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Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 2011. évi beszámolója
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetnek 2011-ben ötvenegy fős tagságából
kettő testületi, negyvenkettő aktív dolgozó
és hét járulékokból élő tagja volt. Néhányan
regisztráltak a Gyerekkönyvtáros, az
Olvasószolgálati és a Társadalomtudományi Szekcióban, illetve az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetében és a Könyvtárostanárok
Egyesületében. MKE bizottsági tagként Lehrreichné
Dürgő Brigitta (JAMK) januártól a Gyerekkönyvtáros
Szekció EB tagjaként, Gyüszi László (Városi Könyvtár,
Tatabánya) márciustól az MKE Elnökség EB póttagjaként
is tisztséget tölt be. A 2011 decemberében újjáalakult PR
munkabizottságban pedig Márku Mónika (JAMK)
tevékenykedik megyei delegáltként.
A megyei vezetőség két alkalommal ült össze az aktuális
feladatok és munkaterv megvitatása miatt. A taggyűlésre
szintén két alkalommal került sor, sajnos mindkét
alkalommal határozatképtelennek bizonyult.
A megyei szervezet állandó programjai
között szakmai továbbképzés éppúgy
szerepelt, mint tanulmányi kirándulás, és
gondoltunk a tagok kulturális igényeinek
kielégítésére is.
A tatabányai Városi Könyvtárral közösen,
Szilassi Andrea által eddig öt (2011-ben négy) alkalommal
megszervezett webszerkesztő workshop a nem informatikus,
de informatikai munkát/tudást igénylő feladatok
ellátásához nyújt tapasztalatcsere lehetőséget és segítséget.
A továbbképzéseken részvételi díj ellenében vehetnek részt
a szervezeten kívüliek. Sikerét jelzi, hogy az utóbbi
alkalmak során már megyén túli érdeklődés (pl. Monguz
Kft., BGF) is jellemezte. A workshop saját honlapja,
amelyet szintén Szilassi Andrea szerkeszt, elérhető a

https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztow
orkshop/ webcímről.
Az éves tanulmányi kirándulás, tapasztalatcsere-látogatás
célja ezúttal a megyében működő társintézmények
megismerése volt. Esztergomban a Prímási Levéltárat, a
Főszékesegyházi Könyvtárat, a Keresztény Múzeumot és
szakkönyvtárát kerestük fel, majd páran Párkányba is
átsétáltunk.
Az egyéni kulturális igényekre tekintettel a szervezet két
darab színházbérletet vásárolt, amellyel alkalmanként két
egyesületi tag (és kérésre szólójeggyel családtagjaik)
látogathatja a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház
vendégjátékait. A 2011/2012-es évad előadásai októbertől
kezdődtek, év végéig három előadásra került sor. A
színházbérletekhez tartozó kuponfüzetekre, amelyek a
megye vendéglátó és szolgáltató helyein nyújtanak
kedvezményeket, csekély igény mutatkozott.
Testületi tagjaink 2011-ben nem jeleztek igényt rendezvényés programtámogatásra.
A megyei szervezet tagjai előtt megkülönböztetett módon nyílik lehetőség az ország
más pontjain megrendezett konferenciákon,
rendezvényeken való részvételre.
A 18. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a
„könyvtáros klub” programjai sajnos nem sok érdeklődést
váltanak ki. A klubprogramhoz 2011-ben a megyéből
egyetlen intézmény sem csatlakozott. A könyvtárak
valószínűleg a saját TÁMOP rendezvényeik miatt voltak
túlterheltek. Egyéni meghívóra nyolcan jelezték igényüket,
érkezett néhány visszajelzés arról, hogy majd a helyszínen
kérnek belépőt.
Időrendben haladva az MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezetének 18. országos tanácskozását kell megemlíteni
(július 6–8. között). Ezúttal a megyéből öten
(szervezetünkből négyen) vettek részt Gödöllőn.
