
Egyesületi élet 
Rovatvezető: Kissné Anda Klára 
kissne.anda.kiara@iamk.hu 
34/513-678 

m IV. évfolyam 

1. szám K Q M L I B 
Alapítás évs: 1935 

Címlap Hírek Céljaink Vezetőség Beszámolók Mit adnak a könyvtárak d társadalomnak? Fotógaléria Dokumentumok Jogszabályok Tagság 

Műhelybeszélgetések 3. - Olvasás
kultúra, értő olvasás 

GURÍNNÉ PINTÉR GABRIELLA ÉS SCHÍSZLER 
ANNA 

Az Országos Könyvtári Konferencia adott szek
ciójának ajánlásai között fontos állítások kerül
tek megfogalmazásra: 

• szövegértés szintje és a GDP közötti ösz-
szefüggés 

• írni-olvasni tudás és az ezen alapuló in
formációs műveltség elsajátítása nemzet
stratégiai kérdés 

• családok fontos szerepe az írni-olvasni 
tudás alap megszerzésében 

• anyanyelvi készségek fejlesztésének fon
tos színtere a közkönyvtár 

• iskolai könyvtárak kitüntetett helyzete az 
olvasásfejlesztésében teljes tanulói popu
láció elérése 

• olvasás a tehetséggondozás és tehetség
fejlesztés legfontosabb eszköze 

• hátrányos helyzetű célcsoport olvasás
értékének, kultúrájának fejlesztése speci
ális programok szervezésével, stb. hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 

Ezen ajánlások alapján, gyakorlati továbblépés
ként az MKE Partnerség az olvasóvá nevelésben 
címmel műhelybeszélgetést kezdeményezett 
azokkal a szereplőkéi, akik az olvasásfejlesztés 
tekintetében a könyvtárak természetes partnerei. 
A műhelybeszélgetés célja az volt, hogy az aján
lásokra építve gyakorlati továbblépési lehetősé
geket fogalmazzon meg, ami lehet egy-egy pro
jektötlet, és/vagy együttműködési lehetőségek 
megalapozása a különböző partnerek között. A 

műhelybeszélgetés során három vitaindító elő
adás hangzottéi. 
Horváth Zsuzsanna Hogyan hatnak az új keret
tantervek a gyermekek olvasás-tudására? cím
mel egy 2012-es kompetenciamérés eredményei
ről számolt be, azt vizsgálta, milyen kompetenci
ákkal rendelkeznek a felnőttek és az ifjúság? 
Megoldásra váró feladatként a felnőttképzést, a 
gyenge olvasók "feljavítását" és a korai iskola 
elhagyók számának csökkentését határozta meg. 
A NAT folyamatosságát bizonyítja, hogy minden 
tantárgynak van szövegértési aspektusa, hiányos
sága viszont a digitális szövegértés. A magyar 
nyelv és irodalom a NAT-ban az olvasási straté
giát és az olvasói önismereti nevelést jelenti. A 
szépirodalmi szöveg nem emelkedett, de megnőtt 
az adatközlő, ismeretterjesztő, magyarázó, tájé
koztató szövegek aránya. 

Nagy Attila vitaindítója az Olvasásfejlesztés, 
társadalmi integráció, gazdasági felemelkedés 
(Különös tekintettel a könyvtári rendszer sajátos 
feladatrendszerére) címet viselte. 1990-től a PI
SA felmérések során az alábbi magyar eredmé
nyek születtek: 

