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Szakmai beszámoló 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázata az egyesület Könyvtárvilág című, kéthavonta 

megjelenő online webmagazinjának (ISSN 2064-1443) 2021. évi közreadását tűzte ki célul. A kiadvány 

a következő webcímen érhető el: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/ 

 

Az egyes rovatok a következő témákkal foglalkoztak 2021-ben: 

 

MKE és IFLA hírek 

 

Az MKE legújabb hírei között szerepelt az 52., budapesti (online) vándorgyűlés előzetese, 

programajánlója és gyorsjelentései. Szintén itt kapott helyett egy másik rendszeres rendezvény, az 

MKE akadémia reklámja, majd első fél évének összefoglalója. Egy cikk tudósított a 35. OTDK-n átadott 

MKE-díjakról. Összesítés jelent meg az MKE tagszervezeteinek és társult szervezeteinek 2020. évi 

munkájáról. 

 

A Könyvtárosegyesületek és -Intézmények Nemzetközi Szövetsége, az IFLA hírei, eseményei között 

szerepelt a szerzői jogi bizottság tevékenységének ismertetése. A Mit tehetnek a könyvtárak a 

fenntartható jövőért című cikk az IFLA elnökének programját foglalta össze. Itt kapott helyett az az 

összeállítás is, amely a legnépszerűbb gyermekkönyveket tartalmazta a világ minden tájáról. 

Bemutattuk az IFLA egyik, együttműködésben készített szolgáltatását, a Könyvtárak világtérképét és 

közreadtuk a 2022. évi, dublini IFLA-világkonferencia meghívóját. 

 

Szervezeti élet 

 

Ez a rovat az MKE megyei szervezeteinek és szekcióinak bemutatására, bemutatkozására, a 

szervezetekben zajló események, rendezvények, szakmai napok, azaz a szervezetekben folyó 

egyesületi élet ismertetésére vállalkozik. A jubiláló szervezetek között bemutatkozott az 55 éves 

Veszprém Megyei Szervezet és a 45 éves Nógrád Megyei Szervezet. A Békés Megyei Szervezet 
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díjazottjairól adott hírt. A Bibliográfiai Szekció és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

vándorgyűlési beszámolót adott közre. A Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napjáról (Végre 

személyes találkozás!) és Vándorbagoly-díjáról, valamint Gyálon tartott műhelynapjáról, a 

Mezőgazdasági Szervezet pedig szekcióüléséről (Mezőgazdasági könyvtárak útközben) tudósított. A 

Műszaki Szekció az 52. vándorgyűlési szekcióprogramjáról és a koronavírus-járvány utáni újraindítás 

terveiről, majd az Ipar 4.0 Technológiai Központban, a BME Nukleáris Technikai Intézetében és az IT 

evolúció kiállításon tett látogatásairól számolt be. A Pest Megyei Szervezet nagysikerű rendezvényéről 

tudósított (Könyvtár + közösség + élmény + tudás + megújulás = Generációk könyvtára). A Somogy 

Megyei Szervezet taggyűlést, szakmai napot és törzsgárda ünnepséget szervezett a Takáts Gyula 

Somogy Megyei Könyvtárban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet ünnepi üléséről és szakmai 

programjáról, valamint az általa alapított díjakról írt. Ez a rovat adta közre az 52. vándorgyűlés 

szekcióüléseiről készült hagyományos összegzést (az ún. „egyoldalas” beszámolókat). A Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Szervezet tisztújításáról és évadzáró rendezvényéről adott hírt. A rovatba bekerült a 

2019. és 2020. évi Fitz-díjas könyvek felsorolása. Az MKE társult tagja, a Könyvtárostanárok Egyesülete 

Milyen ma egy működő iskolai könyvtár? címmel mutatta be Közelítés c. videós programsorozatát. 

Külföldi könyvtári körkép Covid után. 9 ország – 9 gyakorlat címmel került sor egy nagy érdeklődést 

kiváltó vándorgyűlési programra, amelynek ismertetését is itt olvashattuk. 

Az országos hatókörű szekciórendezvények közül szerepelt a közlemények között a 2021. évi 

szakkönyvtári seregszemle (társszervezője a Társadalomtudományi Szekció volt). A rovat tudósított a 

nagykanizsai könyvtár kezdeményezéséről (Halis podcast – hallgatni való az olvasójegy mellé) és a 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tartott könyvtárosnapról. Itt jelent meg a jogász hivatásrendek 

nemzedékeinek szakirodalmi ellátásáról szóló írás és A jogtudományi kutatás és kutatástámogatás 

hagyományos és 21. századi lehetőségei című beszámoló (a magyar bírósági könyvtárak 

együttműködéséről a hazai szakkönyvtári hálózattal, egy konferenciasorozat részeként). 

 

Szakmai műhely 

 

Ez a fontos rovat könyvtártudományi cikkeket tartalmaz, és az egyesülethez vagy szervezeteihez 

szorosan nem kötődő fontosnak ítélt könyvtári konferenciákat, rendezvényeket, tevékenységeket 

mutat be. 2021-ben ezek voltak a cikkek témái: FSZEK Könyvtári cserepont; Qulto szakmai napok; Újra 

definiált katalogizálás; Akarsz-e játszani? Irodalmi tanösvény a költészet napján (Gödöllő); Így éltek 

előttünk. Beszámoló középiskolás honismereti vetélkedőkről; A koronavírus és a könyvtárak (Az OSZK 

online hírszemléje); A könyvtáros, ahol tud, segít (könyvtárak együttműködése a lengyel-magyar 

kulturális egyesülettel); Jászberényi kezdeményezések (Láthatatlan tér, Városi Könyvtárért Alapítvány, 

Helyi érték program); Mátyásföldön innen, Szentmihályon túl (a sashalmi könyvtárról); A zöldkönyvtár 



esete a magokkal és büdös-bogarakkal (József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya). A Közkönyvtári 

Egylet egy kutatás és helyzetértékelés eredményeiről tudósított (Látlelet a könyvtárak világából. 