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Alig egy hétre rá (július 14-16.) az MKE 43. vándorgyűlésére
huszonegyen jelentkeztek. Végül tizennyolcan (ebből
tizenöt szervezeti tag) utaztak a megyéből Pécsre. A
részvétel erősen függ az anyagi lehetőségektől. Nem
minden munkáltató tud hozzájárulni a költségekhez, a
megyei szervezet 2011-ben harmincezer forintot
határozott meg a részvétel támogatásához.
Szinte már állandó eseménynek számít a megjelenés a
„Tatabányai civil nap”-on. 2011 szeptemberében hatodik
alkalommal rendezték meg a „3. Dózsakerti napok”-kal
együtt. Ezúttal a forgalmas helyszínen felállított standnak, a
könyvtárakat, a könyvtári hét programjait és a szervezet
munkáját népszerűsítő egész napos önkéntes szolgálatnak
köszönhetően csekély anyagi támogatást is „hozott a
konyhára”.
Már nem állandó, de mindenképpen a
szervezetet érintő jelentős eseményként kell
megemlíteni az MKE 75. évfordulójára
kiadott jubileumi évkönyv szerkesztésében
vállalt megyei szerepet. A KomáromEsztergom Megyei Szervezet történetét,
vezetőségeinek névsorát, jelentősebb
eseményeinek kronológiáját és bibliográfiáját
tartalmazó kötet a márciusi küldöttközgyűlésen, a
könyvfesztiválon és a vándorgyűlésen is bemutatásra
került.
A megyei vonatkozású anyag szerkesztése során felmerült
egy megyei könyvtári vonatkozású képarchívum
gondolata. Áprilistól Mészáros Antal, szervezetünk
egykori titkára segítségével Kissné Anda Klára próbálta
azonosítani Koger Tamás (volt elnök) 1964-1982 képein a
résztvevőket. A folyamat nehézkessége és helyismereti
jelentősége miatt továbbgondolásra érdemes lehet,
segítséggel valósulhat meg. Az anyag részét képezné az
OSZK és MKE digitális képarchívumának is, amit Nagy
Zoltán, az MKE Műszaki Szekciójának elnöke gondoz.
Az MKE eddig minden évben
biztosított valamilyen továbbképzést
tagjai számára. Március 8. - május 3.
között az egyesület NCA támogatással
„Civil akadémia” elnevezéssel szervezett
tanfolyamot (Bp., BME OMIKK). Öt
alkalommal civil szervezeteket érintő jogi, pénzügyi,
elektronikus ügyviteli, tréneri ismeretekről és minőség-

menedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. A tanfolyamot
Kissné Anda Klára végezte el.
Elmaradt viszont a közös színház- vagy kiállítás-látogatás,
egy webszerkesztő workshop októberben és az agostyáni
könyvtárlátogatás a túlzsúfolt őszi rendezvények miatt.
Kardos András külföldi tartózkodása miatt utasította
vissza meghívásunkat.
A szervezeti élet kevésbé látványos, de a vezetőségnek sok
feladatot, adminisztrációt jelentő munkájáról éppúgy be
kell számolni. Annál is inkább, mivel költségvonzata e
tevékenységnek is van.
Januárban nagy feladat volt az országos tisztújítás előkészítése, a
jelölőlapok megyei szintű összesítése és továbbítása.
Határidőre teljesítettük az MKE működési pályázatához
kért adatszolgáltatást a szervezetek 2010. évi rendezvényeiről.
Február, mint minden évben, most is kiemelten a
tagtoborzást jelentette, nem kis munkát ad ilyenkor a
tagnyilvántartás adminisztrációja. Ez a feladat most
megduplázódott, mivel 2011 novemberétől először volt
lehetőség már a tárgyévben és részletekben befizetni a
következő évi tag- és regisztrációs díjakat.
