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Fejlesztési irányok, fenntarthatóság 
és esélyteremtés  másodszor 

Kissné Anda Klára 
 
2016. november 22-én folytatódott a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének konferenciasorozata. 

A helyszín ezúttal is az Országos Széchényi 

Könyvtár volt. Míg az előző alkalommal a digitá-

lis írástudás, olvasáskultúra és az innováció szol-
gáltatta az előadások témáit. Ezúttal a szociokultu-
rális tényezők és a könyvtári hálózat jutott szerep-
hez. Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök utalt rá, hogy 

a 2012. évi Országos Könyvtárügyi Konferencia 

téziseiben már megfogalmazódtak a fenntartható-

sággal kapcsolatos irányelvek. Az IFLA-stratégia 

kulcsfontosságú kezdeményezéseket generált a 

könyvtárak társadalmi szerepvállalása terén. Fon-
tos kérdés, hogy az olvasást és műveltséget a 

könyvtárak hogyan kommunikálják, könyvtártípu-
sonként milyen szolgáltatásokkal segíthetnek a 

társadalmi problémák megoldásában. A trendje-
lentés és a szabványok segítenek a továbbépítke-
zésben. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes.  
A fotókat Karasz Lajos készítette 

Molnár Szilárd (Nemzetközi Hírközlési és Infor-
matikai Tanács) előadása egyfajta újkori 

dzsentrifikációról szólt. A technológia, a kereslet, 

a bérek, valamint a globális versenyképesség ösz-
szefüggéseiről beszélt. A technológiai fejlődés 

gyorsulása mellett a digitális írástudatlanok száma 

túl lassan csökken, ezért összehangolt beavatkozás 

kell. Arra keresett választ, hogy ha 25 év múlva 

tizedannyi ember állítja elő ugyanazt az értéket, 

mire tanítsuk a mai fiatalokat, milyen kompeten-
ciákra lesz szükség a jövőben, mit is jelent szá-

munkra, hogy a digitális írástudás-kompetenciákra 

ekkora szükség van? Válaszai szerint az okos fo-
gyasztók mellett az okos termelők kinevelése is 

fontos. A digitális rendszerek megértése helyett 

pedig azok befolyásolását, a technológia-intenzív 

környezet kialakítását kell megcélozni a könyvtá-

rakban is. 

Horváth Zoltánné (T-SYSTEMS Magyarország 

Zrt.) a technológia oldaláról igyekezett áttekinteni 

a digitális kihívásokat. A minőségi, dinamikus 

fejlődést indukáló digitális hálózatoktól eljutott az 

újra definiált katalogizálásig, amelyben nem a 

rekord a leírás alapegysége, hanem az adat. Látha-
tó, hogy megnőtt az adatgazdag intézmények sze-
repe. A hálózati adatmenedzsment megújult, a 

változásmenedzsment könyvtári életformává vált, 

újrapozícionálták a külső társadalmi hatások. Vál-
tozott a könyvtárkép, a munkahely és otthon mel-
lett a legfontosabb intellektuális tér lett, problé-

maalapú információszolgáltatások alakultak ki. A 

könyvtárak szerepét a tanulási technológiák inno-
vatív támogatásában, az e-learningben látta, vala-
mint hangsúlyozta a humán tényezőt, és annak 

jelentőségét, hogy a hozzáférés segítése mekkora 
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szerepet tölt be a társadalmi hátrányok leküzdésé-

ben. 

 

Cs. Bogyó Katalin 

Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája, 

Napközi Otthonos Óvodája) az iskolai könyvtárak 

és a nevelés oldaláról közelített. Mint mondta, az 
iskolai könyvtár konstruktív tanulási környezet, 

ideális helyszíne a csoportmunkának, a kooperati-
vitásnak. A könyvtárhasználati oktatás, a 

használóképzés vezet az információs műveltség-
hez. A 2007-es NAT-ban már megjelent a könyv-
tárhasználat és kiemelt a digitális kompetencia 

fejlesztése, mégis az iskolák 51,8 %-ában van 

csak iskolai könyvtár, és a könyvtárinformatika 

órakerete nem az adott tartalmat szolgálja. Az IKT 

eszközök meghibásodása hetekig gátolja a haszná-

latot. A „könyvtár” elnevezés is ellenük dolgozik, 

miközben a PISA jelentések a digitális szövegér-
tés további romlását mutatják. Ebben a helyzetben 

a pedagógusok szemléletváltására van szükség, ki 

kell lépniük a tanteremből, és a képességfejlesz-
téshez az új IKT-eszközöket is rendelkezésre kell 

bocsátani. Az iskolai könyvtárosok várakozással 

tekintenek a DOS-ra (Digitális Oktatási Stratégia). 

