
Beszámoló az első félév egyesületi tevékenységéről  Muhi Orsolya (Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom) 
egy intenzív tanfolyamon szerzett ismeretei alapján az elektronikus 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete az első félévben tananyag és flash animációk készítése szempontjából vázolta a Moodle 
kulturális és szakmai programokat egyaránt kínált tagjainak. keretrendszert. Kotrositsné Hajni a dinamikus elemek készítéséhez 
A Jászai Mari Színház, Népház 2010/2011-es színházi évadjának alkalmazható scripteket, fotógalériákat, automatikusan frissülő 
utolsó előadása január 15-én a megyei egyesület színházbérletével két tartalomformákat, táblázatokat, kereteket, előreugró ablakokat 
főnek – és családtagjaiknak – nyújtott kellmes kikapcsolódást. Az egri mutatatott az ingyenesen elérhető programok közül. Ismertette a 
Gárdonyi Géza Színház Csörgess meg! – mobil revü színészekre és telefonokra DHTML menüszerkesztő programot és a ColorPic színkód generátor 
címmel játszott vendégjátékát Máté Gábor rendezte. alkalmazását is. Szilassi Andrea a   forgalomszámláló új 
Folytatódtak a múlt évben megkezdett honlapszerkesztéssel kapcsolatos szolgáltatásáról, a Google ingyenes online webszerkesztő programjának 
műhelytanácskozások.  Világi Orsolya (JAMK, használatáról beszélt és bemutatta az új Microsoft Webmatrix integrált 
Tatabánya) több, regisztráció után ingyenesen használható online webfejlesztő eszközt. 
webszerkesztő programot mutatott be. Szilassi Andrea (Tatabányai Szilassi Andrea, mint a workshopok ötletgazdája és szervezője minden 
Városi Könyvtár) diaösszeállításban adott áttekintést a szerkesztés alkalommal nagy gonddal készítette elő és vezette le az általában 8–12 
kezdetén felmerülő és megfontolandó kérdésekről, döntésekről, főnek tartott tapasztalatcseréket, amelyek nem csak egyesületi tagoknak, 
alternatívákról. Kotrosits Ferencné (Móricz Zsigmond Városi hanem azok számára is hasznos alkalmakat kínált (és kínálni fog a 
Könyvtár, Tata) az általa szerkesztett honlapokat mutatta be, beszélt a jövőben), akik munkájuk során honlap készítésével, azok színesítésével, 
statikus és dinamikus honlapok előnyeiről, hátrányairól és bevezetett a gazdagításával foglalkoznak. Az egyes előadások, prezentációk és a 
scriptek műhelytitkaiba. műhelybeszélgetéseken készült képek elérhetők a 

 Szilassi Andrea a FrontPage webszerkesztő programmal,  amelyet szintén Andrea szerkeszt. 
az interneten elérhető ingyenes és platform semleges megoldásokkal A február és március jórészt a tagdíjbefizetésekkel, tagtoborzással, a 

megyei szervezet szervezeti és működési szabályzatának, 
beszámolóinak elkészítésével, az MKE országos tisztújítása és a megyei 
taggyűlés előkészítésével telt. Szervezetünk egy ÁSZ felméréshez 
szolgáltatott adatokat a szervezeten belüli önkéntes tevékenységet 
végzők és a munkaidő tekintetében, az MKE NCA-pályázataihoz 
nyújtott információkat, valamint véleményezte, javaslataival segítette az 
MKE új honlapjának szerkesztését.
A február 3-ai MKE tanácsülést a megyei vezetőség február 14-én 
tartott vezetőségi ülése követte a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában, ahol az idei program- és anyagi lehetőségeket 
számba véve kialakította munkatervét. A tagság a március 21-ei 
taggyűlésen észrevételezhette a javaslatokat, miközben elfogadta a 
2010. évi beszámolókat és megvitatta a megyei szervezet SZMSZ-ét. (Ez 
utóbbira az MKE ellenőrző bizottsága még nem reagált. A taggyűlésről a 
KeMLIB 2011. évi 3., márciusi számában számoltam be.)
Március 31-én Szilassi Andrea és Kissné Anda Klára egyéni, 
Pribojszki Mátyásné testületi küldöttként, Gyüszi László pedig 
leköszönő, de újra megválasztott országos elnökségi tagként képviselte 
szervezetünket az MKE közhasznúsági és tisztújító küldöttköz-
gyűlésén. Itt – és a könyvfesztiválon – mutatták be A Magyar ismertette meg a „kezdőket”. Török Csaba (JAMK, Tatabánya) a 
Könyvtárosok Egyesületének története, 1935–2009 című jubileumi kötetet, Google webszerkesztők számára kínált eszköztárából adott ízelítőt, míg 
amelyről Márku Mónika (JAMK, Tatabánya) könyvismertetőjét a Kotrosits Ferencné ezúttal a grafikai elemek készítéséhez mutatott 
KeMLIB előző számában olvashattuk.ingyenes programokat.
Március 8-ától május 3-áig egy NCA-val közös projektnek 
köszönhetően került sor az MKE civil akadémiára, ahol a civil 
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szervezeteket érintő jogi, pénzügyi, elektronikus ügyviteli, tréneri százezer forintot – takarékszelvény-ben lekötöttünk. Három-havonta a 
ismeretekről és minőségmenedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. A kamatokkal újra leköthető és ezzel a lehetőséggel élünk is. Augusztus 10-
tanfolyamon Kissné Anda Klára vett részt. Beszámolója Civil akadémia: ei forduló-nappal pénzünk 
továbbképzés civilekről civileknek címmel a KeMLIB 2011. 5. (májusi) 1288 forintot kamatozott. 
számában olvasható. Reményeink szerint a 
Április 15–17. között rendezték meg a XVIII. Budapesti Nemzetközi kamatok ellensúlyozzák 
Könyvfesztivált. A megyei szervezet ugyan nem jelentkezett önálló némileg a számlaköltsé-
programmal, de vélhetően a kiosztott meghívókkal többen is részt vettek geinket.
a programokon és bemutatókon. Hogy ez a bő százezer 

