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MEGHÍVÓ
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete szeretettel hívja,
várja tagjait éves taggyűlésére
Időpontja: 2011. március 21. (hétfő) 9.30 óra
Helyszín: József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya, Fő tér 2.)
Napirend:
- Beszámoló a szervezet 2010. évi tevékenységéről
- Pénzügyi beszámoló a szervezet 2010. évi gazdálkodásáról
- Tájékoztató az országos elnökség tisztújításáról, az MKE 2011. évi eredményeiről,
terveiről, a folyamatban lévő projektekről, tanfolyamokról
- A megyei szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása
- A megyei szervezet 2011. évi munkatervének kialakítása
- A megyei szervezet működésével összefüggő javaslatok, ötletek
A taggyűlésen még lesz lehetőség a tagdíjak befizetésére, a belépési nyilatkozatok
és az Adatközlő-, módosító lapok leadására.
További információ: Kissné Anda Klára (titkár),
Tel.: 34/513-677, 513-670;
E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu
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Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének felhívása
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint a
könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet
végzők, a könyvtárak és társintézmények országos
hatáskörű civil szakmai és érdekvédelmi nonprofit
szervezete 1935 óta működik.
Mindenki tudja, hogy mit jelentett annak idején a
„könyvtári törvény” megszületése, a könyvtárosok
képzési rendszerének, a különböző könyvtártípusok
együttműködésének kialakítása, a könyvtárak
rendszerbe szervezése. Az egyesület érdekvédelmi
szer vként – a KKDSZ mellett – ma is
kezdeményezőleg vesz részt a könyvtárpolitika és
szakinformációs politika alakításában; a vonatkozó
törvényhozási, kormányzati és egyéb társadalmi
döntések előkészítésében, meghozatalában és
végrehajtásában, a könyvtárosképzés és továbbképzés
kérdéseiben. Tanácsaival segíti a könyvtárakat
fenntartók (állami, önkor mányzati és más
intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját. A
könyvtári szolgálat érdekeinek védelme és
fejlődésének előmozdítása céljából véleményezi a
szakmát érintő jogszabályok tervezeteit, szakmai
ajánlásokat, javaslatokat készít.
De nem csak a jogi szabályozás, az
együttműködések koordinálása, a könyvtárosok
általános és szakmai ismereteinek fejlesztése tartozik
fő céljai közé. Hallottunk „A magyar könyvtárosság
etikai kódexé”-ről? Ajánljuk nagyra becsült
kollégáinkat a szakmai elismerésekre, díjakra (pl.
Bibliotéka Emlékérem-díj, Az év fiatal könyvtárosadíj) vagy a hazai könyvtermés remekeit a Fitz Józsefkönyvdíjra? A beküldött felterjesztések technikai
teendői szintén az egyesület hatáskörébe tartoznak.
Ha csak a közelmúltat nézzük, emlékezhetünk a
„Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal”
című, Győrtől Gödöllőig tartó könyvtári “roadshow”ra (2007–2008), a MENET 2008. pályázatnak
köszönhető „Digitális felzárkóztatás – könyvtárosok

