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„Minden  egyesület,  s  voltaképpen
minden szervezet alapvető ‒ mondhatni,
filozófiai  –  kérdése,  hogy  a  valós
(minőségi)  értékrend  érvényesüljön
benne  és  általa,  hogy  ne  váljék
csoportérdekek  eszközévé.  Ennek  fő
eszköze  és  módszere  a  nyilvánosság
csorbíthatatlan érvényesítése.”

/Sonnevend Péter/*1

Szervezetünk 2015.  január  12-én  leköszönő elnökségének már  csak  egy teendője  maradt  hátra,
átnyújtani a tagságnak az elmúlt ciklus feladatait összefoglaló beszámolót. A tisztségviselők ezt a
kötelességüket nemcsak tisztújítás idején veszik komolyan, hanem minden év értékelésekor nagy
hangsúlyt  fektetnek  az  elvégzett  feladatok  összefoglalására.  Ennek  bizonyítéka  a  honlapunkon
elhelyezett  beszámolók  évenkénti  listája  is,  melyet  a  megyei  szervezet  tagjain  kívül  a  velünk
szimpatizáló érdeklődők is rendszeresen elolvashatnak.

Az elnökség tagjai a 2010-2014-es időszakban:

Elnök: Gulyás Lászlóné
Titkár: Espán Edina
Gazdasági felelős: dr. Kovásznainé Veréb Ágnes, 2013-tól Zahuczky László
A Vezetőség további tagjai: Nagy Gábor és Tumikné Csurák Ágnes
Az  Ellenőrző bizottság elnöke: Varga Gábor 2013-ig,  tagjai: Hornyánszkyné Kühne Katalin és
Zsova Márta 2011-ig.
Tanácsi képviselő: Pálfi Erika

Elnökségi ülést minden évben  kétszer hívtunk össze.  A gyors és hatékony döntések érdekében
minden további egyeztetés elektronikus levélben  történt. Minden ülésről jegyzőkönyvet
készítettünk, melyet az összes egyesületi tag számára elérhetővé tettünk.

A Megyei Szervezet munkáját is érintő érdemi változás 2013. január 1-jével a megyei és a városi
könyvtár összevonásával kezdődött el. A két intézmény integrációját követően a hivatalba lépő új
vezető  a  megyei  szervezettel  a  partneri  kapcsolat  kialakítására  törekedett.  A  pozitív
szemléletváltozás visszahozta számunkra a közösségért végzett munka értelmét, valamint lendületet
adott a csapat összetartó erejét erősítő programok szervezéséhez, igazolta azok létjogosultságát. 

1 Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. 3. köt. 2001. 273. p.



Az intézmény vezetése által teremtett biztató légkört a szervezet leköszönő elnöksége az elmúlt két
évben  igyekezett  megbecsülni  és  e  szellem  folytatását  szorgalmazza  a  következő  ciklus
tisztségviselőinek is.

Szervezeti élet

A Magyar  Könyvtárosok Egyesületének (továbbiakban MKE) munkájában lehetőségünk  szerint
részt  vettünk.  A  megyei  szervezet  finanszírozási  gátjai  miatt  csak  a  legfontosabb  központi
rendezvényeket  látogattuk  meg.  Tanácsi  képviselőnk,  Pálfi  Erika,  majd  a  későbbiekben  az  őt
helyettesítő Zahuczky László elnökségi póttag az MKE Tanácsának ülésein általában jelen volt. A
vándorgyűléseken a szervezetet mindig képviseltettük valamilyen formában.

Két  szakmai  elismeréshez  írtunk  ajánlást.  A Szinnyei  József-díj  odaítélését  javasoltuk  egykori
elnökünknek, könyvtáros kollégánknak, Laki-Lukács Lászlónak. A Megyei és Városi Könyvtárral,
valamint az MKE Helyismereti Szekciójával közös akaratunk sajnos nem találkozott a döntéshozók
véleményével.