Február (és június) ugyanakkor adóbevallási kötelezettséget is
jelentett. Fel kellett mérni a megyei szervezetben végzett
önkéntes munkát (hozzávetőleg 11 ember/350 óra/év) egy
MKE-t érintő ÁSZ vizsgálathoz.
Márciusra készült el, de kétharmados többség nem volt
jelen egy taggyűlésen sem a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásához. A jelenlévő tagok észrevételei alapján a
módosítások megtörténtek, októberre az Elnökség EB
elnökének jóváhagyását élvezve elfogadásra kész állapotba
került.
A 2010. évi beszámolókat március végére, a tagdíjutalással
szinte egy időben teljesítettük. Júniusra fejeződött be a
matricák átadásának és átvételének dokumentálása.
Október elején tagdíjreformmal kapcsolatos állásfoglalást
küldtünk a beérkezett vélemények alapján a Tanácsnak.
Október végén a június 1. és október 31. közötti időszak
programjaira vonatkozó részletes jelentést kellett küldeni az
MKE NCA-nak szolgáltatott szakmai beszámolójához.
Pályázati tevékenységet az év során nem folytattunk.
Az NCA által kiírt pályázatokra az MKE keretein
belül lehetett volna pályázni, de egy országos
érdeklődést kiváltó reprezentatív megyei
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rendezvényhez – sikeres pályázat esetén is – szükséges
anyagi fedezettel a szervezet nem rendelkezik. (Visszatérő
probléma.) Ezért vált bizonytalanná, hogy megyei
segítséggel szerveződhessen meg a Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetének megszűnés által fenyegetett
országos tanácskozása. A megyei szervezetnek saját
alapítású kitüntetése nincs. Az MKE jogkörében és
támogatásával odaítélt díjakra a tagságtól beérkezett
javaslatok alapján a vezetőség állít jelöltet. 2011 során a
megyei szervezet két javaslatot továbbított az MKE felé: a
Prima Primissima díj magyar irodalom kategóriában az
MKE szekciókhoz csatlakozva Boldizsár Ildikót jelölte,
valamint Bibliotéka Emlékérem díjra Takács Annát
(JAMK) terjesztette fel. Sajnos mindkét jelölés
sikertelennek bizonyult. Egyéb kitüntetésekre (Szinnyei
József- és Széchenyi Ferenc-díj,) a későn érkezett felhívás
és a rövid határidő vagy a tagság hallgatása (Fitz Józsefkönyvdíj, MKE-emlékérem, „Az év fiatal könyvtárosa” díj)
miatt nem tudott a szervezet jelöltet állítani. Éppen ezért
okozott különösen örömet, hogy dr. Monostori Imre
szervezeten kívüli jelölésre novemberben Füzéki Istvánemlékérem kitüntetésben részesült.
A folyamatos egyesületi munkához és a szakmai kérdések
alakításában vállalt szerep miatt nélkülözhetetlenek az
MKE-től érkező információk. Küldötteink révén a
vezetőség igyekezett minden tanácsülésen, illetve a
küldöttközgyűlésen több fővel is megjelenni. Összesen hét
alkalom adódott az MKE vezető szerveinek munkáját
hozzászólásainkkal is segíteni és informálódni. Az év
végén megalakult PR vagy kommunikációs munkabizottságban
is van delegáltja a szervezetnek Márku Mónika
személyében.
Érdekképviseleti tevékenység jelenleg nem folyik. Utoljára
1991-ben lépett fel a szervezet a művelődéshez való jog
érdekében, a kistelepülési könyvtárak bezárása ellen a
MNE megyei szervezetével közösen.(Megfontolandó
lenne viszont, hogy a jelenlegi helyzetben a szervezet mit
tehet.)
Bár kívánatos volna, jelenleg nincs egyéb civil szervezettel
fenntartott kapcsolat a United Way Vértes Vidéke Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Civil Szolgáltató
Központja kivételével. A szakszervezeti és az üzemi
könyvtárhálózat, a népművelők átszerveződésével ezek a
szálak megszűntek.