• 1990 élmezőnyben 
• 2000 stagnálás 
• 2009 átlag, még a középmezőnyben va

gyunk 
• 2012 romló eredmények 

Elhangzott egy kísérleti példa Amerikából. Egy 
májusban végzett szövegértés vizsgálat szeptem
beri megismétlése után meglepő eredményre 
figyeltek fel: a jók jobban, a rosszak rosszabbul 
teljesítettek. Arra a következtetésre jutottak, 
hogy az oktatáson kívül bizony a családi háttér is 
meghatározza a szövegértést. 
Fontos lenne a ráfordítást (pénzt) növelni, hiszen 
ez előbb-utóbb megtérülne. Ezt bizonyítja, hogy 
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2012-ig még átlag felett, vagy azon a szinten 
teljesített az ország. Ami elveszett az a motivá
ció, az elkötelezettség és a hivatástudat. Az 
MTA kisebbség kutatócsoportjának megállapítá
sa, hogy azok az iskolák, ahol a tanulók 50%-a 
cigány, ott rosszabb a teljesítés. Sajnos ők a „ko
rán iskolaelhagyók". 
A pedagógusképzésben visszaáll a kétszakos 
képzés. A könyvtáros szerepe azért fontos, mert 
könnyen tud kapcsolatot teremteni, sokrétű a 
kapcsolata a családokkal és nem osztályokkal 
találkozik, hanem egyénekkel. 
Szakmán Klára az Iskolai könyvtárak: Lehető
ségek és a valóság 2013. Hogyan tovább? kér
déskörének vizsgálatába vonta be a hallgatósá
got. Arra mutatott rá, hogy a lehetőség és a való
ság nagyon messze vannak egymástól. Ennek 
oka a gyakorlati megvalósításban rejlik. Nem jó, 
hogy a tankötelezettség korhatárát csökkentették. 
A klasszikusok olvastatása elveszi a gyerekek 
kedvét az olvasásától. Miért ne lehetnének a kor
társ írók művei elismertek? 
Tanórán kívüli jó kezdeményezésként említette a 
tehetséggondozást, a felzárkóztatást, de ezekben 
a tanulók töredéke vesz csak részt. 
A valóság sajnos "drámai": a KLIK alapító ok
iratában nem szerepel a könyvtár, jogilag „lóg" a 
levegőben. Az anyagiakban visszalépés mutat
kozik, minimális az eszközjegyzék (egy számí
tógép, 3000 kötet). A személyi feltétel követel
ménye a könyvtárosi és a pedagógus végzettség 
együttese. Ennek ellenére ezt a munkakört jelen
leg könyvtáros asszisztens végzettséggel is be 
lehet tölteni. 
2013-ban sajnos még a szakfelügyeleti vizsgála
tok is elmaradtak... 