Az  MKE  és  az  IKSZ  által  kiírt  Az  év  fiatal  könyvtárosa  díj  elnyeréséhez  Zahuczky  László
kollégánk,  tagtársunk  pályázatát  támogattuk.  A  díjat  2013-ban  ő  nyerte  el,  melyet  az  egri
vándorgyűlésen vehetett át.

2013-ban az MKE feladatai között jelentős mérföldkőnek számított a Hungarikum Munkacsoport
megalakulása,  melyben  a  szervezetek  közül  elsőként  jeleztük  részvételünket,  dr.  Prokai  Margit
igazgató  asszony  és  Halász  Magdolna  nyugdíjas  könyvtárigazgató  delegálásával.  Az  MKE
Hungarikum  Bizottság  ajánlására  az  országos  Kulturális  Örökség  Ágazati  Szakbizottságban  a
magyar könyvtárosokat is tagtársunk, Halász Magdolna képviselte és képviseli a jövőben.

Az MKE Hungarikum Munkacsoport azzal a céllal alakult meg, hogy tevékeny részese legyen a
magyar  nemzeti  értékekről  és a hungarikumokról  megjelent 2012. évi  XXX. törvény,  illetve az
annak  végrehajtását  (114/2013.  (IV.  16.  Kormányrendelet)  gondozó  folyamatnak.  A magyarság
szellemi-tárgyi  nemzeti  értékeinek  megőrzésében,  dokumentálásában,  rendszerezésében  jelen
vannak a könyvtárak. A megyei szervezet kötelességének érezte, hogy sajátos eszközeivel segítse e
program sikeres teljesülését, ezért támogattuk a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi pályázati
felhívásán részt vevő Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkáját, melyben a megyei szervezet két
témában  jelezte  részvételi  szándékát.  Az  egyik  a  hungarikumok  népszerűsítését  szolgáló
rendezvényre, a másik a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését támogató segédlet kiadására
szólt.  Ez  utóbbit  a  Megyei  és  Városi  könyvtár  Helyismereti  Gyűjteményének  munkatársai
készítették el. Az MKE ez utóbbi pályázaton közel 400 ezer forintot nyert el.

Taglétszám

A Megyei Szervezet évek óta rendületlenül törekszik a taglétszám növelésére.  Legjobb
igyekezetünk ellenére  tagjaink száma 2011-ben nem emelkedett.  Az egyéni és a testületi tagok
száma is csökkent. A potenciális tagjelöltek közül csak  kevesen vettek részt rendezvényeinken. A
kollégák távolmaradásukat a szűkös intézményi költségvetéssel, a közalkalmazottak utazási
kedvezményének csökkentésével, az „egyszemélyes”  könyvtárban dolgozók részvételi
nehézségeivel indokolták. Ezek mellett szembe kellett néznünk azzal az egyre többször hangoztatott
jogos kritikával is, melyek szerint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nem elég hatékonyan
képviseli a könyvtáros társadalom érdekeit. Mit nyújt nekem, mi hasznom származik az egyesületi
tagságból? Különösen a fiatal kollégák ilyen kérdéseire nehéz elfogadható választ adni. 



Létszámunk a ciklus ideje alatt 2012-ben és 2013-ban emelkedett. Meghatározó változás az aktív és
a nyugdíjas tagok arányában figyelhető meg. A ciklus második felétől nyugdíjas tagjaink száma
szép lassan emelkedett.

Tagtoborzás terén megyénkben évek óta nem tudunk jelentős eredményeket felmutatni. Az elmúlt
évtizedben a települési könyvtárak többsége jelentős változáson ment keresztül. Számos községi
könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is  könyvtári  szolgáltatóhellyé alakult  át.  A központi
forrásnak köszönhetően ugyan kedvezőbb feltételek mellett szolgáltatnak, de sokszor szakképzetlen
munkatárssal. A végzettséggel rendelkező munkatársakat is nehéz meggyőzni az egyesületi tagság
előnyeiről.  Minden  akadály  ellenére  a  megyei  szervezet  taglétszáma  2013-ban  szerényen,  de
emelkedett. Az egyesülethez tartozás igényét az érdeklődőkben bizonyára erősíti a tagsággal járó
ingyenes múzeumi belépő is. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok szakmai
érdekképviseletét két területi szervezet képviseli, a Borsod Megyei Szervezeten kívül a Zempléni
Szervezet. A hatékony szakmai érdekérvényesítés érdekében többször kezdeményeztük az egykor
egy szervezetként működő egyesület újra egyesítését. Valljuk, hogy igényes szakmai munka nélkül
nincs  elismert  szakmai  szervezet  sem.  Sajnos,  törekvésünk  nem  találkozott  a  zempléniek
elképzeléseivel.