forint fedezze mindazt, Május 4-én Muhi Orsolya vett részt azon a tanácsülésen, ahol többek 
amit tagjaink várnak tő-között már a vándorgyűlés részleteiről is egyeztettek, megalakították a 
lünk, ahhoz nagyon ügyes-Fitz díj bizottságot, megvitatták a kitüntetési javaslatokat, egyeztették az 
nek kell lennünk.MKE jubileumi évkönyv terjesztési feladatait és az új honlap fejlesztési 

terveit. A workshopok vélhetően 
továbbra is fenntartják Július 6–8. között Gödöllőn rendezték meg az MKE Helyismereti 
magukat. A színházbér-Könyvtárosok Szervezetének XVIII. Országos Tanácskozását Európaiság és 
letek majdnem húszezer nemzeti, helyi értékek címmel, amely megyénkből több könyvtár 
forintba kerülnek. Van két érdeklődésére is számot tartott. 2011. július 14–16. között az MKE 43. 
testületi tagunk, akiktől a vándorgyűlésén Pécsett Komárom-Esztergom megyéből tizennyolcan 
taggyűlésen mértéktartást kísértük figyelemmel a konferencia eseményeit. (Beszámolók a KeMLIB 
kértünk egy-egy rendezvé-2011. évi 8., augusztusi számában találhatók.)
nyük (vagy akár más 

Sajnos a május 31-ére tervezett esztergomi kirándulás a kevés jelentkező p r o g r a m k ö l t s é g ü k )  
miatt elmaradt. támogatása címén. A 

kirándulásköltségek egyharmad/egyesület–kétharmad/résztvevők Reméljük, hogy legkésőbb a könyvtári hét lezáró akkordjaként – ha nem 
arányát megszavazta a tagság tavasszal. És ígértünk még egy agostyáni is az eredeti programtartalommal, de mindenképpen – sort keríthetünk 
szakmai programot, ahol nyilván számolnunk kell a vendéglátás még a Főszékesegyházi Könyvtár, a Főkáptalani Levéltár, Prímási 
költségeivel, és bízunk benne, hogy egy esetleges előadó kollegális Uradalmi Levéltár megtekintésére, tapasztalatcserére egy kellemes 
alapon maximum útiköltséget kér. (Kardos András így vállalta volna a kikapcsolódás keretében. 
konyvtar.hu bemutatását, de sajnos ő huzamos ideig Angliában 

A Jászai Mari Színház, Népház már megküldte a 2011/2012-es színházi 
tartózkodik.)

évad programját, szervezetünk leadta bérletigényét (két darab). 
Ha valakit „megindított” ez az összefoglaló, tevékenységünkkel, Hamarosan tehát néhány tagunknak – a tavalyi gyakorlat szerint – ismét 
munkánkkal, programjainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait lehetősége nyílik a színházlátogatásra.
Kristófné Szabó Szerafina elnök (szaszera@etata.hu) és a titkár 
(kissne.anda.klara@jamk.hu) szívesen fogadja.

Végül rövid összesítés taglétszámunkról és 
Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)

pénzügyi helyzetünkről. 

Idén ötvenegyen fizették be tagdíjukat, ebből 
két intézmény testületi tagként (a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár és a dorogi Arany 
János Városi Könyvtár). Összesen nyolc 
új/visszalépő egyéni és egy új testületi 
belépőnk van. Szekciónkénti megoszlás szerint 

egy-egy főnyi képviseletünk van a Gyerekkönyvtári, az Olvasószolgálati 
és a Társadalomtudományi Szekcióban, valamint a Könyvtárostanárok 
Egyesületében. A Helyismereti Könyvtárosok Szervezetében négyen 
regisztráltak. Mindezzel együtt taglétszámunk csupán néhány fővel 
emelkedett a korábbi évekhez képest.

A táblázat 2011. január 1. és augusztus 1. közötti pénzforgalmunkat 
mutatja. A bevételi oldalon feltüntetett támogatás összege a workshopok 
alkalmával történt „nem tagi” befizetéseket jelenti, amelyekből 
gyakorlatilag biztosítani tudjuk (kis haszonnal) az adott vendéglátását is. 
A lehetőségeket mérlegelve május 10-én „vagyonunk” egy részét – 
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