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A megyei egyesület a tatabányai civil napon Néhányan felkapták a fejüket a felhasználóképzésre, és volt, aki 
meglepődött azon, miért lenne jó a gyereknek könyvtárba járni, mielőtt 

2011. szeptember 24-én hatodik alkalommal rendezték meg a civil napot megtanulna olvasni. 
Tatabányán. Ezúttal azonban a társadalmi szerveztek csak Végeredményben a társadalom könyvtárakról alkotott képének szűk 
mellékszereplői voltak a dózsakertiek családi napjának. A United Way – keresztmetszetével szembesültünk, ami megerősíthet abban, hogy még 
Vértes Vidéke Alapítvány, amelynek küldetése fejleszteni, támogatni, mindig nem hiába mondjuk a magunkét, és még mindig van mit tennünk. 
segíteni a Komárom-Esztergom megyei társadalmi szervezeteket, most Érdemes tehát kimenni az utcára, az embereket megszólítani, bármilyen 
először nem tudott pályázni a rendezvénytámogatásra. Hegedűs fórumon könyvtárakról beszélni, ahogy az egyesület egyik feladata épp a 
Mihálynak, a dózsakerti családi nap főszervezőjének, valamint a társadalom könyvtárakról és könyvtárosokról alkotott képét 
Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítványnak megváltoztatni. Ha csak néhány ember ezen túl látogatója, olvasója vagy 
köszönhető, hogy lehetőséget adtak a civileknek is a bemutatkozásra. tanulója lesz valamelyik könyvtárunknak, már nyertünk. De elég, ha csak 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezte négy évvel ezelőtt beszél rólunk, hisz az a legjobb reklám nekünk. 
csatlakozott először a civil napi programokhoz. Jó alkalom ez a Most először volt a civil nap olyan helyszínen, állíthatta fel a standját a 
könyvtárakra és magunkra, könyvtárosokra felhívni a társadalom szervezet olyan helyen, ahol volt annyi érdeklődő, nem utolsó sorban jó 
figyelmét, miközben az egyesületről, a megyei szervezet céljairól, idő és egy támogató, ami azt mondatja velem: megérte! 
feladatairól is szó esik. Köszönet Petényi Erzsébetnek és Kristófné Szabó Szerafinának, 
Nem hiábavaló ugyan, de általános tapasztalat, hogy a könyvtárosok akik vállalták velem a „porondot”!
standja kevesebb érdeklődőt vonz, mint a mellette felsorakozó Kissné Anda Klára, (MKE KEMSZ)
egészségügyi szűrésekre és vizsgálatokra lehetőséget nyújtók. Elvonják a 
figyelmet a rendezvényt támogató szolgáltatók (telefon/internet, 
bankok, utazási irodák stb.), idén kitelepült a Gyémánt Fürdő és lehetett MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
masszíroztatni is, a gyerekeket kézműves foglalkozások és hinták várták. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZETE
Emellett csak néhány a szombati színpadi műsorból: szerepeltek a 
dózsakerti óvodások (sószobára gyűjtöttek); fellépett az Euro Fitness Kedves Egyesületi Tagjaink!
Center tánccsoportja; itt ünnepelte születésnapját Wolf  Kati; az esti 
Kormorán koncert előtt táncház alakult a színpad előtt. A hangos Tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit az MKE Komárom-
forgatagban a nap végére már nehéz volt ép hangszálakkal megszólítani Esztergom Megyei Szervezet taggyűlésére!
az embereket.
A megyei szervezet a Sétáló utcában, a Sport-, Játékbolt előtt kapott Helyszín: József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 
helyet, internet-hozzáférést a T-Com biztosított. A könyvtári hét előtt (Tatabánya, Fő tér 2.)
aktuális volt az „őszi összefogás program” szórólapjait osztani, a Időpont: 2011. október 3. (hétfő), 14.00 óra.
„babaprogramról” beszélni, vagy éppen az október 1-jétől induló Határozatlanképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja: 
népszámlálásban nyújtott könyvtári segítségről tájékoztatni. 2011. október 3. 14.30 óra.
A gyerekek figyelmét a játékbolt kirakata mellett a laptopjaink is 
felkeltették, miközben sokszor éppen ez adott apropót szüleik, Napirend: 
nagyszüleik megszólítására. Persze voltak, akik maguktól, kíváncsian · A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításainak 
jöttek az asztalunkhoz, kérdeztek beiratkozásról, szolgáltatásokról. megvitatása és elfogadása
Sokan hallottak már a könyves vasárnapról, a megyei könyvtár · Beszámoló a Civil nap eredményeiről 
könyvárusításáról, időpontokra voltak kíváncsiak, és hogy most mit · Tájékoztatás az őszi kirándulásról, rendezvénytervekről és az 
kapnak ingyen, vagy milyen programokat kínálunk. Volt, aki adott könyv egyesületi színházbérletekről
meglétéről érdeklődött, így használtuk az online katalógust is. Még · Tájékoztatás a Kormány 132/2011.(VII.18.) számú, a muzeális 
mindig vannak, akik azért nem járnak könyvtárba, mert azt hiszik, csak 