Könnyek és könyvek. Mit hozott a COVID a könyvtárakra?). Az Országos Széchényi Könyvtár a Cselekvő 

közösségek program konzorciumi tagjaként konferenciabeszámolót adott közre (A könyvtárak szerepe 

a közösségfejlesztésben). A történelemtanárok és könyvtárostanárok közös szakmai napjairól Tények. 

Tényleg?! címmel készült cikk. 

 

Ötágú síp 

 

Ez a rovat a határon túli magyar könyvtáros szervezetek, könyvtáros személyiségek bemutatkozásának 

színtere. Itt kapott helyet a Helytörténeti cikkadatbázis (Bibliotheca Hungarica, Szlovákia) és az Online 

könyvtári roadshow a Szlovákai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében című cikk. 

Bemutatkozott Szőcs Endre, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Kovács Eszter, 

az RMKE alelnöke. Beszélgetés készült Ramháb Máriával, az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

elnökével. Itt jelent meg Szente Ferenc búcsúztatója, akinek munkássága sok szálon kötődött a határon 

túli magyar könyvtárakhoz. 

 

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban 

 

Ennek a rovatnak a következő a profilja: beszámol itthon és külföldön szervezett szakmai 

kirándulásokról, tapasztalatcserékről, továbbképzésekről. 2021-ben a témái a következők voltak: 

Jászberényi Városi Könyvtár: Csillagda; Kerékpártúra Felsőtárkányba (a Heves megyei Szervezet 

szervezésében az 52. vándorgyűlés kapcsán); A Somogy Megyei Szervezet szakmai útja: Tatabánya – 

Tata (2021. szeptember); Kalandozás Kelet-Magyarország szép tájain (a Mezőgazdasági Szervezet 

kirándulása). Hírt közölt a lap a Könyvtár, ami összeköt ösztöndíjprogramról, amelyre tizedik 

alkalommal került sor. 

 

Civil infó 

 

Ebben a rovatban az egyesület és a könyvtárosok tevékenységét segítő, a civil élethez kapcsolódó friss 

információk, események, programok, megemlékezések szerepelnek. Négy programajánló jelent meg: 

az egyik az OSZK raktári sétáit népszerűsítette, a másik az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Dante-

kódex bemutatóját, a harmadik a Petőfi Irodalmi Múzeum Born digital című műhelykonferenciáját, a 

negyedik pedig a Könyvtárak a felhőben avagy kommunikáció és szolgáltatásfejlesztés az online térben 

című eseményt. A népszerűsített rendezvények között szerepelt a Kulturális Örökség Napjai és a 
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Múzeumok Őszi Fesztiválja is. Hírt adott a rovat kitüntetésekről (Virágos Márta Kosáry Domokos-

díjáról; Horváth Sándor Domonkos és Prókai Margit Szinnyei József-díjáról; Molekné Kőrösi Beatrix Pro 

Bibliotheca-díjáról, Farkas Gábor Farkas Széchényi Ferenc-emlékérméről, valamint Ramháb Mária 

Nagy Miklós-díjáról). Bemutattuk a Katsányi Sándor és Papp István kilencvenedik születésnapjára 

készült ünnepi kötetet. Köszöntöttük Billédi Ferencné dr. Holló Ibolyát, aki 2021-ben a Füzéki István 

Emlékérem díjazottja lett. Elbúcsúztunk elhunyt kollégáinktól (Bánhegyi Zsolttól, Fenyves Mártától és 

Kozma Lászlótól). 

 

Portré 

 

Ebben a rovatban olyan könyvtárosok bemutatására kerül sor, akik tudósként, művészként vagy egyéb 

alkotóként is tevékenykednek. 2021-ben a következő kollégák szerepeltek itt: Andóczi Balogh Éva, 

Bényei Miklós dr., Farkas Ferenc, Istók Anna, Kovácsné Mogyorósi Erika, Magony Imre és Tiry Katalin. 

 

Mentor 

 

2021-ben a következő könyvtárosok ajánlkoztak szakmai mentornak az egyesületi 

szervezetek/szekciók és az egyes érdeklődő könyvtárosok számára: Bautista Soldevilla Katalin, Dienes 

Éva, Muntyán Barbara, Sághi Ilona, Szabó Krisztina és Szabó Piroska. 

 

Szakirodalmi ajánló 

 

Ebben a rovatban a friss könyvtári szakirodalomra, magyar és idegen nyelvű könyvekre, cikkekre, 

tanulmányokra és online tartalomra hívjuk fel a figyelmet. Itt szerepelnek alkalmanként a hazai, új 

indulású könyvtári folyóiratok adatai is. 

 

Sziporkák 

 

A webmagazin záró rovata megtörtént eseteket, vidám történeteket, könyvtári humort ad közre. 

 

 

A Könyvtárvilág hat száma 2021-ben rendben, az ütemezésnek megfelelően és aktuális, színvonalas 

tartalommal jelent meg. A Könyvtárvilág megtalálta helyét a könyvtári sajtóban.  



Az elnyert támogatást a rovatvezetők és kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzők munkájának 

honorálására, valamint a szerkesztők technikai lehetőségeinek fejlesztésére, azaz egy külső 

merevlemez vásárlására fordítottuk. 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amely lehetővé tette webmagazinunk megjelenését 

2021-ben. 

 

Budapest, 2022. június 15. 