Taglétszám alakulása a 2011-2014-es ciklusban

Tagság 2011 2012 2013 2014

Egyéni:
ebből

52 59 68 55

aktív 42 48 42 24

nyugdíjas 10 10 25 20

tiszteletbeli 1 1 1 1

Testületi 5 3 2 1

Rendezvények

A szervezeti élet kiszámíthatóságát ebben a ciklusban is  a munkaterv következetes betartásával
igyekeztünk biztosítani. A programok sorában folytatódtak az előző ciklusban elindított és mára már
jól bevált sorozatok. A közkedvelt közösségformáló programok közül ilyen például  az  „Ismerjük
meg egymás könyvtárát” vagy a „Helyismereti séták”. Folytattuk az előző években elindított Alkotó
könyvtárosok sorozatot is, melynek egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye volt a 2013.
április 25-én megrendezett Bódva-völgyi vászonhímzések és szőttesek című kamarakiállás. 



A rendezvényt Laki-Lukács Lászlóval, az alkotóval folytatott beszélgetés zárta.

A programokat időrendben a beszámoló végén soroljuk fel, mely részletesen tartalmazza az összes
konferenciát,  szakmai  napot.  Az  ezekről  készült  fotók  megtekinthetők  weblapunkon.  A
rendezvények megítélése az esetek többségében pozitív volt. A résztvevők számát meghatározta a
téma vagy az előadó személye. 

A Megyei Szervezet 2011. november 18-án megtartott kiemelkedő szakmai programjának témája az
önkéntesség a kultúrában volt. Az akkor újdonságnak számító témával mára már minden könyvtáros
megismerkedett.

A  másik  említésre  méltó  rendezvényünk  a  2013.  november  21-én  Miskolcon  a  Megyeháza
Dísztermében  a  megyei  értéktárak  munkájáról,  a  nemzeti  értékek  és  hungarikumok gyűjtéséről
megrendezett  konferencia  volt.  A Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Közgyűlés  és  a  II.  Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által Értékmentés címmel szervezett tanácskozáson Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye küldöttsége is részt vett. Az MKE Hungarikum Munkabizottsága részéről dr.
Prokai  Margit  igazgató  asszony is  az  előadók között  volt.  Az MKE Borsod Megyei  Szervezet
munkájával segítette a konferencia sikeres megrendezését. Az előadásokon több tagtársunk is részt
vett. 

Tanulmányutak

A rendezvénytípusok  közül  a  tanulmányutak  meghatározó  szerepe  tagadhatatlan.  Elsősorban  a
települési  könyvtárakkal  kapcsolatos  aktuális kérdéseket,  új  kezdeményezéseket  igyekeztünk
előnyben  részesíteni.  A rendhagyó  összejövetelek  tervezésénél  főként  a  közösségi  szellem,  a
hivatástudat  erősítésével  foglalkozó  témákat  szorgalmaztuk.  A  Borsod  Megyei  Szervezet
történetében  is  megtalálható  az  évek  hagyományaira  épülő,  de  az  új  információkat  is  szívesen
befogadó  kapcsolatok  keresése  a  határon  túli  magyar  könyvtárosokkal  is.  A  tanulmányutak
szervezése során igazi vonzerőt jelentett a kollégák számára a felvidéki könyvtárak felkeresése. A
Megyei  Szervezetnek a  Szlovákiai  Magyar  Könyvtárosok Egyesületével  kialakított  évtizedes  jó
kapcsolata  Halász  Péter  távozásával  megakadt.  Az  elnök  kezdeményezte  az  új  elnökkel  a
kommunikáció folytatását, de sajnos erőfeszítése nem talált viszonzásra. 