Dr. Dippold Péter (FSZEK Központi Könyvtár) 

meglátása szerint a könyvtárak életében, sokszor 

egymásnak ellentmondó szolgáltatásokkal vannak 

jelen az életminőséget befolyásoló tevékenységek 

és technológiák. A szolgáltatások nem tűnnek el, 

hanem mellette újak, azt kiegészítők jönnek létre. 

Míg a skandináv könyvtárak az életminőség, a 

jólét oldaláról közelítenek, itthon a könyvtárakban 

a technológia lemaradt, a nyelvi tudás gátja az 

angol nyelvű adatbázishasználatnak, újra kell 

gondolni a képzés irányultságát, a projektek pedig 

ritkán válnak országossá. Az előadó a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár gyakorlatából hozott jó 

példákat a digitális kompetenciák fejlesztésére és -
használóképzésre (pl. T.E.S.L.A.). Említést tett az 

EFOP 3.3.3.–VEKOP/16. Országos múzeumi és 

könyvtári központi fejlesztésről, valamint az on-
line oktatás szerepéről az életminőség javításában, 

és ismertette a mintaprogram-csomagot. Kiemelte 
még a középiskolások médiahasználati foglalko-
zásait és a könyvtár civil kapcsolatait. Előadását 

azzal fejezte be, hogy „a könyvtár társadalmi erő-

forrás”, vagyis a könyvtár a tudás forrása, erő pe-
dig az, amit beleteszünk. 

Dr. Prókai Margit (II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár) a kistelepülések könyvtári mo-
delljét ismertette, amelyben a legfontosabb ténye-
ző az élő kapcsolat szemben a hipertérrel. és a 

könyvtári környezet nagyobb biztonságot nyújt az 

adathozzáférés során. A könyvtárak száma csak a 

történelmi hagyományokkal rendelkező országok-
ban marad meg és nő. A magyar modellben sok az 

1000 fő alatti kistelepülés, a településszerkezetben 

91,5 % az 5000 fő alatti, ezért működhet jól a 

KSZR. A könyvtár sok helyen a kultúra egyetlen 

működő intézménye – az esélyegyenlőség, az 

identitás megtartásának helye a szolgáltatások 

sokrétűségével. Költséghatékony és megtérülő 

rendszer. 

Kiss Gábor (Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár) a könyvtárak feladatát abban határozta 

meg, hogy az olvasási kompetenciák mellett a 

hozzáférés jogát és az IKT eszközök használatá-

nak ismeretét kell erősíteni. A díjfizetéssel sérül 

az esélyegyenlőség, az e-kölcsönzés csak licenc 

szintjén működhet. Véleménye szerint a hiányos 

kompetenciák miatt a távoli szolgáltatások kiala-
kítása is csökkenti az esélyegyenlőséget. A min-
dennapi munkában a lépéseket leírva kell tájékoz-
tatni. A gyors fejlődés miatt a szolgáltatások köz-
vetítéséhez a könyvtárosnak is önképzésre van 

szüksége. A kompetenciáknak a könyvtáros-
képzésben is jelen kell lennie. Probléma a 

szakmában az idősödés is. A minőségi szolgáltatás 

problémás, miközben a könyvtári rendszer 
küszködik a technikai környezettel, a fenntartói 

források korlátaival, és esélyt csak a pályázatok 

jelentenek. 