az e-közszolgáltatásokért” című projektre, melyben a
Tatabányai Városi Könyvtár is részt vett.
Vagy tudta valaki, hogy a British Council-lal
kötött megállapodás, a hazai tanfolyamaik
rendszerének kiépítése is az MKE nevéhez fűződött a
kezdetek kezdetén?
De itt van a „Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál”, amely idén már 18. alkalommal kerül
megrendezésre. A kiadók, a könyvterjesztők mellett a
„könyvtáros klub” rendezvényeivel igyekszik
hivatásunkra, a könyvtárak jelentőségére felhívni a
társadalom figyelmét. Ugyanezt a célt szolgálják az
évente megrendezett „civiliádák”. Az MKE a
közismert és rangos „Győri Könyvszalon”-nak is
társszervezője.
A könyvtárak esélynövelését segítik az európai
uniós pályázati lehetőségekkel és pályázatírással
kapcsolatos tanfolyamok, de új kezdeményezésként
most bármely civil szervezet tagja részt vehet a „Civil
akadémia” elnevezésű továbbképzésen.
No és a vándorgyűlések, melyek sorában az elsőt
éppen Tatán rendezték meg 1969-ben! 2011-ben már
43. alkalommal szervezik meg Pécsett.
De nem csak itthon, hanem a külföldön,
különösen a határ menti könyvtáros szervezetekkel
kialakított együttműködések, megállapodások is a
javunkat szolgálják, éppúgy a szakmai tevékenység
fejlesztése, mint a tapasztalatcserék, egymás
megismerése terén.
Vagy ott vannak a nemzetközi kapcsolatok: az
IFLA, melynek bizottságaiban ott ülnek és dolgoznak
képviselőink.
Nem is gondolnánk, hogy mennyit köszönhet a
szakma az egyesületnek. Csak tesszük a dolgunkat nap
mint nap, hallunk újításokról, szabványokról, új ETOról, konverzióról, informatikai fejlesztésekről,
prog ramokról, próbálunk a kihívásokhoz
alkalmazkodni, talpon maradni, reménykedni a ránk
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vonatkozó törvények hézagainak pótlásában. De
eszünkbe jut, hogy az elért eredmények, a szakmai
előrejutás, a társadalmi megbecsültség, a könyvtárak, a
könyvtárosok – a rokon szakmák és társintézmények
−, egyáltalán a kultúra és a MAGUNK szerepének
társadalmi elfogadtatása és elismertetése mögött áll
eg y civil eg yesülés is? Nag yfokú szakmai
elhivatottsággal, társadalmi munkában több százan
dolgoznak az érdekünkben.
Az MKE keretein belül a megyei szervezetek
mellett minden könyvtári tevékenység köré
szerveződött valamilyen szekció, tagszervezet annak
érdekében, hogy könyvtárosaink a kihívásoknak és az
elvárásoknak minél magasabb szakmai
felkészültséggel, tájékozottsággal tudjanak megfelelni,
eredményeket tudjanak elérni.
Évtizedek óta
működik – a teljesség igénye nélkül − az
Olvasószolgálati, a Bibliográfiai, a
Társadalomtudományi, a Gyermekkönyvtáros
Szekció vagy a Könyvtárostanárok Egyesülete, a
Helyismereti vagy a Zenei Könyvtárosok Szervezete.
Újabb alakulású a Fejlett Információs Technológiák és
Társadalom (FITT), 2011-től a Tudományos
Szakkönyvtári és a Jogi Szekció. A több szervezetben
való regisztráció nem zárja ki egymást.
Az MKE céljairól, tevékenységéről,
programjairól, tagszervezeteiről felújított honlapján
(http://mke.info.hu/) lehet tájékozódni.
Az MKE K omár om-Esztergom Meg yei
Szervezete (MKE KEMSZ) a fővárosi székhelyű
egyesület égisze alatt, annak céljaival összhangban a
megye területén élő, dolgozó könyvtárosok, a
megyében működő minden könyvtár:
szakmai munkáját kívánja segíteni tanfolyamok,
tapasztalatcserék, tanulmányutak útján;
szeretné elősegíteni a különböző típusú
könyvtárak és társintézmények, gyűjtemények
eg yüttműködését eg ymás munkájának
megismerésével;

szem előtt tartja az egyéni−közösségi kulturális
igények kielégítését;
alkalmat ad személyes találkozásra, gondjaink,
problémáink megosztására;
elő kívánja mozdítani a hazai és külföldi
kapcsolatok építését, erősítését.
Az elmúlt években megismerkedtünk a Tatabányai
Városi Levéltár munkájával, szakmai tapasztalatcserén
vettünk részt a budaörsi városi könyvtárban, a Pest
Megyei Könyvtárban, legutóbb Egerben, a Bródy
Sándor Megyei Könyvtárban. Megismerkedtünk a
NAVA tevékenységével, meglátogattuk a Művészetek
Palotáját, a Szépművészeti Múzeum több kiállítását.
Volt közös ebéd, kirándulás (pl. Agostyán), egymás
megismerésére alkalom.
Új kezdeményezés a „webszerkesztő workshop”
i n f o r m a t i k a i i s m e r e t e i n k f e j l e s z t é s é r e, a
színházbérletek egyéni színházlátogatásra adnak
lehetőséget tagjainknak.
A megyei szervezet ötven évének története
tavasszal lát napvilágot az MKE 75. évfordulója
alkalmából kiadott jubileumi évkönyvben. Előadás
formájában (tömören) már hallható volt az első
vándorg yűlés emlékére rendezett országos
emlékülésen (2009, Tata).
Tagjaink közül az elmúlt tíz évben már ketten
elnyerték a Goethe Intézetnek az MKE-vel közös
külföldi ösztöndíját.
Néhányan több szervezetben is regisztrálták
magukat, részt vettek az MKE rendezvényein,
tanfolyamain, a tagszervezetek által meghirdetett hazai
és külföldi tanulmányutakon, kirándulásokon.
A vezetőség tagjai és küldötteink részt vállalnak az
országos munkában, ajánlásokban, egyeztetésekben,
közvetítenek az országos szervezet és az egyes tagok
között, figyelemmel kísérik a szakmai elismerésre
méltó munkát, hogy a szervezet megtegye
felterjesztéseit a kitüntetésekre és szakmai díjakra.
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Most csatlakozásra szólítjuk fel azokat a
könyvtárosokat, kollégákat, szimpatizánsokat – akár
egyéni, akár testületi tagként – akik céljainkkal
azonosulni tudnak és elfogadják az MKE
Alapszabályát.
( m k e. i n f o. h u / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 0 / 0 8 /
MKE_Alapszabaly.pdf).