Kommunikációs kapcsolatok

Az  elmúlt  négy  évben  együttműködtünk  a  Sárospataki  Irodalmi  Olvasókörrel.  A  kapcsolat
elsősorban  programok  ajánlásában  valósult  meg.  Az  olvasókör  vezetője  több  szervezeti
rendezvényünk  állandó  támogatója  volt,  például  a  kassai  tanulmányutunkon  idegenvezetőként
segített.

A levelezésben használt új, figyelemfelkeltő fejlécet terveztettünk. Lásd a beszámoló elején.

A  megyei  szervezetről  minden  információ  megtalálható  a  szervezetünk  honlapján
(http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/).  Rendezvényeinkről  e-mailben  és  a  Facebookon  is
rendszeresen hírt adunk.

http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/


Gazdálkodás

A szervezet tagdíjakból,  illetve pályázatokon nyert  támogatásokból  fedezte működési  költségeit,
valósította meg szakmai programjait. 

Az adózók által felajánlott  1 %-ból a Megyei Szervezet 2008-ban először, majd 2013-ig minden
évben részesült. Jogszabály szerint elszámolási kötelezettségének az APEH felé eleget tett. A teljes
juttatást  a  szervezet  honlapjának  megújítására  és  folyamatos  karbantartására,  szakmai  utak
szervezésére fordítottuk.

Év Felajánlott összeg
 

2011 57 152

2012 29 803

2013 50 918

Összesen: 137 873

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlése 2013. május 8-án mint az MKE legfőbb
fóruma megalkotta a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési
rendjének  szabályzatát.  Az  ügyrendi  szabályzat  2.  pontja  foglalkozik  az  MKE  szervezeti
felépítésével. Ennek értelmében az egyes tagszervezetek nem minősülnek önálló jogi személynek,
ezért a korábbi önállósággal járó állapotot meg kell szüntetni. 

A változással járó feladatok nagyon sok terhet róttak ránk. A megyei szervezet húsz évvel ezelőtt
kért  és  szabálytalanul  kapott  adószámát  a  NAV-nál  vissza  kellett  adni,  mely  rendkívül  sok
bonyodalommal járt, kezdve az időszaki adóbevallástól a helyi iparűzési adó lemondásáig, az önálló
OTP-nél vezetett számlánk megszüntetéséig bezárólag. A számlánk megszüntetése után az MKE
Budapesten minden tagszervezet számára alszámlát nyitott. Az alszámlanyitáshoz szükséges eredeti
számlaszerződés  megkötésével  is  hihetetlen  mennyiségű  feladat  járt,  továbbá  a  számviteli
törvénynek  megfelelő  éves  könyvelés  ellenőrzése,  majd  a  zárást  követő  pénzügyi
eredménykimutatás  elkészítése  is  sok  gondot  okozott  számunkra.  Mindezek  ellenére  a  Borsod
Megyei Szervezet kötelességének érezte a gördülékeny egyesületi szervezeti átalakulás segítését.

A fenti  változások  miatt  az  új  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  megalkotása  is  ránk  várt.
Az egységes SZMSZ-tervezet  hiányában megalkottuk a  saját  szabályzatunkat.  Közben az MKE
elnöksége megállapította,  hogy az  egyesület  Alapszabályától  és  Ügyrendjétől  nem lehet  eltérni,
ezért elkészítettek egy egységes mintát, majd mi is újra megalkottuk saját szabályzatunkat. 

Az  MKE  Küldöttközgyűlése  a  2013-as  átmeneti  évre  vonatkozóan,  a  működéssel  összefüggő
feladatok átcsoportosítása és az ebből fakadó közös finanszírozás megoldása érdekében, a közös
feladatok ellátására tagonként 635 Ft egyszeri tagdíj-átcsoportosításáról döntött. Mindenkinek, így a
Borsod  Megyei  Szervezetnek  is  a  2013.  április  1-jén  érvényes  taglétszáma alapján  kiszámított
összeget 2013. május 30-ig az MKE számlájára át kellett utalnia. Tekintettel csekély bevételünkre,
igen érzékenyen érintett bennünket az átutalt 37 750 Ft.