Fülöp Ágnes (KSH) mindenekelőtt a szegénység 

fogalmát értelmezte. A KSH a relatív, vagyis az 

anyagi természetű szegénységi mutatókkal dolgo-
zik. A könyvtáros ma a létminimum alatt él. A 

továbbiakban arra fogalmazott meg válaszokat, 

hogy mit tehetnek a könyvtárak ebben a helyzet-
ben. Először is fontos a könyvtáros kompetenciák 

fejlesztése, a formális és informális tanulási for-
mákban segíteni kell a használóképzést, ehhez új 

módszereket kell kidolgozni, szükséges az IKT 

eszközbeszerzés. Előfeltétel a döntéshozók, fenn-
tartók felé tudatosítani, hogy a mindenkihez eljut-
tatható képzés egyedüli színtere a könyvtár. Tanu-
lásra alkalmas, megfelelő felszereltségű közös 

tereket kell kialakítani. Másodszor a könyvtárak 

az egyenlőtlenségek csökkentésére használják a 

hálózatosodott világot: internet segítségével, mo-
bilra optimalizált szolgáltatásokkal, a távmunka és 

az e-ügyintézés támogatásával, a virtuális világ 

lehetőségeinek kiaknázásával. Harmadszor a mi-
nőségirányítási rendszer a garancia. Az igényfel-
mérés a bizalom és a személyes kapcsolatok erősí-

tésének eszköze. 

 

Fülöp Ágnes 

Dr. Balogh Gyöngyi (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság) arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az információs szabadságnak mi-
lyen korlátai vannak, és az adatvédelem nem 

egyenlő az adatbiztonsággal. A szabályok techni-
ka-semlegesek. A ”Big Data” azonban új rendező-

elv az adatok elemzése és az előrejelzések érdeké-

ben. A felhasználási módot az adattípusok hatá-

rozzák meg. A nagy mennyiségű adatbegyűjtés a 

személyes adatok esetén veszélyes, a kiszolgálta-
tottság csökkentésére a felhasználás módját az 

adatvédelmi követelmények határozzák meg. 

2016-ban új adatvédelmi csomag került az Európa 

Parlament és a Tanács elé. A 2016/680. irányelv a 

személyes adatok védelméről 2018. május 25-étől 

alkalmazandó egységes szempontrendszer, 

együttműködési kötelezettség szerint egységesen 

az EU területén. A 20 millió EUR bírság célja a 

technikai változásokból kikényszeríteni az adatvé-

delmet. Az adatvédelmi reform előírja például az 

adatvédelmi hatásvizsgálatot, a tájékoztatást a 

biztonság sérüléséről, de rögzíti a felejtéshez való 

jogot is. Az ajánlás, valamint a NAIH gyerekjogi 

projektjének tájékoztató kiadványa weboldalukon 

megtalálható (naih.hu). 

 

Ságvári Bence 

Ságvári Bence (MTA Társadalomtudományi Ku-
tatóközpont) a jelenlegi helyzetet elemezve az 

adatok mennyiségi változásával újrarendezett erő-

viszonyokra hívta fel a figyelmet. A fejlődés irá-

nyait meghatározza, hogy az adatok nagyrészt 

magánvállalatok kezében vannak és egyre több a 

helyettünk döntést hozó algoritmus. Ez a kor-
mányzatok működésében megjelenve megkérdője-
lezi a társadalmi igazságosságot, a marketing te-
kintetében kockázatot és visszaéléseket is sejtet. A 
mai fiatalok körében (7., 11. évfolyamosok) vég-
zett vizsgálatok szerint a gyerekek 91–95 %-ának 

van okos telefonja, értékeiket a család társadalmi 

státusza vagy jövedelmi viszonyai határozzák 

meg. A szülők 55 %-a soha nem beszél a gyereké-

vel arról, mire használja az internetet. A gyerekek 

fele kap csak tanácsot a tanárától a használatra. A 

felmérések tükrében a fiatalok 14,7 %-a „elveszett 

generáció”, 22,2 % „digitális elit”, a többi „digitá-



lis bennszülött”. A hagyományos tiltás helyett a 

szülőnek, a tanárnak, a könyvtárosnak digitális 

mentornak kell lennie. 

