá- rendszere, kommunikációs és egyéb tevékenysége címen azzal 
nak pénzt tudjon szerezni. A legközelebbi nagyobb ese- kezdte előadását, hogy közös szempontrendszert kell 
mény a vándorgyűlés. Folyamatosan figyelni kell a sajtó- kialakítani, kidolgozni a szervezetek egységes beszámolói 
megjelenéseket a szekciók és az egyesület vonatkozásában. érdekében. Rávilágított arra, hogy mennyire különböznek a 
Több beadott pályázat pedig, az elbírálás szakaszában tart. szervezetek mind létszámukban, mind működésükben. 
A második félévben a tervezett „nyári akadémia” helyett Éppen ezért fontos, hogy a tagok több helyen is regisztrál-
Játéktan címmel indul képzés. Meg kell szervezni az ják magukat, illetve legyenek tiszteletbeli tagok is.
„Összefogás a könyvtárakért” prog- A legtöbb szervezeten belül a kommunikáció elektroniku-
ramot és egy nyílt napot. Határon túli san történik, csak néhányan adnak ki nyomtatott anyagot 
együttmű-ködéseket kell kiépíteni, (pl. a Műszaki vagy a Társadalomtudományi Szekció).
erősíteni szintén pályázatok útján. Több szervezetnek van önálló honlapja, Facebook és egyéb 
Belső továbbképzéseket kell tartani. társasági profilja. Cél, hogy ezek az MKE honlapjáról is 
A meglévő kapcsolati háló fejleszté- elérhetők legyenek. Minden szervezet működtet levelező-
se, újak kiaknázása is megvalósítandó feladat. listát. 
A 2012. évi feladatok után a „PR-mentor az MKE szerve- Bazsóné Megyes Klára a kapcsolatrendszert öt szempont 
zetek/szekciók részére” elnevezésű projektről volt szó. szerint vizsgálta:
Ennek lényege, hogy a munkabizottsági tagok közül min- ź szervezetek közötti kapcsolatok formái (pl. közös ta-
denki vállalt mentorálást bizonyos kérdésekben, esemé- nácskozások, közös díjak a Bibliográfiai és Helyisme-
nyekben (pl. álláskeresés, cikkírás, szponzorszerzés, fordí- reti Szekció esetében)
tás, tolmácsolás, szakmai előadások, továbbképzések, kon- ź szakmai szervezetek közötti kapcsolatok formái (pl. 
ferenciák szervezése és tartása, hoszteszmunkák, sajtófi- tanulmányutak);
gyelés stb.). Keszi Erika Zsuzsanna javasolta (és az elnök- ź egyéb kulturális intézményekkel való kapcsolatok; 
ségi ülésen elő is terjeszti), hogy a projektről készített táblá- ź  profitorientált szervezetekkel való kapcsolatok;
zat kerüljön fel az MKE honlapjára. ź nemzetközi kapcsolatok.
A következő napirendi pontban Ludasi Tünde salgótarjáni A nap záró és egyben legérdekesebb előadását Keszi Erika 
könyvtárvezető számolt be az irányítása alatt működő Zsuzsanna elnök asszony prezentálta Ha a sült galamb nem 
MKE sajtófigyelő szolgálat elmúlt fél éves eredményéről. felénk száll...  - Támogatásszervezés, forrásteremtés, szponzoráció 
A munka kezdetén Keszi Erika Zsuzsannával egyeztetettek címmel.
arról, hogy milyen nyomtatott és internetes sajtót figyelje-
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Néhány találó pénzről szóló idézetet követően elsőként a nő a szolgáltatások igénybe vétele; a konkrét célok megva-
támogatás fogalmát, a támogatásszerzés alapszabályait lósítása elérhetőbb; személyes kapcsolatot erősít, érzelmi 
(„5M”), ennek lépéseit ismerhettük meg bemutatójából. indítékból fakad (pl. szolidaritás).
Meghatároztuk a támogatás fogalmát a 2011. évi CLXXV. Negatívumai: nyilvánvalóan rossz pénzügyi helyzetre mutat 
tv. (a civil szervezetekről), a Nemzetközi Reklámszövetség rá; rossz tapasztalatok gátolhatják (elvi okok, bizalom-
(IAA) és a Magyar PR Szövetség (MPRSZ) értelmezése hiány); sok a kérelem; különböző típusúak a támogatások 
alapján, majd következett az „5M” részletes kifejtése, mint és elbírálásuk bizonytalan; átmeneti nehézségek befolyá-
a támogatásszervezés öt legfontosabb alapkérdése: Miért solhatják.
támogatnak? Mit szeretnénk elérni? Mikor érdemes elkez- Már Magyarországon is elterjedt szokás az ún. adomány-
deni? Melyek azok az alapok, amivel a szervezeteknek vonal létrehozása (interneten pl. www.adomanyplaza.hu) 
rendelkezniük kell, ha támogatást szeretnének? Mi a vagy a vásárláshoz kötődő adományozás (pl. minden kifize-
teendőnk? tett termék árából bizonyos százalék az adott szervezet 
Vagyis ahhoz, hogy a kívánt támogatást megkapjuk, adott célját szolgálja).
gondos előkészítésre, részletes tervezésre, pontos szerve- A tanácskozás utolsó perceiben a szponzorációról, a 
zésre, precíz lebonyolításra és „utógondozásra” van szponzorálás növekedésének okairól; a szponzor és szpon-