A 2013-tól érvényes új könyvelési eljárás miatt az éves gazdálkodásunk ellenőrzését az új Ellenőrző
Bizottság fogja elvégezni. Az ehhez szükséges adatokat 2015. második negyedévében kapják meg
az MKE által megbízott könyvelőirodától.

Mellékletek

Rendezvények a 2011-2014-es ciklusban

Időpont Téma

2011. február 21. Taggyűlés
Alkotó könyvtárosok 2.
Vendégeink voltak: Hornyák Gyula és Soós Éva, a 
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár és Múzeum 
munkatársai.

2011. március 28. „Helyismereti séták” Rákóczi-ház, Dőry-kúria (itt 
működik a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
művészklubja, mely a Dőry-pince nevet viseli), Miskolci 
Galéria

2011. április 20. – június 30. Nagy Gábor nyugdíjas könyvtáros fotókiállítása
Helyszín: Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
előcsarnoka

2011. április 28. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”
Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ:
Tompa Mihály Fiókkönyvtára (3528 Miskolc,
Gyöngyösi út 1.)

2011. szeptember 23-24. Tanulmányút
Krúdy Gyula nyomában 
Pajkos irodalmi túra a Nyírségben
Nyíregyháza-Nagykálló-Vaja-Tiszabercel-Tarcal-Miskolc
Irodalmi idegenvezetőnk: Praznovszky Mihály
irodalomtörténész

2011. november 18. Szakmai nap
Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben
A résztvevőket köszöntötte
Venyigéné Makrányi Margit igazgató, II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben
Előadó: Hideg Imre osztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala

Eredmények és kihívások az Önkéntesség Európai Éve
kapcsán
Előadó: F. Tóth András ügyvezető igazgató, Önkéntes



Központ Alapítvány, Budapest

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének önkéntességgel
kapcsolatos programja
Előadó: Fehér Miklós főtitkár, Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, Budapest

Önkéntes munka Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a
CISZOK szolgáltatásai
Előadó: Papp Mónika irodavezető, B.-A.-Z. Megyei
Civil Szolgáltató Központ, Miskolc

Önkéntes munka az Ózdi Művelődési Intézmények
Városi Könyvtárában
Előadó: Jakab Krisztina mb. intézményegység-vezető,
Városi Könyvtár, Ózd

2012. február 2. Taggyűlés
A megyei  szervezet  2011.  évben  végzett  munkájának
értékelése.
2012. évi munkaterv ismertetése

Irodalom a könyvtárban, könyvtár az irodalomban
című pályázat eredményhirdetése (II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárral közös szervezésben)
Köszöntőt mondott, a pályázatot értékelte:
Györgyei  Géza  író,  a  Magyar  Írószövetség  Észak-
magyarországi Csoportjának titkára, a zsűri elnöke
A két kitüntetésre javasolt novellát felolvasta:
Bereiné  Vasas  Andrea  és  Miklós  Katalin;  a  különdíjas
alkotó könyvtáros írását felolvasta Nagy Gábor

2012. március 29. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti
Intézetének Könyvtára (Miskolc, Bartók tér 1.)
A  felújított  Zenepalota  épületét  dr.  Sándor  Zoltán,  a
Miskolci  Egyetem  Bartók  Béla  Zeneművészeti
Intézetének  igazgatója,  a  könyvtárat  Varga  Anikó
könyvtáros mutatta be

2012. május 17. „Alkotó könyvtárosok” 3.
„Hétköznapok  Észak-Thaiföldön”.  Teveli  Judit
könyvtáros előadása
(II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  Könyvtárral  közös
szervezésben)