Rácz Ágnes (OSZK Gyűjteményszervezési Igaz-
gatóság) arról beszélt, hogyan tud az OSZK meg-
felelni a jelenlegi helyzetben az elvárásoknak és a 

kihívásoknak. A gyűjtés és megőrzés témakörében 

új platform a NEK (Nemzeti Elektronikus Könyv-
tár) és a ráépülő szolgáltatások. Most van esély az 

elektronikus dokumentumok hosszú távú megőr-
zésére. A feltárás, katalogizálás és szabvány té-

makörben elmondta, hogy a MOKKA partnersé-

gével kidolgozás alatt áll a könyvtárautomatizálási 

rendszer. Ez kihat a központi és a közös adatbá-

zisokra. Az ODIR-re keresztelt komplex szolgálta-
tás magában foglalja majd a többi elektronikus 

katalógust. A cél az, hogy elkerüljék az azonos a 

művek újradigitalizálását, és bevonják a megyei 
könyvtárak helyismereti feltárását is. A 

MATARKA és a HUMANUS alapján az OSZK 

részvételével egy közös egységes rendszer, egy 

országos cikkadatbázis fejlesztés is megcélzott. A 
feldolgozásban pótolni kell a kurrens dokumen-
tumok leírásait is. Meg kell őrizni az autentikus 
bibliográfiai információkat, ehhez egyetemes bib-
liográfiai számbavétel kell, élni kell a rekordátvé-

tellel. A MOKKA nem hiteles forrás a duplumok 

és az átvett rekordok miatt. Megoldandó feladat az 

MNB. Kérdés, hogyan lehet ebbe befoglalni az 
online dokumentumokat? Újjáalakult a nemzetkö-

zi cserebizottság, de nincs pénz a cserére. Válto-
zás, hogy az OSZK MARC21 szabványt fog 

használni HUNMARC helyett. Még nem 

eldöntött, hogy milyen alapon, de a bevezetésére 

is fel kell készülni nem csak a szakmában, hanem 

a képzésben is. A feladatok során számítanak a 

Szabványosítási Bizottság és a MOKKA 

segítségére. Rendezni szeretnék a személy-, 
testületi és földrajzi nevek besorolási szabályait. – 
És mindezt az OSZK átépítése közben! 

Dr. Redl Károly (Országgyűlési Könyvtár) ismer-
tette a 2011–2016. közötti Könyvtár, ami összeköt 

programot. A program a Trend 4. pontjához iga-
zodik, a hálózatokba kapcsolt könyvtárakra nyújt 

példát. A Kulturális Kerekasztal az anyanyelvi 

kultúrában az olvasás szerepét kiemeli, és ebbe a 

határon túli magyar könyvtárakat is be kell vonni. 

Tapasztalatszerzésük a kisebbségi magyar közös-
ségekben fejti ki hatását. Ezen túl a személyes 

kapcsolatokon alapuló könyvtárszakmai hálózatok 

a problémamegoldásban eredményesen működ-
hetnek együtt. Eddig több mint harminc könyvtár 

képviseltette magát minden határmenti országból. 

Az élő hálózat működését eddig 6 film, 61 hír, 

681 e-mail, a zárt Facebook-csoport és 9 kirándu-
lás fémjelzi az eddigi résztvevők meghívásával. 

 

A könyvtár, ami összeköt.  
Az ábra forrása: dr. Redl Károly prezentációja 

A konferencia zárszavában Barátné dr. Hajdu 
Ágnes utalt arra, hogy az életminőségnek és a 

társadalomért cselekvő könyvtárak 

tevékenységének, szolgáltatásainak milyen sok 

vetülete van. Ennek kifejtésére ad még lehetőséget 

a miskolci vándorgyűlés. 

Az MKE 2016. utolsó negyedéve  ki-
tekintéssel 2017-re is 

Kissné Anda Klára 

 
2016. december 13-án az OSZK-ban tartotta évzá-

ró ülését a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Tanácsa. Bazsóné Megyes Klára elsőként Geren-
csér Juditot kérte fel, hogy számoljon be az elmúlt 

időszak eseményeiről. A főtitkár mindenekelőtt 

utalt az MKE novemberi konferenciasorozatára, 

amely két alkalommal foglalkozott az IFLA-
trendekben és a Lyoni Deklarációban megfogal-
mazott fejlesztési és fenntarthatósági kérdésekkel. 

