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80 éves lesz az MKE
Kissné Anda Klára
Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015.
március 3-án ismét ülésezett az MKE Tanácsa. A
főtitkári beszámolót - Fehér Miklós betegsége
miatt - ezúttal Bazsóné Megyes Klára, a tanács
elnöke tolmácsolta. A titkárság részéről Hantal
Zsófia a tagság, Horváth Tamás, az MKE
választási bizottságának elnöke az országos
választás
helyzetéről
tájékoztatott.
Bemutatkozott a Jogi Szekció és minden
jelenlévő beszámolt a helyi választási
eredményekről. Napirend szerint tárgyalta a
tanács az MKE alapításának 80. évfordulójára
tervezetteket, valamint a Fitz-díj jelölések
előkészítését.
Mivel tanácsülés 2014 szeptemberében volt
utoljára, a főtitkári beszámoló az az óta
történtekre is kitért. Az elnökség október óta öt
alkalommal
ülésezett.
Megfogalmazta
állásfoglalását a Kulturális Kerekasztal számára
a
kulturális
alapellátás
által
felölelt
tevékenységek köréről és szempontjairól. (Az
állásfoglalás az MKE honlapján elérhető lesz.)
Az új Ptk.-val az országos választási eljárások
elindítása okán kellett foglalkoznia. Előkészítette
a novemberi életpálya konferenciát és pozitívan
értékelte a témához kapcsolódó októberi
tatabányai rendezvényt. Határozatot hozott, hogy
a Füzéki-díj kitüntetettjének laudációja és
üzenete a vándorgyűlésen elhangozzék.
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A novemberi ülésen az elnökségi tagok
egyeztették a vándorgyűlés felelőseit. Ekkorra
strukturálódott
az
életpálya
konferencia
bértáblája. Felkérték az Országos Választási
Bizottság tagjait. Az MKE Titkárság és
alkalmazottainak helyzete, valamint az OSZK új
vezetése miatt vált szükségessé az egyesület és
az
intézmény
közötti
egyeztetés
és
megállapodás.
Egy
szervezeti
javaslatra
foglalkoztak új tagkártya-konstrukcióval, de
elutasították. Köszöntötték Barátné dr. Hajdu
Ágnest a KTE Emlékérem kitüntetettjeként.
December közepén a szervezettől bekért
kérdésekről, tennivalókról egyeztettek. Az
időközben kilépett és önállóan bejegyzett PécsBaranya
Megyei
Szervezet
csatlakozási
szándékát az új Elnökség hatáskörébe helyezték.
Értékelték
a
soproni
vándorgyűlést.
Meghatározták a 47. vándorgyűlés témáját,
címét: A minőség dinamikája, a fejlődő
könyvtár. Döntöttek a könyvfesztiválon történő
valamint
pályázatokról.
Itt
részvételről,
tárgyalták azt is, hogy az MKE 80 éves
évfordulójáról hogyan emlékezzenek meg. Az
Egyesület új bejegyzése előtt a módosított
Alapszabályhoz ügyvédi ellenjegyzés kéréséről
határoztak. Tárgyalták a szervezeti EB-k
szerepét és szükségességét.
Februárban határozták meg az éves munkatervet
és értékelték a költségvetés helyzetét. Bakos
Klára beszámolt a szolnoki vándorgyűlés
helyszínén tett látogatásáról. Tárgyaltak a
válságos helyzetbe került hatvani városi
könyvtár
érdekvédelmében
a
helyi

polgármesterrel. Meghallgatták Billédi Ferencné
tájékoztatását és javaslatát a külföldi mintára
(szakrészlegként) létrehozott nőkönyvtárról.
A tagsági helyzet kisebb vitát váltott ki. A
matricák február 28-ig adnak érvényességet.
Március elején 896 egyesületi tag fizetett
tagdíjat, sokan újak. A tavalyi kétezer-kétszáz
főhöz viszonyítva ez kevés. Vannak szervezetek,
akik határozottabbak a tagdíj beszedésében, már
januárban bekérik azt vagy a tagságuk
fegyelmezettebb. Vannak viszont, akik kevésbé
következetesek, ezen változtatni kell. Tagkártyát
a titkárság az elnökség jóváhagyása után,
havonta egyszer rendel. A szervezet, a szekciók
egyre inkább értik a könyvelés új rendjét. A
helyi választásokat követően a titkárság jogköre
az OTP-nél a változás-bejelentés, ehhez a
választási jegyzőkönyveket meg kell küldeni.
Molnár Jánosné kérte a Tanács állásfoglalását,
hogy a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és
egyéb helyekre benyújtott pályázatokban
önkéntesek
foglalkoztatására
vonatkozó
nyilatkozatokhoz kötethetne-e szerződést az
MKE a szervezetek és szekciók elnökeivel,
titkáraival. Munkájuk teljes mértékben kimeríti
az önkéntesség fogalmát, a tanács támogatta a
javaslatot.
Horváth Tamás az országos választás jelenlegi
állását ismertette. A novemberben megalakult
nyolctagú bizottság tagjai felosztották maguk
között a szervezeteket és a szekciókat. 2014.
december 2-án volt az első ülésünk, ahol
egyeztették a tennivalókat és a határidőket.
Levelező listát hoztak létre a folyamatos
kapcsolattartásra.
A
január
23-ig
meghosszabbított jelölési folyamat után az 50
jelölőpontot kapott jelölteknek kiküldték a
felkérést szakmai programjuk, önéletrajzuk
beadására. Két elnökjelölt van, a hét
főtitkárjelöltből egy vállalta, a hat EB elnök
jelöltből pedig senki. Elnökségi tagságot
tizenöten, EB tagságot heten vállaltak. 32
szervezetből huszonkilencen küldtek szervezeti
jelölőlapot. A 81-ből 39 testületi tag állított
jelöltet. Egyéni jelölésből több érkezett, mint
négy éve (kb. 800 fő).