A társintézményekkel (megyei múzeumok, levéltárak) és
más könyvtárakkal tanulmányutak során van lehetőség
ismerkedni, tapasztalatokat cserélni. A határon túli
könyvtárosokkal (szlovákiai, komárnoi, Nyitra megyei,
érsekújvári, drezdai, székelyudvarhelyi) és szervezetekkel
ma már szintén az anyagi feltételek hiánya miatt nincs élő
kapcsolat.
Míg a megyei és városi fenntartó szervek 2006-ig anyagi
hozzájárulással is támogatták a szervezet céljait, a
gazdasági helyzet változásával megszűnt a közvetlen
kapcsolat.
Alkalmi segítségnyújtás viszont több ízben történt a könyvtári
(Katalist) vagy egyesületi levelezőlistán feltűnt kérdések,
személyes megkeresések alkalmával (pl. adózási
információk, múzeumi és tagsági kedvezmények,
tájékoztatás a testületi tagságról). Szervezetünk is kért
segítséget SZMSZ-e kialakításához más szervezetektől,
érdeklődött tagdíjaikról, ügyvitelről, programokról. Az
Elnökségtől várt iránymutatást a szervezet és a megyei
könyvtár közti megállapodás tartalmát illetően.
A kommunikációra nagyobb hangsúlyt
kell fektetni. A szervezetnek elektronikus
hírlevele és levelezőlistája továbbra sincs. A
tagok tájékoztatása az aktuális és esetlegesen a közelmúlt eseményeiről, más
szervezetek programjairól, kirándulásairól
e-mailen, személyesen és telefonon
keresztül történik.
A megyei szervezet honlapjának (www.mkekemsz.hu)
frissítése folyamatos. Szerkesztője, gondozója Szilassi
Andrea. Az MKE honlapján megjelenő KEM szervezeti
információk és egyéb észrevételek felelőse Kissné Anda
Klára. Ugyanakkor a tagok közül még mindig senki nem
regisztrált a szervezethez.
A KeMLIB (Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok
online havi folyóirata) egyesületi rovatában 2011-ben 23
cikk jelent meg. Rovatvezető Kissné Anda Klára.
A szervezeti élet értékelése:
Az év során a vezetőség tagjaiban megvolt a törekvés a
folyamatos kapcsolattartásra. Kétszer ültek össze az
aktuális feladatok és munkaterv megvitatása miatt.
A munkamegosztást és munkamenetet időnként befolyásolják a munkahelyi kötelezettségek és az egymástól való
távolság. A szervezetek ellenőrző bizottsági munkájához
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Horváth Sándor Domonkostól (MKE EB elnök) várunk
ajánlást.
A vezetőség nyitott, bármelyik tagja szívesen fogadja az
ötleteket és észrevételeket, a szervezeti munkához
önkéntesen lehet csatlakozni.
A tagság aktivitása nem kielégítő (lásd két határozatképtelen
taggyűlés). Egyéb események során kb. 20-30 %-a vesz
részt a programokon és még ennél is kisebb az aránya,
mindössze négy-öt főben meghatározható, ki hajlandó
alkalmanként a szervezeti munkába való bekapcsolódásra
(pl. civil nap, programszervezés során felmerült feladatok
ellátása, érdeklődés, javaslattétel). A továbbított hírekre
visszajelzések ritkán érkeznek, az ügyvitelt sokszor gátolja
a határidők figyelmen kívül hagyása (lásd országos
tisztújítás, díjakra leadott jelölések vagy adatváltozások/regisztrációk jelzése).
Év közben vélemény, javaslat nem vagy alig érkezik, az
egyesületi munkát érintő kérdésekben szinte kizárólag a
tagdíjfizetés kapcsán fogalmazódik rendszeresen vélemény
- elmarasztaló kritika formájában.