Műhelybeszélgetések 4. - A könyv
tár szociális funkciójáról 

KÍSSNÉ ANDA KLÁRA 

Az Országos Könyvtárügyi Konferencia újabb 
műhelybeszélgetésére került sor 2014. január 28-
án az OSZK-ban. Ezúttal a könyvtár szociális 
funkciójáról, a feladatot támogató együttműkö
dési lehetőségekről, útkeresésről szólt a beszél
getés az egyházi, az iskolai és a közművelődési 
könyvtárak meghívottjaival. „A könyvtárral 
szemben támasztott szociális igények" blokkjá
nak moderátora Venyigéné Makrányi Margit 
volt, a „fizikai és infokommunikációs akadály
mentesítés" témában elhangzott előadásokat 
Bartos Éva, míg „a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésében vállalt könyvtári szerepet" Kar
dos Ferenc moderálta. 
Elsőként Jaskó Péter (falugondnok, Sajógalgóc) 
beszélt a falugondnoki szolgálat jelentőségéről. 
Az 1300 falu- és tanyagondnokságot számláló 
országos hálózat a 400 főt meg nem haladó kül
terület vagy a 600 fős falvak segítésére szolgál. 
Rendelettel szabályozott alapszolgáltatásként, 
kiegészítő normatívából és ÚMVP támogatottan 
működik nem a kötelező, hanem a lakosságot 
szolgáló - de nem csak a - szociális funkciók 
ellátására. A falugondnok a közösség bizalmát 
élvező személy, az önkormányzat alkalmazottja. 
Feladata kiterjed a közösség kulturális életének, 
tevékenységének szervezésére is. Minden hiva
tallal, szervezettel, egyesülettel kapcsolatban áll. 
Nem kérdéses, milyen hatékony beavatkozási 
pontot jelent a könyvtár számára a kistelepülések 
kulturális fejlesztésében. 
Jaskó Péter példákkal támasztotta alá, hogy ke
vés pénz, de kellő motiváció esetén mi mindent 
elérhet a közösség (kiállítás anyagának össze
gyűjtése, gyermeknap szervezése, tájházhoz kap
csolt szolgáltatások). Az esetlegesen keletkező 
hasznot is a közösség javára lehet visszaforgatni. 
A mozgókönyvtárban készülnek a gyerekek a 
foglalkozásokra és az ünnepi műsorokra. A 
KSZR révén beszerzett eszközök hosszú távon 
kihasználtak, fontosak. Egy kulturális közfoglal
koztatottal megoldható a folyamatos könyvtári 
nyitva tartás és a klubfoglalkozások vezetése, de 
félő, hogy hosszú távon kiszorítja a könyvtári 
szakalkalmazottat. 
A könyvtár feladata egy kistelepülésen a közös
ségteremtés. A klubok, az öntevékeny körök, az 
együttlét segíti a tervezést és szervezést. Merjük 
kérni a falugondnok segítségét, használják a 
könyvtárosok ezt a kapcsolatot! 
Németh Andrea az Artemisszió Alapítvány te
vékenységét mutatta be. Pszichológusokból, ant
ropológusokból és szociológusokból álló szak
embergárdával az eltérő kultúrájú társadalmi 
csoportok konfliktuskezelésével, interkulturális 
kapcsolataival foglalkoznak. Workshopokkal, 
integrációs projektekkel segítik a kulturális 
együttélés megteremtésének lehetőségét (szak
mai gyakorlat, nyelvtanulás, rendszeres szabad
idős programok stb.). Tanfolyamokat indítanak 
és szerveznek azoknak, akik perifériára szorul
takkal, eltérő társadalmi és kulturális hátterű 
emberekkel kapcsolatba kerülnek a munkájuk 
során. A nevelési igények problémaköre miatt a 
pedagógusokkal külön szekcióban is foglalkoz
nak. A speciális nevelési igényű fiatalokkal és 



munkanélküliekkel önkifejezést segítő módszer
rel dolgoznak (pl. DÉT - Digitális Életpálya 
Térkép projekt), hogy sikeresen tudják visszain
tegrálni őket a társadalomba. 
Az alapítvány kiterjedt tevékenységi köre és ta
pasztalt szakembergárdája segíthet hasznos út
mutatást, képzést, közös projekteket és nemzet
közi pályázati forrásokat nyújthat a könyvtárak
nak. 
Szakmári Klára (KTE elnök) rámutatott, hogy 
az iskolai könyvtárakat érintő radikális változá
sok számos ponton feltételezik a beavatkozást. 
Beszélhetünk a bejáró tanulókról, hogy az iskola 
miért csak megőrzési hely a tanórán túl nevelési 
intézmény helyett, az egy tanulóra jutó időről, 
biztonságról, szociális funkcióról. A probléma
megoldás a már csak fél státuszban alkalmazott 
könyvtáros tanárokra hárul, miközben a tan
könyvellátás reformjával több teher jut rájuk. 
Ahogy a falugondnok a települést, az iskolai 
könyvtáros az iskolai közösséget ismeri jól. Az 
igények felmérése segíthet a módszerek kidolgo
zásában. A digitális írni-olvasni tudás a gyerekek 
számára nem a tanulás, hanem a közösség miatt 
fontos, a könyvtárhasználati szokásaik megvál
toztak. A könyvtárnak a kompetenciafejlesztés
ben van fontos szerepe. 