Tagszervezetként önálló cégbírósági bejegyzésünk,
alapító okiratunk nincs, így minden tekintetben az
országos szervezet Alapszabályában és Ügyrendi
Szabályában megfogalmazottak az irányadók. A tagság
adott naptári évre szól.
Az év során szervezett továbbképzések, tanfolyamok,
kirándulások és lehetőségek a tagság igényei szerint és
egyetértésével kidolgozott munkatervben kerülnek
rögzítésre. (És persze a kizárólag tagdíjakból,
részvételi díjakból származó bevétel függvénye). A
saját szervezésű programokon, eseményeken túl az
alábbi lehetőségek biztosítottak.
- Kedvezményes feltételekkel regisztrálhatnak és
vehetnek részt az MKE országos és bármely
tagszer vezete által, országszerte szer vezett
rendezvényeken, programokon, tanfolyamokon, a
hazai és külföldi kirándulásokon, tanulmányutakon, a
vándorgyűléseken, a könyvfesztiválon.
- Megtehetik javaslataikat a szakmai kitüntetésekre,
díjakra és elismerésekre a megyei szervezet vezetősége
felé, hogy továbbítani tudjuk a felterjesztéseket.
- A pályakezdő, fiatal könyvtárosok részvétele a
vándorgyűléseken az MKE-nek befizetett 1%-os
felajánlásokból biztosított. Saját tagjaink részvételi
költségeihez igyekszünk hozzájárulni.
- A tagok a tagsági igazolványokon található „Euro
Discount Club” logó segítségével Magyarország több
száz szolgáltató helyén vehetnek igénybe
kedvezményes szolgáltatásokat, vásárlási lehetőséget
(Agip, Burger King, City Taxi stb.).

kártyával) jelentős kedvezménnyel lehet vásárolni
annak kínálatából.
Tagdíjaink:
Egyéni tagok számára: 4000,-Ft/aktív dolgozó, 1000,Ft/kizárólag nyugdíjból, GYED-, GYES-, egyéb
járulékból élők. Testületi tagok számára: 20.000,-Ft. (A
feltüntetett tagdíjak tartalmazzák az MKE tagdíjat és a
megyei szervezet regisztrációs díját.)
A testületi tag joga meghatározni, hogy tagsága
fejében mit vár el a szervezettől, illetve a befizetett
tagdíj felhasználását milyen célra kívánja megkötni,
felhasználásra bocsátani. A testületi tag egyéni tagjai
csak akkor élhetnek egyesületi tagoknak kijáró
jogokkal, ha egyénileg is tagjai a szervezetnek és ennek
megfelelően egyéni tagdíjat fizetnek be.
Eg yéni adományokkal és közösségi
felajánlásokkal is van lehetőség a szervezet szakmai
tevékenységével összefüggő támogatásra. Minden
jellegű segítséget szíves köszönettel fogadunk.
A tájékozódáshoz, a szervezeti élettel és a
szakmával kapcsolatos információkhoz látogass(on)
el honlapunkra (www.mkekemsz.hu). Akár a megyei
szervezet (http://www.mkekemsz.hu/belepes.doc),
a k á r
a z
M K E
o l d a l a i r ó l
( h t t p : / / m ke. i n f o. h u / t a g s a g / c s a t l a ko z a s / )
letölthetők a belépési nyilatkozatok új, egyéni vagy
testületi tagjaink számára, illetve az Adatközlő-,
adatmódosító lap régi tagjaink visszajelzéseihez.
Belépési szándék esetén a nyilatkozatok
visszaküldését az alábbi névre, elérhetőségre kérjük:
MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
(József Attila Megyei Könyvtár), Kissné Anda Klára,
2800 Tatabánya, Fő tér 2.,
E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu

- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel (KELLO-val)
kötött külön szerződés alapján (külön KELLO-
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Tagdíj-befizetés történhet a megjelölt személynél
A közösség érdekében végzett munka önkéntes,
személyesen (előzetes időpont-egyeztetéssel, tel.:
társadalmi jellegű, az elhivatott könyvtárosokra pedig
34/513-677, 513-670), postai belföldi
nagy szükség van.
készpénzutalványon vagy az MKE KomáromKérem, csatlakozz(on) hozzánk, vegyél/vegyen
Esztergom Megyei Szervezete Környe–Bokod
részt munkánkban, programjainkon,
Takarékszövetkezetnél vezetett 63300109-11056847
segítsd/segítse tevékenységünket!
számú számlájára átutalással. Határidő a már
regisztrált tagoknak: 2011. március 16., de csatlakozni
az év során bármikor lehet.
Kissné Anda Klára (titkár), MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
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