A szervezeti élet - összhangban az MKE és a szakma
megújulási törekvéseivel, valamint a januártól életbe lépett
új civil törvény által támasztott követelményeknek
megfelelően - több síkon, több szempontból kell, hogy
változzon. Azonban aktív tagság, építő javaslatok nélkül
elveszik a tartalom és a cél. Senki ne higgye, hogy nem tehet
az egyesületért és az egyesület nem tesz érte. 2012-ben is
fogjunk össze!
2011. évi pénzügyi beszámoló
Bevételek:
Nyitó pénzkészlet 2011.01.01-én:
112870,- Ft
279000,- Ft
2011., 2012. évi tagdíjak
2000,- Ft
Egyéni támogatás a „Civil nap”-on
2883,- Ft
Kamatbevétel a folyószámlán
41000,- Ft
Workshop és kirándulás támogatása
324883,- Ft
Összes bevétel
Kiadások:
73500,- Ft
1685,- Ft
24190,- Ft

MKE-nek átutalt tagdíjhányad
Irodaszer, nyomtatvány
Könyvelés, postaköltség

103250,- Ft

Rendezvény részvételi díjak:
vándorgyűlés, színház, tanulmányi út
8130,- Ft
kiküldetés útiköltsége
16240,- Ft
Szervezett étkezés:
taggyűlések, ülések étkezési költségei
11021,- Ft
Bankköltség, számlavezetési díj
238016,- Ft
Összes kiadás
Záró pénzkészlet 2012. 12. 31-én: 97145,- Ft
Eredmény 2010-hez képest -15725,- Ft
A pénzeszközökből 2011 májusától (felmondásig) háromhavonta a kamataival újra lekötődő takarékszelvénnyel
rendelkezünk, amelynek értéke 2011.12. 31-én 102592,- Ft.
Kissné Anda Klára, titkár (MKE KEMSZ)

Áttekintés az MKE Komárom-Esztergom
Megyei Szervezetének
2011. évi eseményeiről
Január
- Az országos tisztújítás előkészítése, a
jelölőlapok megyei szintű összesítése és
továbbítása.
- Január 15. 2010/2011. évad utolsó bérletes
előadása (két fő+családtagok)
- Január 24. „Webszerkesztő workshop”
(Tatabánya, Városi Könyvtár). Résztvevő 12 fő.
- Január 25. Továbbításra került a KomáromEsztergom megyei szervezet teljes történetét
feldolgozó, az MKE jubileumi évkönyvbe kért
tanulmány és kísérőanyagai (vezetőségei névsor,
történeti kronológia, bibliográfia).
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Február
Kiemelt tagtoborzás, tagdíjfizetés, tagi
nyilvántartások kezelése, adminisztrációja.
Február 3. MKE tanácsülés (Bp., ZMNE).
Március
- Március 21. Taggyűlés (Tatabánya, József
Attila Megyei Könyvtár).
- Március 31. Tisztújító küldöttközgyűlés, az
MKE jubileumi évkönyvének bemutatása (Bp.,
OSZK).
- Március 8. és május 3. között „Civil akadémia”
(Bp., BME OMIKK). Öt alkalommal civil
szervezeteket érintő jogi, pénzügyi, elektronikus
ügyviteli, tréneri ismeretekről és minőségmenedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. Részt
vett: Kissné Anda Klára.
Április
- Április 8. „Webszerkesztő workshop”
(Tatabánya, Városi Könyvtár). Részt vett 11 fő.
- Április 15–17. XVIII. Budapesti Nemzetközi
Kö n y v f e s z t iv á l . A „ kö n y v t á r o s k l u b ”
programjaihoz egy intézmény sem csatlakozott,
egyénileg több érdeklődő.
- Prima Primissima díj magyar irodalmi
kategóriában történő jelölés.
Május
Május 4. MKE tanácsülés (Bp., OSZK).
Küldött Muhi Orsolya.
