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Szakmai beszámoló 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2021-ben egy online rendezvénysorozatot szervezett MKE-

akadémia címmel. A rendezvényekre havonta került sor az MKE Youtube csatornáján 

(https://www.youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ). Egy-egy rendezvény 2-3 

előadásból állt, amelyek egyrészt aktuális, a könyvtárosok széles körét érdeklő kérdésekkel 

foglalkoztak, másrészt a magyar és a nemzetközi könyvtárügy eredményeit mutatták be, és osztották 

meg a résztvevők széles körével, illetve lehetőséget adtak az MKE jubileumot ünneplő szervezeteinek, 

hogy megismertessék történetüket és tevékenységüket az egyesület más szervezetekben regisztrált 

tagjaival. Az MKE ezzel a rendezvénnyel egyben csatlakozott a Könyvtárosegyesületek és -Intézmények 

Nemzetközi Szövetsége, az IFLA azon törekvéséhez is, hogy a COVID járvány idején is tartalmas szakmai 

programokat biztosítson tagjai számára. 

A rendezvénysorozat ötlete úgy merült fel, hogy a koronavírus okozta járvány miatt az MKE 2020 

tavaszára tervezett, 5. kompetenciakonferenciáját nem a szokásos, közel 200 fős közönség előtt, 

hanem más formátumban, a digitális világ lehetőségeivel élve, online konferenciasorozatként tartotta 

meg az MKE újonnan létesített Youtube csatornáján. 

Az MKE-akadémia ugyanezt a formátumot őrizte meg és fejlesztette tovább. Témáiról és a sorozat 

egyes darabjainak programjáról egy szervezőbizottság döntött. A rendezvénysorozat keretében az 

egyesület szekciói, valamint egyéni tagjai is szerepet vállaltak: javaslatot tehettek témákra, előadókra. 

A rendezvényekre havonta került sor, elsőként 2021 februárjában. Tervezett témáink közül néhány: 

hogyan tegyük közzé eredményeinket a közösségi médián, blogokon, videón és infografika 

segítségével; új módszerek a könyvtárak hatásának és értékének tudatosítására; marketing és pr-

ötletek; a szerzői jog új fejleményei és hatásuk a könyvtárak életére stb. 

A rendezvényeket programszerűen szerveztük meg. Egyrészt egy megadott időpontban „élőben 

sugároztuk” az előre felvett előadásokat, másrészt az egyesületi tagok számára az előadások a 

későbbiekben is elérhetőek maradtak és mind a mai napig folyamatos figyelem kíséri őket.  Érdeklődés 

esetén az előadásokat a könyvtárosképző intézmények is felhasználhatják. 

A rendezvény népszerűsítése: 

- blogbejegyzések az MKE honlapján és Facebook oldalán, a konferenciát megelőzően és azt 

követően, 

- folyamatos tudósítás az előkészületekről és a rendezvényről az MKE Facebook profilján, 

- a konferencia eredményeinek további megosztása: a sikeres előadások közzététele az MKE 

webmagazinjában és a szakfolyóiratokban. 

A pályázati támogatás időszakában elhangzott előadások: 

1. előadás: Kállai Ernő: Az identitás szerepe a társadalmi integrációban 

2. előadás: Laki Ildikó: Milyen szerepe van a könyvtáraknak napjainkban? 

3. előadás: Barátné Hajdu Ágnes: Fenntarthatóság és zöld szemlélet 



4. előadás: Kosznai Norbert: A könyvtárak szerepe a környezet- és természetvédelem területén 

5. előadás: Dancs Szabolcs: E-kölcsönzési modellek és perspektívák 

6. előadás: Klein Judit: Goethe Onleihe 

7. előadás: Fábiánné Sáray Anna: 50 éves a Veszprém Megyei Szervezet 

8. előadás: Rakonczás Szilvia: Tanulást segítő szolgáltatások a Békés Megyei Könyvtárban 

9. előadás: Tőzsér Istvánné G. Andrea: Tudás, tanulás, közösség a Bródy Sándor Könyvtárban 

10. előadás: Berecz Ágnes: Ráday Gyűjtemény – bemutatkozó film 

11.  előadás: Orosz Adrienn: „Azután magával vitte őt az ördög…” 

12. előadás: Polyák Dávid: A képregény és a könyvtár 

13. előadás: Oros Sándor: A képregényfesztiválok története és hatásuk a Somogyi könyvtárban 

 

 

 

Az NKA-tól kapott támogatást a szervező munka és előadóink díjazására, a videók szerkesztésére és 

közzétételére, a technikai lebonyolítás, honlapfejlesztés és tartós archiválás honorálására, valamint a 

felmerülő járulékokra és egy külső tároló vásárlására fordítottuk. 

Az előadássorozat népszerű lett az egyesület tagjai körében, és a pandémia nehézségei közepette 

sikerült a lehetőségekhez mérten pótolnia az élő előadások atmoszféráját, a személyes találkozást. Az 

MKE elnökségének döntése alapján a rendezvénysorozat az MKE rendezvényeinek szerves részévé vált, 

azóta is folytatódik. 

 

Köszönjük az NKA támogatását az MKE akadémia című rendezvénysorozat megszervezéséhez! 

 

Budapest, 2022. június 15. 