A tisztújító küldöttközgyűlésre május 6-án kerül
sor, érdekes választásnak ígérkezik. Fontos, hogy
megfelelő,
tárgyalóképes
szakemberek
kerüljenek pozícióba be. Az EMMI a társadalmi
szervezetek érdekérvényesítő szerepét vizsgálva
a könyvtárakét a legalacsonyabb szintre helyezi,
nincs könyvtári osztály a minisztériumban,
kérdéses a Könyvtári Intézet jövője, és hogy
lesz-e életpálya-modell 2016-ra. A tagság a
közgyűlés előtt legkésőbb tizenöt nappal kap
értesítést a jelöltekről a szakmai programokkal és
önéletrajzokkal.
A szervezetek közül ez alkalommal Haraszti
Pálné és Gerencsér Judit a Jogi Szekciót mutatta
be, amelynek gyökerei a bírósági könyvtárak
újbóli létrejöttéig nyúlnak vissza. A szekció
1998-ban az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának
bírósági
könyvtárosok
csoportjaként kezdte meg működését. 2011
márciusában váltak önálló szervezetté. A szekció
részletes bemutatkozása a Könyvtárvilágban lesz
olvasható.
A szervezeti választásokról a jelenlévő tanácsi
képviselők, szervezeti elnökök számoltak be
röviden. Bemutatkoztak az új tanácsi képviselők.
A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, a
Műszaki és a Múzeumi Szekció, a Vas, Somogy,
Bács-Kiskun, Veszprém megyei szervezetek
még nem tartottak választást. Új elnöke van a
Gyermekkönyvtáros
Szekciónak:
Ignácz
Lászlóné, az Olvasószolgálati Szekciónak:
Molekné Kőrösi Beatrix és a Zenei Szekciónak
Bándoli Katalin. Fejér megyében Burián Edit,
Heves megyében Bodor Katalin, KomáromEsztergom megyében Kissné Anda Klára,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kührner Éva
lett az új elnök. A legtöbb helyen igyekeztek
fiatalítani a vezetőséget – több-kevesebb sikerrel,
de a beszámolók sejtették, hogy az aktívan
feladatot
vállaló
nyugdíjasok
szakmai
tapasztalatára, lelkesedésére is nagy szükség van.
Az MKE megalakulásának 80. évfordulójához
kérte az elnökség a szervezetek ötleteit, és hogy
vegyék
figyelembe
saját
rendezvényeik
összeállításánál. Az Elnökség három esemény
során tervez megemlékezést amellett, hogy

üzenetet küld a nemzetközi szervezetek felé. A
május
6-ai
Küldöttközgyűlés
és
elnökségválasztás,
valamint
az
MKE
Vándorgyűlés
kínál
lehetőséget
a
megemlékezésre július közepén Szolnokon. A
Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva
novemberben
egy
szakmai
konferencia
foglalkozna a könyvtár – könyvtáros – tudomány
kapcsolatával. (Fehér Miklós a Könyvtárvilág
2015. évi 1. számában foglalkozik a témával.)
Ez az év – a tisztújítás miatt is - az emlékezés és
a megújulás éve lesz. Szükséges lesz a
promóciós anyagok frissítése, lehet fotóanyagot