szükségünk. Mindehhez azonban a szervezetnek rendel- zorált céljairól; a szponzorálás fő területeiről, fajtáiról, 
keznie kell a megfelelő dokumentációval (információs szintjeiről, fokozatairól, a szponzorálás lépéseiről, a kam-
anyag, alapító okirat, éves költségvetés, közhasznúsági és pányról és a szponzori szerződésről kaptunk ismereteket 
éves jelentések, szakmai publikációk, kiadványok, média Erikától. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb gondolatok: 
megjelenések, ajánlólevelek, külső szakértők értékelései, Időzítsünk jól! Gondolkodjunk a szponzor fejével! 
filmek, fotók). Tehát egész évben dokumentálni kell a Legyünk profik! Hitelességünkkel, együttműködő-
szervezet tevékenységét, eseményeit (mit szervezett és hol, készségünkkel, modorunkkal, céljainkkal győzzük 
milyen formában vett részt), sajtóközleményeit, és mindig, meg a szponzorunkat! 
mindenhol, illetve a lehetőségeknek megfelelően jelen kell A munkabizottságnak van még mit tennie…
lenni. Márku Mónika MKE PR MB. tagja (JAMK Tatabánya)
A civilek többszintű finanszírozási forrásaival kapcsolat-
ban nem okoztak túlságosan nagy meglepetést a Keszi 
Erika prezentációjából szembetűnő arányok. Pályázatból Amit érdemes tudni…
kb. 75%, tagdíjból kb. 67%, SZJA 1%-ból kb. 64%, 
adományból pedig, kb. 49% folyt be az egyesületi kasszába. Névhasználat – Az új „civil törvény” alapján és a küldött-
[Kép: üreszseb.bmp] Az adományozás, az adományozási közgyűlés határozatát követően májusban beharangozott 
hajlandóság miatt ismét szó esett a 350/2011. (XII. 30.) szövetséggé alakulás oka fogyottá vált. A „civil törvényt” 
kormányrendeletről (a civil szervezetek gazdálkodása, az módosító 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkor-
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről). mányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvéte-
A rendelet előírja, hogy megbízólevél nélkül egyetlen szer- léről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosí-
vezet sem gyűjthet adományt, meghatározza a mecenatúrát tásáról a szövetség kifejezés olyan értelmet nyert, amely az 
és az újabb adományozási formákat: mit lehet adomá- MKE esetében nem helytálló. 
nyozni (pénzbeli, szellemi, termékbeli adomány), mivel és MKE elnöksége ennek megfelelően június 12-én megtar-
hogyan lehet az adományozási kedvet felkelteni, motiválni, tott ülésén arról határozott, hogy az őszi küldöttközgyűlés 
illetve melyek azok a dolgok, melyek hátrányt okozhatnak után, az Alapszabály további módosításaival egyidejűleg 
az adományozóval szemben. adja majd azt bírói testület elé. Addig tehát továbbra is 
A szponzorációra való hajlam pozitívumai: a saját alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete néven, változatlan cím-
támogatása; a presztízsérték növelése; erősödik a szervezet mel (1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület) működik 
profilja, a tevékenység súlya; tagokat aktivál a szervezetben; tovább. 
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Hírlevél – Az MKE Verzó címmel hírlevelet indított útjára. Vándorgyűlés és támogatás – Az MKE Komárom-Esz-
Kéthavonta, Kóródy Judit főszerkesztésével igyekszik az tergom Megyei Szervezet márciusi taggyűlésén határozat 
egyesület honlapján közzétett hírek, események, az született arról, hogy a szervezet összesen harmincezer 
egyesületi és szervezeti tevékenység kiegészítésére. forintot különít el a győri vándorgyűlésen résztvevő 
Az első szám összefoglalót ad a májusi küldöttközgyűlésről tagjainak támogatására. A részvételi szándékot 2012. június 
és a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról, 15-éig kellett jelezni a szervezet titkáránál. A beérkezett 
bemutatja a PR Munkabizottságot és a Műszaki jelentkezések alapján a szervezet fejenként 2310 forinttal 
Könyvtáros Szekciót, tájékoztat a jogszabályi változá- tud hozzájárulni a személyes költségekhez. 
sokról, és szót ejt a közelgő vándorgyűlésről. Nyilatkoznak Az MKE 44. vándorgyűlése Győrben 2012. július 12-14. 
„A Könyvtárügyért” kitüntetettjei. Dr. Wimmer Éva, az között kerül megrendezésre. A teljes 
MKE pályázati és projektfelelőse az egyesület idei programtervezet és az alakuló szekció-
pályázatairól számol be. Képzéseiről tájékoztat az MKE programok itt tekinthetők meg:
alapítványa, az INKA (http://www.inka-alap.hu), valamint http://vandorgyules.sze.hu honlapon. 
a Könyvtári Intézet. Az „Alkotó könyvtárosok” címmel 
indított rovat Boda Miklóst mutatja be. A hírlevél tartalmaz 