- Május 31. A megszervezett esztergomi
kirándulás érdektelenség (11 fő) hiányában
elmaradt.
Június
- Június 20. „Webszerkesztő workshop”
(Tatabánya, Városi Könyvtár). Részt vett 10 fő.

Július
- Július 6–8. „Európaiság és nemzeti, helyi
értékek”: az MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezetének XVIII. országos tanácskozása
(Gödöllő). Részt vett a megyéből 5 fő (négy saját
egyesületi tag).
- Július 14–16. „Tanulás, tudás, műveltség –
Könyvtárosok a jövő szolgálatában”: az MKE 43.
vándorgyűlése (Pécs). Jelentkező 21 fő, részt vett
18. (Ebből 15 saját egyesületi tag).
Szeptember
Szeptember 23. MKE tanácsülés (Bp.,
OSZK). Küldött Kissné Anda Klára.
- Szeptember 24. „3. Dózsakerti családi napok
és 6. Tatabányai civil nap”. A dózsakerti Sétáló
utcában az MKE KEMSZ standot állított.
Önkéntesek 3 fő (Kristófné Szabó Szerafina,
Petényi Erzsébet, Kissné Anda Klára).
Október
- Október 3. Taggyűlés (Tatabánya, József
Attila Megyei Könyvtár). Résztvevő 18 fő.
- Október 17. Tanulmányi kirándulás,
tapasztalatcsere. Esztergomi közgyűjtemények
megtekintése szakmai vezetéssel és párkányi séta.
Résztvevő 25 fő (ebből 14 saját egyesületi tag).
- Az októberi webszerkesztő workshop
elmaradt.
- Bibliotéka Emlékérem díjra jelölés.
November
- A 2012. évi tagdíjfizetés előkészítése,
ügyvitele.
November 14. Webszerkesztő workshop
(Tatabánya, Városi Könyvtár). Résztvevő 10 fő.
November 23. MKE kibővített elnökségi
ülés (Bp., ZMNE). Küldött Kissné Anda Klára,
Gyüszi László elnökségi tagként vett részt.
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Egyesületi élet
December
- December 8. MKE KEMSZ vezetőségi ülés
(Tata, Eötvös Gimnázium és Kollégium
könyvtára)
- December 13. MKE tanácsülés (Bp., OSZK).
Képviselő Kristófné Szabó Szerafina.
- December 13. MKE PR Munkabizottság
alakuló ülése. Megyei delegált Márku Mónika
(József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya).

A szervezetet/tagokat érintő egyéb események:
- Január 31. Lehrreichné Dürgő Brigittát a
Gyermekkönyvtáros Szekció EB tagjává
választották.
- Március 31. Gyüszi Lászlót a küldöttközgyűlés
az MKE Elnökségének EB póttagjává
választották.
- Novemberben Füzéki István-emlékérem díjat
kapott dr. Monostori Imre.

MEGHÍVÓ
az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének taggyűlésére
Tisztelettel kérjük Tagjainkat a megyei szervezet éves rendes taggyűlésén való részvételre.
Időpont: 2012. március 19. (hétfő), 900 óra
Helyszín: Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár
Napirend:
1. Tájékoztató az MKE tevékenységéről, aktuális feladatairól és az új civil törvényről.
– Fehér Miklós, MKE főtitkár, a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályának munkatársa
2. Az MKE KEMSZ szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.
3. Beszámoló a megyei szervezet 2011. évi tevékenységéről. – Kristófné Szabó Szerafina, MKE KEMSZ elnök
4. 2011. évi pénzügyi beszámoló és a 2012. évi költségvetés előterjesztése.
– Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár és gazdasági felelős
5. 2012. évi munkatervi javaslatok. – Kristófné Szabó Szerafina, MKE KEMSZ elnök
6. Hozzászólások, kérdések
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Határozatképtelenség esetén a taggyűlést 2012. március 19., 9 órára ismételten összehívjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