Egy városi könyvtárban jó kapcsolatok alakítha
tók ki a vakok és gyengénlátók szervezetével, a 
cukorbetegek és szívbetegek klubjával. Közös 
kiállítás szervezhető a városvédőkkel, cserekap
csolatokkal. Helyet adhat a könyvtár a legkülön
félébb kluboknak, működteti a NagyiNetet. Ha 
egy könyvtár nyitott, a lehetőségek megtalálják. 
De a könyvtár szociális funkciója ennél sokré
tűbb. Más egy településen és más egy városban, 
érint felnőtteket és gyerekeket, eltérő társadalmi 
és kulturális háttérről beszélhetünk, de a lista itt 
nem ér véget. A könyvtáros képzésben nem ké
szítenek fel a kérdés kezelésére, nincs iránymu
tatás. 
Feladattá válik a könyvtárban a funkciót szolgáló 
hely kialakítása, illetve már a könyvtár elhelye
zése során figyelembe kellene, mire szolgál, mit 
lát el. Tudni kell, milyen szolgáltatást képes 
nyújtani a könyvtár, mi a közösségi feladata. 
Hangsúlyozni kell a szakember szükségességét. 
A könyvtárosnak képesnek kell lennie, hogy 
másokkal együttműködve biztosítani tudja az 
esélyegyenlőséget. Legyen birtokában azoknak 
az ismereteknek, tudja használni az információ
kat és tudja megtanítani másoknak (pl. a kulturá
lis közfoglalkoztatottnak) azokat, amelyek a 

sokoldalú kompetenciafejlesztéshez vagy éppen 
az együttműködéshez szükségesek. 
Fontos a folyamatos fejlesztés. Fontos az igény
felmérés. Miért nem jut eszébe egy adott helyen 
egy közösségnek a könyvtár vagy az információ
szolgáltatás? Módszertanilag meg kell ismerni 
ezeket a rétegeket, meg kell keresni azokat, akik 
nem találnak ránk. Támaszkodni lehet a mái* 
meglévő hálózatokra, szervezetekre (pl. védőnői 
hálózat) anélkül, hogy a szociális funkciókat 
tágan értelmeznénk. 
Bartos Éva hozzátette, hogy a kultúra és a mű
vészetek révén lehet újraéleszteni a falvakat. A 
külföldi tanulmányok arról tanúskodnak, hogy új 
kooperatív realizmus van kialakulóban. A cél 
nem az élethelyzetet kellemesebbé tenni, hanem 
azt alapként kell kezelni. 
Nagy Attila a legújabb felmérések eredményei
vel támasztotta alá, hogy 2012-re hazánkban a 
„széleken" romlott a helyzet, a kistelepüléseken 
többféle hátrány együtt jelenik meg. A fiatalok 
16-18 évesen munkavállalási kényszer elé ke
rülnek vagy esélytelenséggel szembesülnek. A 
szakmák elveszítették a jelentőségüket. Halott a 
háló, amelynek egyik szelete a könyvtár. Ha ezt 
nem tudjuk megfelelően hangsúlyozni, akkor az 
integrált társadalom egyik eleme, a nyugodt 
egymás mellett élés nem valósul meg. 
A könyvtár szociális funkciója nem azt jelenti, 
hogy el kell viselni a zajongókat vagy zokszó 
nélkül kell szagolni a hajléktalanokat. Sokszor a 
lelemény, a feladat és a motiváció jelent megol
dást. A mozgáskorlátozottakat sem mindig a 
korlát segíti át a küszöbfélelmen. 

Bartos Éva utalt rá, hogy bár a könyvtárak min
den intézményt megelőzve ismerték fel a fogya
tékosság kezelésének szükségességét és dolgoz
tak a módszertanán, azért ez nem könyvtári sajá
tosság. Szakmai szempontból leginkább speciális 
szolgáltatást, információhoz jutást és eszközöket 
jelent. Az ad hoc partnerség, az együttműködé
sek és az összehangolt szolgáltatások érdekében 
hosszú távú modellek és projektek kidolgozására 
lenne szükség. 
A könyvtárosoknak nincs jelenleg rálátásuk, 
hogy hol tartanak. Maguk is tájékozatlanok, nem 
rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel, problé
más a kommunikáció, a helyzet kezelése. 
Azt sem tudják, hogy a Könyvtári Intézet hon
lapján információs oldal működik a fogyatékkal 
élőknek, más könyvtárak készítenek-e hasonlót, 
látogatják-e azokat? 
Szabó Gabriella a Fogyatékos Személyek esély
egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 