Könyvtárosok kirándulása Környére
Takács Anna
Április 14-én ünnepeltük a könyvtárosok
világnapját. Az MKE Komárom-Esztergom
Megyei Szervezet ez alkalomból április 11-ére
családi kirándulást szervezett Környére, ahol a
könyvtárat és a tájházat tekinthettük meg.
Elkísért bennünket Turainé John Katalin,
Tatabánya alpolgármestere is.
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Környén Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros és
férje, Hajma Mihály mellett Beke László
polgármester fogadta a csoportot. Beke Lászlóról
tudni kell, hogy a község szisztematikus
fejlesztése mellett a kultúráról, benne a

gyűjteni, kiállítást rendezni, a régi tagokat
felkutatni stb. Az 55 éves Komárom-Esztergom
Megyei Szervezet saját történeti kiadvány
összeállításában is gondolkodik.
A Fitz-díj bizottság néhány tagja is jelen volt. A
területi szervezeteket és szekciókat egymás
között felosztva kezdik el április elejéig a
javaslatok gyűjtését. A díjnak két-három éve
igen nagy presztízse van. A kiadókkal és a
minisztériummal felvett kapcsolat lendített rajta.
A kiadók büszkék rá, ahogy azt a
Vándorgyűlésen
is
láthattuk.

könyvtárról sem feledkezik meg. (Személyes
ismeretségünk
még
a
kistérségi
könyvtárellátáshoz kapcsolódik: a kistérségi
támogatás szinte teljes összegét fordíthatta a
könyvtár állományfejlesztésre, de ugyanannyit
biztosított mellette költségvetési forrásból is.) A
fejlődés titka szerinte adódik a község
adottságaiból (ipari park, nagyszámú egyéni
vállalkozó, akik lehetőség szerint mindig kapnak
helyi megbízásokat), és az összefogásból. A
községháza villanyfogyasztását szinte teljes
egészében napenergia biztosítja - a művelődési
házét csak azért nem, mert a nagyterem
szellőzése sokat fogyaszt… Körültekintés,
folyamatos tájékozódás, az új iránti érzékenység
is minden bizonnyal hozzájárul a folyamatosan
szépülő és élhető község fejlődéséhez, amit –
remélhetőleg – az is befolyásol, hogy a
polgármester úr gyermekkorától olvasó és
könyvtárhasználó.
A rövid tájékozódás után költészet napi
programon vehettünk részt. A művelődési ház
melletti – szépen kialakított – téren először
hangszórón hangzottak el versek, majd élő
műsor következett helyi előadókkal. Az
ünnepséget megelőzően felkérték a lakosságot,
hogy feleslegessé vált versesköteteiket ajánlják
fel, és a délelőtt folyamán jelképes (10 Ft-os)

áron vásárolhatták meg az érdeklődők. Ezt
hagyományteremtő programnak tervezik a
szervezők.
Ezt követően elbúcsúztunk a polgármester úrtól,
majd rövid séta után a község tájházát tekintettük
meg.
A
hagyományos
parasztházban
megnézhettük a régi konyha felszerelését, a
„tisztaszobát”, de láthattunk szövőszéket,
bölcsőt, népviseleti emlékeket. Mindezt – és a
csűrben a paraszti gazdálkodás eszközeit – a
község lakói gyűjtötték össze. A bútorok egy
részét a tatai német nemzetiségi múzeumtól
kapták kölcsön.

iskolában és a könyvtárban a manuális
foglalkozásokhoz. Ildikó további ötleteket kapott
az olvasóteremben, hiszen a helyi alkotókör is
fantasztikus kézműves munkákat készít,
amelyből vásárokat is tartanak, a bevételt a
működéshez és jótékony célra hasznosítják.
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Az egykori istállóból nagyobb családi ünnepek
megrendezésére
is
alkalmas
helyiséget
alakítottak ki, látogatásunkkor épp egy 60 éves
házassági évforduló ünneplésére készültek. (A
terítés kellékei a tájház tulajdonát képezik.)
A halastó melletti séta után John Katalin is
elköszönt tőlünk – reméljük, nem csupán
udvariasságból mondta, hogy nagyon jól érezte
magát –, minket pedig még némi munka várt:
Erősné Suller Ildikó úgy döntött, itt az ideje,
hogy
megismerkedjünk
díszdobozok
díszítésével. Akrilfesték, dobozok, tolltartók,
színes mintás papírok, szalvéták álltak
rendelkezésünkre,
mi
pedig
–
némi
hitetlenséggel és baráti segítséggel – nekiálltunk
a munkának. Végül mindenki saját készítésű
díszdobozzal indult haza, Hajmáné Éva pedig
felírta, mi mindent tudna hasznosítani az

A kirándulás résztvevői – a sok látnivalónak, a
barátságos vendéglátásnak (minden résztvevő
kapott emlékül egy-egy tollat a polgármester
úrtól) és a ragyogó tavaszi időnek köszönhetően
– szép emlékekkel tért haza. Köszönjük
mindenkinek, aki e nap sikeréhez hozzájárult, és
az alpolgármester asszonynak is, hogy eljött
velünk. Kár, hogy csak kevesen fogadták el az
egyesület meghívását.
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