Euro Discount Club - Folyamatosan bővül az EDC érdekességeket, kishíreket, ajánlókat és hazai, valamint 
elfogadóhelyek köre. Az Euro Discount Club logojával külföldi állásajánlatokat is. 
ellátott MKE tagkártya egyre több szolgáltatásra és kedvez-A képre kattintva máris belelapozhatunk:  
ményre jogosítja tulajdonosát. Egészségügyi termékek, 
magánrendelők, sport- vagy akár számítástechnikai cikkek, 
lakberendezés, kozmetika, masszázs, szállás és vendéglátás, 
üzleti szolgáltatás, de még társkeresés is 5-20 %-kal 
kedvezőbb lehetőségeit kínálják az elfogadó partnerek. 
Település, régió vagy akár tevékenység alapján is 

A „Könyvtár, ami összeköt” pályázat nyertesei
kereshetünk az ajánlatok között a http://www.edc.hu/kereso 

– A könyvtárakban dolgozó Kárpát-medencei fiatal magyar 
oldalon. 

szakemberek közös munkavégzését, tapasztalatcseréjét, 
Új partner a Gerinc Műhely (passzív mozgásprogram - 

együttműködését támogató pályázati felhívásra tizenhét 
10 %), a Kavitációs Egészség (zsírbontás, RF kezelés és 

pályamű érkezett be. A nyertesek egy hónapot tölthetnek el 
tizenöt perc chi-ágy - 20 %), Dorka Boltja – Dope Mix Kft. 