(FSZEK) szerepvállalásáról beszélt. Komplex 
rehabilitációs tevékenységet végeznek, közvetlen 
szolgáltatásokat nyújtanak. Segíthetnek a fizikai 
és info-kommunikáciős akadálymentesség széles 
körű elterjesztésében, ami alatt a szolgáltatások
hoz való hozzáférést is értik. Foglalkoznak esz
közkölcsönzéssel, segítenek azok beszerzésében, 
tolmács szolgálatot, szakmai műhelyeket működ
tetnek. Érzékenyítő tréningeket tartanak, ame
lyek során a helyes kommunikáció, a megszólí
tás, a segítő magatartás mellett a szakszerűségre 
is felkészítenek. 

Honlapjukon tevékenységre lebontott szakértői 
adatbázis található, tematikus honlapok (szakmai 
tudásbázis, tananyagfejlesztés, nemzetközi prog
ramiroda) csatlakoznak hozzá. 
Projektjeik tesztelésébe több civil szervezetet és 
könyvtárat bevontak. Az eredményeknek kö
szönhetően az esélyegyenlőség megjelenik a 
felső és felnőttképzés tananyagfejlesztésében, de 
középfokon is integrálható lesz az új NAT-ban. 
Mint pályázati és pályáztató szervezet uniós és 
hazai forrásokhoz juttathatják a könyvtárakat 
(lásd az OSZK akadálymentesítése). 
Keresik az együttműködő partnereket, hogy az 
esélyegyenlőséget ki lehessen terjeszteni a sza
badidős és sporttevékenységre is. Jelenlegi (30 
éves ütemezésű) projektjükben szintén számíta
nak a helyi könyvtárak szerepvállalására, a spe
ciális igényekhez alakított szolgáltatásokra, az 
olyan készségek elsajátításához nyújtott segítség
re, amelyek az életminőség megváltoztatásához 
szükségesek. 

Kardos Ferenc azokat a problémákat foglalta 
össze, hogy tudja a könyvtár úgy behozni a tár
sadalmi és kulturális hátránnyal küzdőket, hogy 
eközben ne veszítse el olvasóit. Egy adott hely
zet kezelése pillanatnyi megoldást nyújthat, de 
valamiféle tanulási folyamatra szükség van, ami 
rámutat, mit kerüljenek el a könyvtárosok. Akkor 
válik valaki könyvtárhasználóvá, ha magáénak 
érzi a könyvtárat. 
Összegezve a hallottakat, mindenképpen tisztáz
ni kell, meddig terjed a könyvtár szociális funk
ciója. A könyvtárak részt vállalnak a munkaügyi 
központok és önkormányzatok elektronikus ügy
intézéséből, segítséget nyújtanak az adóbevallás
ok során, közművelődési feladatokat vállalnak 
fel, versenyhelyzet alakult ki a múzeumokkal. 
(Elgondolkodtató, hogy amíg háttérbe szorultak, 
kiépítettek egy múzeumpedagógus réteget!) 
A partnerség fontos. A sokszínű feladatellátás 
indokolja a kooperációt, be kel] vonni az önkén

teseket, napi kapcsolatra van szükség a civilek
kel. Jó kapcsolatok esetén lehet csak azt tudni, 
mit várnak el a könyvtáraktól és könyvtárosok
tól. 

Természetesen a pénz így sem nélkülözhető a 
szolgáltatásfejlesztéshez. Ez lehet személy- és 
fenntartófüggő. A pályázatokat valós társadalmi 
igényekre kell kiírni. 
Sokat segíthet egy esélytérkép: mi hátráltatja, és 
mi segíti a könyvtári szolgáltatások működteté
sét, melyek az esélyhátrányból induló csoportok, 
kik utasítják el a szolgáltatásokat, kiket lehet 
bevonni? 