intézmények látogatóit megillető kedvezményekre vonatkozó rendeletéről
könyveket találnak ott, nem tudják, hogy 16 év alatt és 70 év felett nincs 

· Hozzászólások, javaslatoktagdíj, de van, akit kielégít az, amit otthonról elér, legyen az egy adott 
böngészőből, weboldalról elért információ vagy e-könyv. 
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Az SZMSZ elfogadásához szükséges határozatképesség érdekében 
számítunk mindenki jelenlétére! A dokumentumot minden tagnak e-
mailben továbbítjuk.
Egyben kérjük Tagjainkat, hogy a jelenleg még tagsággal nem 
rendelkező kollégákat is tájékoztassák az eseményről, belépési szándék 
esetén biztosítjuk a belépési nyilatkozatok helyben történő kitöltését.

Kissné Anda Klára (titkár)

Kirándulás Esztergomba

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2011. október 
17-én (hétfőn) újra megszervezi az esztergomi tanulmányi kirándulást. 

Program:

Indulás 7.30-kor a József  Attila Megyei Könyvtártól.

9.00-10.30: A Szent Adalbert Központban elhelyezett Főkáptalani 
Levéltár, Prímási Uradalmi Levéltár, térkép- és tervrajz-
gyűjtemény megtekintése, szakmai vezetés/beszélgetés. 

10.45 - 12.15: A Főszékesegyházi Könyvtár megtekintése, szakmai 
vezetés/beszélgetés.

12.30.- 14.00: Ebéd 

14.15. - 15.30: Csoportvezetés a Keresztény Múzeumban. Az állandó 
kiállítás mellett lehetőség nyílik a Szépség varázsa: válogatás a Herendi 
Porcelánmanufaktúra gyűjteményéből című időszaki kiállítás, valamint a 
múzeum (nem nyilvános) szakkönyvtárának megtekintésére is. 

15.30: Látogatás Párkányba.

Hazaindulás kb. 18.00 órakor.

Részvételi díj egyesületi tagoknak 1500,-Ft, nem tagok-
nak/hozzátartozóknak 2000,-Ft. Az ebéd önköltséges. A párkányi 
látogatáshoz euróról gondoskodni kell. 

Jelentkezési határidő: 2011. október 7. (péntek)
A múzeumi belépőt vagy MKE tagkártyát mindenki hozzon magával! A 
múzeumi belépő 2011. december 31-éig érvényes, de a Kormány 
132/2011.(VII.18.) számú, a muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekre vonatkozó rendelete alapján az állandó és időszaki kiállítások 
megtekinthetők ingyenesen, érvényes MKE tagkártyával is.

Jelentkezés, információ:
Kissné Anda Klára, József  Attila Megyei Könyvtár (Tel.: 34-513-679, 
34-513-670; e-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu)
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