Gerencsér Judit beszámolt az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára is emlékező, 

ünnepélyes Füzéki István Emlékérem díjátadás-
ról. Az eseményre október 21-én került sor az 

OSZK-ban. Az emlékérmet évente egy olyan 



könyvtáros kapja meg, aki a megelőző év(-ek)ben, 
a legtöbbet tette, vagy kiemelkedő teljesítményt 

nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy a tu-
dományok terén. A kuratórium ezúttal Haraszti 
Lászlónét részesítette kitüntetésben. Az ünnepsé-

get koszorúzás követte Füzéki István emléktáblá-

jánál. Az évforduló alkalmából az MKE Elnöksé-

ge felhívással fordult a tagságához az 1956-os 
emlékek feltárását kérve. Az életrajzokból 

„Könyvtárosok a forradalomban” címmel soro-
zatot indít. A felhívás olvasható az MKE webolda-
lán  

 

Haraszti Lászlóné átveszi a Füzéki-Emlékérmet Fehér 

Miklóstól. A fotókat Karasz Lajos készítette 

Gerencsér Judit felhívta a figyelmet a Könyvtárvi-
lág újonnan megjelenő 5. számára is. Említést tett 

még a Duna Televízió tematikus műsoráról, amely 

az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja alkal-
mából könyvtárosok részvételével zajlott. Az ok-
tóber 24-ei Maradj talpon! műsorba a KTE dele-
gált és hívott játékosokat. 

A főtitkári beszámoló kitért a jubiláló szervezetek-
re: a Somogy megyeiek Kaposváron a megalaku-
lásuk 50., míg a Nógrád megyeiek Salgótarjánban 

a 40. évfordulójukat ünnepelték. Az MKE Elnök-
sége mindkét rendezvényen képviseltette magát. A 

tanácsülésen bemutatkozott Nagy Mónika, mint az 
MKE Nógrád Megyei Szervezetének új elnöke. 

Ha már évfordulókról volt szó, nem maradhatott 

szó nélkül, hogy az ősszel az MKE társult szerve-
zete, a Könyvtárostanárok Egyesülete is jubileu-
mot ünnepelt. Megalakulásuk 30. évfordulójáról 

emlékeztek meg a KTE Őszi Szakmai Napján. 

Eszenyiné dr. Borbély Mária, az MKE Oktatási és 

Képzési Bizottságának elnöke értékelte a novem-

beri konferenciákat. A Fejlesztés, fenntarthatóság, 

esély az IFLA-trendek és a Lyoni Deklaráció tük-
rében címmel november 9-én és 22-én rendezett 

országos rendezvény közel száz résztvevővel zaj-
lott. A szükségességről szólva a témafelelős el-
mondta, hogy az IFLA Trend Report nyomán 

2013-ban széles nemzetközi diskurzus folyt, amit 

mintegy lezárt a 2016. évi frissített változat. A 

trendek  ahogy a konferencián hallottak is  a 
szakmán kívüli szakemberek véleményét tükröz-
ték. A prezentációk az egyesületi tagok számára 

elérhetők lesznek az MKE honlapján, de tervezi az 

Elnökség a későbbiekben magyar fordításban köz-
zétenni az IFLA Trend Report 2013-as kiadását.  

A továbbiakban Gerencsér Judit tájékoztatott ar-
ról, hogy az MKE 2017-ben is részt vesz a Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Szervezési 

feladatait az egyesület részéről Sörény Edina vál-
lalta, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fő-

igazgatója. A fesztiválnak 2017. április 20–23. 
között ismét a Millenáris ad otthont. Díszvendég 

Orhan Pamuk török író lesz. A Könyvtárosklub 
programjához várják a jelentkezőket 

http://www.konyvfesztival.com/ 

 

2017. július 6–8. között a miskolciak rendezik az 

MKE 49. Vándorgyűlését. Címe: Az élet minő-

sége. Könyvtárosok a társadalomért. Ezzel kí-

vánják tükrözni a könyvtárak megváltozott szere-
pét, az életminőség alakításában betöltött funkció-

ját és sokszínű tevékenységét. A megszokott prog-
ramokon túl ezúttal is kíséri majd játék a kiállítá-

sokat és lesz vásárlásra lehetőség helyi sajátossá-

got kínálva. A tavalyi visszajelzések miatt figyel-
nek a szakmai programokat délelőtti és délután 

megosztására. Espán Edina, a Borsod Megyei 

http://mke.info.hu/blog/2016/10/konyvtarosok-a-forradalomban-felhivas-mke-tagok-reszere/
http://mke.info.hu/blog/2016/10/konyvtarosok-a-forradalomban-felhivas-mke-tagok-reszere/
http://www.konyvfesztival.com/


Szervezet titkára tájékoztatott arról, hogy milyen 

stádiumban vannak jelenleg az előkészületekkel. 