Értékeljünk! Egy új könyvtári stratégián dolgo
zunk, miközben nem értékeltük az előző idősza
kot, nem volt vitaanyag. Látjuk a fejlesztések 
irányát (KSZR), már tapasztaljuk a hiányosságo
kat, buktatókat. 

Szemléletváltásra van szükség a könyvtárak és a 
társadalom szintjén egyaránt. A könyvtáros sze
mélyének nyitottnak, elfogadónak kell lennie, a 
kompetenciákat tanítani kell. A szakmai képzés
nek igazodnia kell ehhez is. 
Nem utolsó sorban pedig a könyvtárosoknak 
vissza kell szerezni a társadalmi megbecsültséget 
- és ennek anyagiakban is meg kell fogalmazód
nia. 
A feladat óriási, a helyzet adott és azt is érezhet
jük, hogy ha élni tudunk a lehetőségekkel, nem 
vagyunk egyedül. A könyvtar szerepe és felelős
ségvállalása vitathatatlan - egyben kötelez. 

Meghívó az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet taggyű
lésére 

KissNÉ AND A KLÁRA 

Időpont: 2014. március 10. (hétfő), 13.00 óra 
Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyv
tár (Tatabánya, Fő tér 2.) 

Napirend: 
• Szakmai beszámoló a megyei szervezet 

2013. évi tevékenységéről. 
• Pénzügyi beszámoló a 2013. évről. 
• Az MKE és a Tanács 2013. évi tevékeny

sége, 2014. évi tervei. 
• Döntés az MKE KEMSZ szervezeti és 

működési szabályzatáról. 



• A Szervezet 2014. évi munkaterve. 
• Az MKE KEMSZ 2014. évi költségveté

se. 
• Hozzászólások, kérdések 

Határozatképtelenség esetén a taggyűlést 2014. 
március 10-én 13.30 órára ismételten összehív
juk. A taggyűlésen a tagdíj befizetésére és az idei 
érvényesítő matricák átvételére is lehetőség nyí
lik. A taggyűlés nyitott, szavazati jog nélkül 
azon bárki részt vehet. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Pályázati felhívás „Az év fiatal 
könyvtárosa-díj" elnyerésére 

isim, 
Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiata
labb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj" 
elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az 'A' vagy a 
'B' pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet. 

A. Egy szakterületi gyakorlatból származó 
téma még nem publikált írásbeli 
kidolgozásával. 

B. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon 
választott műfajú (diabemutató, film, 
hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) 
anyag elkészítésével. 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati 
feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem 
lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyik
ében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem 
nyújtható be! 

Pályázati feltételek: 

* Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító 
fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ 
valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet 
díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem 
fogadja el. 

* Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján 
(május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél. 

* Könyvtáros munkakörben foglalkoz
tatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros 
munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell 

lennie, és rendelkeznie kell legalább 3 év 
könyvtári munkakörben eltöltött 
munkaviszonnyal. 

• Formai kritériumok betartása Terjedelem 
20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság. 1,5 ös 
sortáv, Times New Román betűtípus. Bemutató 
esetében maximum 15 perces időtartam. 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 

• Jelölési űrlap betölthető az MKE / IKSZ 
honlapról) 

• Pályamunka 

• A pályázó szakmai életútjának ismertetése 
(ennek részeként publikációs lista) 

• A megvalósulásnak teret adó intézmény 
bemutatása 

• Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi 
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott 
melléklet 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott 
(1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kéljük be
nyújtani. 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt 
szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek 
nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációja pályáza
tokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja! 

Beérkezési határidő: 2014. június 2. hétfő, 14 
óra. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 46. Ván
dorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Sopron. 2014. július 
17.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom 
(100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az 
Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályá
zó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támoga
tásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiad
ható. 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széché
nyi Könyvtár - MKE Titkárság 439-es szoba) vagy 
postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), elektronikus 
dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 

mailto:mke@oszk.hu