2012. május 24. „Helyismereti séták”
Miskolci Galéria: Petró-ház, valamint az itt található
Szalay Lajos rajzaiból rendezett állandó kiállítás és a
Művészeti Könyvtár megtekintése Borsos  Mária, a
Galéria munkatársának kalauzolásával

2012. augusztus 31. Lillafüredi Pisztrángtelep: rendhagyó nyárbúcsúztató



2012. szeptember 22.
Gömörszőlős: őszi tanulmányút
A Keleméri Mohos-tavak Természetvédelmi Területet 
bemutatta és az Ökológiai Intézet a Fenntartható 
Fejlődésért Alapítvány munkáját ismertette dr. Gyulai 
Iván ökológus

2013. február 14. Taggyűlés
A megyei  szervezet  2012.  évben  végzett  munkájának
értékelése.
A 2013. évi munkaterv ismertetése

Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferenciáról
Előadó: Soltész Ágnes hálózati osztályvezető, II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

2013. március 21. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”
A  Magyar  Nemzeti  Levéltár  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltárának Könyvtára
Az  intézményt  bemutatta:  Gállné  Jakó  Marianna
igazgatóhelyettes és Nagy Lászlóné könyvtáros

2013. április 25. „Alkotó könyvtárosok” 3. 
Bódva-völgyi  vászonhímzések  és  szőttesek.
Kamarakiállítás  és  rendhagyó  beszélgetés  Laki-Lukács
László  könyvtárossal,  az  MKE  Borsod  Megyei
Szervezetének tiszteletbeli tagjával

2013. május 24. „Helyismereti séták”
Kassa  Európa  Kulturális  Fővárosa  2013.  Szakmai
tanulmányút Miskolc testvérvárosában
Idegenvezető:  Halász  Magdolna  nyugdíjas
könyvtárvezető.

2013. szeptember 28. Boldva:  Az  Árpád-kori  bencés  apátsági  templom  és
monostor  emléke.  Barátok  háza  –  Szinpetri:  A világ
legnagyobb  könyve  –  Jósvafő:  A Jósvafői  Tájház  és
református templom

2013. november 21. Értékmentés. Közös  szakmai  tanácskozás  a  megyei
értéktárak  munkájáról,  a  nemzeti  értékek  és
hungarikumok  gyűjtéséről.  A  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűléssel és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi  Könyvtárral  közös  szervezésben.  Vendégmegye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt.

2013. december 9. Pannon-tenger Múzeum
Tárlatvezető:  Szolyák Péter  őstörténész, a Herman Ottó
Múzeum  Pannon-tenger  Földtörténeti  és  Természetrajzi
Tár vezetője.

2014. február 11. Évnyitó taggyűlés

2014. június 24. A Herman Ottó emlékév alkalmából rendezett kirándulás.



A Peleház megtekintése (Tárlatvezető: Nagy Gábor, 
HOM munkatársa)
Séta a Lilla útján (Mária sétány) és a felújított 
függőkertben. Ebéd után: kézműves foglalkozás: paverpol
technika textil szobrászat Juhászné Ceglédi Tündével.

Pályázatok 2011-2014

Beadási időpont Téma

2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
MECÉNÁS PÁLYÁZAT 100.000,- Ft-os
támogatásban részesítette  az Önkéntesség a
kultúrában, a közművelődésben elnevezésű
programunkat.

2012 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod 
Megyei Szervezetének története című kiadvány 
kéziratának elkészítésére. A Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiumához 
benyújtott pályázat.
Felelős: Zahuczky László, a kézirat összeállítója.
Nyertes pályázat. 

2013 A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  2013.  évi
pályázati  felhívása,  mely  a  nemzeti  értékek  és
hungarikumok  gyűjtésének,  kutatásának,
népszerűsítésének,  megismertetésének,
megőrzésének  és  gondozásának  támogatására
címmel. Csatlakoztunk a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete  által  benyújtott  pályázathoz.
Módszertani  segédlet  összeállítása  a  magyar
nemzeti  értékek  gyűjtéséhez  és
rendszerezéséhez. Nyertes pályázat.