A szervezőbizottság november óta dolgozik. A 

programokat az Egyetemváros területére tervezik. 

Folyik a szálláshelyek feltérképezése, a honlap 

szerkesztése és a kirándulási lehetőségek felméré-

se (Kassa, Sárospatak, gyógyfürdők, kalandpark 

stb.) Többletet adhat, hogy Miskolci Egyetem, 
Könyvtár és Levéltár vezetésével működik a 

MATARKA, valamint 2017 a reformáció éve. 

Az MKE Oktatási és Képzési Bizottsága segédle-
tet dolgozott ki a könyvtáros szakértői vélemé-

nyek tartalmára és formájára. Eszenyiné dr. Bor-
bély Mária és a főtitkár hangsúlyozta, hogy a 

szakértői véleményt az MKE-hez forduló intéz-
mények, önkormányzatok nem ingyen kapják, 

annak meghatározott díja van. A szakértői díj pe-
dig ez esetben nem a szakértő juttatása, hanem az 

egyesület bevétele. A fizetési kötelezettséggel 

garantált az egységes ajánlás és színvonal. 

 

Eszenyiné dr. Borbély Mária 

Dézsi János, a Békés Megyei Szervezet elnöke 

egy ősszel, Békés megyében végzett felmérés 

eredményeiről számolt be. A vizsgálat célja az 

volt, hogy a döntéshozók számára összehasonlítási 

alapot teremtsenek a könyvtári dolgozók és a mű-

vészetekben dolgozók illetményéről. A szeptem-
ber elejére kidolgozott kérdőív kitért az ellátott 

település lakosságszámára, a könyvtártípusra, a 

munkakörre, minden juttatásra stb. A közfoglal-
koztatottak száma jelzésértékkel bír a szakmai 

létszám csökkenésére, szemben a gyarapodó fel-
adatokkal. A kérdőívet 36 intézményből, 143 fő

küldte vissza, ebből 88 fő dolgozik könyvtáros 
munkakörben. A sokszempontú feldolgozás ered-
ményei igazolják az elöregedést, felvetik a szak-
mai utánpótlás kérdéseit. Az I és J fokozat szinte 

hiányzik, az átlagkereset könyvtáros munkakörben 

161900 forint, a válaszadók 24 %-a részesült ve-
zetői pótlékban, míg cafeteria juttatásról csak 36 

% tett említést. 10,5 % alkalmi kereset-
kiegészítéssel biztosítja önfenntartását, 7 % csalá-

don belüli lehetőséggel tudja kiegészíteni kerese-
tét.  

 

Miminálbérek Európában. Az ábra Dézsi János prezen-
tációjából kiemelve 

Buriánné Tarró Edit, a Fejér Megyei Szervezet 

elnöke a Békés megyei felméréshez a Fejér, mint 

kontrollmegye eredményeit fűzte hozzá. A pótlé-

kokkal kiegészített bruttó átlagbér százhetvenezer 

forint. A hasonló eredmények mellett megállapít-
ható volt, hogy a kistelepüléseken jobb a cafeteria 
ellátás, de az is igaz, hogy valahol ezt nélkülözik. 

Hantal Zsófia az MKE Titkárság nyilvántartásai 

alapján elmondta, hogy a tagság 2176 egyéni és 

83 testületi tagot számlált 2016-ban. Venyigéné 
Makrányi Margit február 28-áig várja a szerveze-
tek pénzügyi beszámolóit és a 2017. évi költség-
vetéseket. 

Végezetül Oros Sándor, a Csongrád Megyei 

Könyvtárosok Egyesületének elnöke mutatta be az 

MKE társult szervezetét, valamint bemutatkozott 

Simon Krisztina, a Könyvtárostanárok Egyesüle-
tének új elnöke. Az elhangzottak egyes témáiról a 

Könyvtárvilág 2016. évi 5. és 6. száma tudósít.  

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iv_evfolyam_2016/5_szam_2016/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iv_evfolyam_2016/6_szam_2016/