az Országgyűlési Könyvtárban, hogy állományával, szolgál-
(kozmetikai és műköröm alapanyagok forgalmazása nem 

tatásaival, működésével ismerkedjenek. A programra Hor-
csak profiknak – 10 %).  

vátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, 
Színházbérlet - Jászai Mari Színház, Népház 2011/2012-

Szlovénia és Ukrajna szakemberei jelentkezhettek. A felhí-
es évada végén kéri nézőinek véleményét és észrevételeit a 

vásban megjelölt határidőre 17 pályamű érkezett be. A bírá-
bérletes előadásokkal kapcsolatban. Az itt található kérdőív 

lóbizottság szakmai javaslatát figyelembe véve az Ország-
kitöltésével lehet segíteni munkájukat: 

gyűlés Elnöke összesen tíz fő részvételét támogatja.
A kérdőívben a színházi évaddal kapcsolatos néhány kérdés 

Az ösztöndíj-program időpontja: 2012. szeptember 1-30.
szerepel, és lehetőség szerint a színházba járó, bérletes 

Részletes tájékoztató:
partnerek válaszaira számítanak. http://www.ogyk.hu/osztondij/2012_0615__palyazat_eredmeny.pdf
Az MKE Komárom-Eszter-
gom Megyei Szervezete a tag-
gyűlés határozatának megfele-
lően már megigényelte a 
2012/2013-as évad színház-
bérletét. A remekül összeállí-
tott repertoár megtekinthető a színház honlapján (kép)

Egyesületi élet

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2012/06/VERZO_MKE-hirlevel_06_20.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlhd2s4V2RWeG1ua1ZPX2g1bm02YVE6MQ
http://www.jaszaiszinhaz.hu/hu/szinhaz/repertoar.html?evad=2012/2013


Múzeumi belépő – Időről időre felröppennek bosszan- A Könyvtári Intézet az érvényben lévő kormányrendeletet, 
kodó hangok, hogy hiába a muzeális intézmények látoga- a minisztérium tájékoztató közleményét az igazolás 
tóit megillető kedvezményekről rendelkező 132/2011. sz. használatáról és a 400 fős taglétszámmal rendelkező, orszá-
kormányrendelet, nem tudjuk jogainkat érvényesíteni egy gos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezetekről, 
múzeum pénztáránál. valamint Fehér Miklós e tárgyban közzétett tájékoztatóját 
Fehér Miklós, az MKE főtitkára és dr. Horváth Sándor honlapján, az EMMI Könyvtári Osztály alatt saját menüből 
Domonkos, jogi tanácsadónk, nemrég ismét megerősí- tette elérhetővé: http://ki.oszk.hu/content/muzeumi-belepo.
tették a Katalist olvasói számára, hogy a 194/2000. (XI. 24.) Ha az új jogszabály szerint jogainkat nem tudjuk 
kormányrendeletet módosító jogszabály minden olyan érvényesíteni, bejelentés alapján az MKE főtitkára jár el az 
muzeális intézményt kötelez a kedvezmény biztosítására, ügyben (mke@oszk.hu). (A tatai Kuny Domonkos Megyei 
amelynek működési engedélyét a miniszter adta ki. Múzeumban például így sikerült megoldani a kedvezmény 
Az MKE ennek érdekében módosította a tagkártyát érvényesítését.) Segíthet, ha múzeumlátogatás előtt 
érvényesítő matricát, a tagkártya digitális másolatát megnézzük a kiszemelt honlapját, valamint ne feledjük, 
eljuttatta minden partneréhez, szakmai társzervezetéhez és hogy egyházi, magán vagy egyéb fenntartású intézmény 
az EMMI Közgyűjteményi Főosztályhoz. esetén a rendeletre hiába hivatkozunk!

Összeáll. Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)
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