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A jubileumi konferenciától a Fitz-díj 
bizottságig 
 
Kissné Anda Klára 

 
2015. október 20-án az Országos Széchényi 

Könyvtárban tartotta soros ülését az MKE Taná-

csa. A napirend kiemelten foglalkozott az MKE 

megalakulásának 80. éves jubileumi rendezvé-

nyeivel.  

 

A kép forrása: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iii_evfolyam_2015/5_szam_2015/ 

Az idei szervezeti és intézményi megemlékezé-

seket november 25-én az egyesület jubileumi 

konferenciával tetőzi be, melynek az ELTE Ál-

lam-és Jogtudományi Kar ad helyet egy kétnapos 

tudományos, szakmai programot követően.  A 

konferencia az elmúlt nyolcvan év összegzése 

mellett a jövő kihívásaira kíván összpontosítani. 

Célja a könyvtárak előtt álló új kihívások, ten-

denciák, információs technológiák számbavétele 

a társadalom kutatási, fejlesztési és innovációs 

tevékenységeinek elősegítése, a tudomány- és 

tudásfejlesztés, valamint az információszolgálta-

tás érdekében. A konferencia díszvendége Sinik-

ka Sipilä, az IFLA 2015-ben leköszönt elnöke. 

Több mint négy évtizede nem járt hazánkban 

ilyen magas rangú vezetője a világszervezetnek.  

Az MKE kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkezik. Tagja az IFLA-nak, az EBLIDA-

nak, központilag és szervezetei, szekciói kereté-

ben kulturális, diplomáciai kapcsolatokat folytat 

a szomszédos országok egyesületeivel. A 2015-

ös év egyik legnagyobb nemzetközi elismerése, 

hogy Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszonyt 

beválasztották az IFLA Igazgatótanácsába. 1927 

óta nem volt magyar képviselet ilyen magas po-

zícióban, amit Magyarország, de Európa vi-

szonylatában is történelmi jelentőségű szerepvál-

lalásként értékelhetünk, és feltétlen előnyt je-

lenthet a hazai könyvtári projektek tekintetében. 

Az idei Cape Town-i IFLA konferenciáról és 

Barátné dr. Hajdu Ágnes beiktatásáról, feladati-

ról szóló beszámoló a Könyvtárvilág legújabb 

számában olvasható: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/11/dinamikus-konyvtarak-

hozzaferes-fejlodes-es-atalakulas-81-ifla-konferencia-cape-town-2015-

augusztus-15-21/2585/#more-2585  

A konferenciaszervezők a múlt és jövő összekö-

tése szándékával a fiatalok bevonását is megcé-

lozták. Számukra az MKE pályázatot írt ki a 

környezetükben élő közszereplők könyvtárakról 

és könyvtárosokról megfogalmazott gondolatai-

nak videofelvételére, melyek közül a legjobbak a 

jubileumi ülésen bemutatásra kerülnek, egy pá-

lyázó (csoport) pedig ingyenes regisztrációt nyer 

a 2016. évi Vándorgyűlésre. 

A jubileum alkalmából az MKE Képarchívum is 

feléledt. Az egyesület történetét, alakjait, pillana-

tait felidéző adatbázis a későbbiekben is bővíthe-

tő, elérhetőségét az interneten is biztosítják. 
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Gerencsér Judit főtitkár a tanácsülésen számolt 

be az Elnökség alakulóülése óta végzett munká-

ról és a feladatok felosztásáról. Változás az előző 

ciklusokhoz képest, hogy az eddigi három he-

lyett csak két alelnöke van az egyesületnek: dr. 

Redl Károly továbbra is a szakkönyvtári és hatá-

ron túli ügyek, míg Kiss Gábor a települési és 

közkönyvtárak érdekeit képviseli. A nemzetközi 

ügyek képviselete megosztott az elnök és a főtit-

kár között. 

 

Gerencsér Judit.  

A kép forrása: www.kuria-birosag.hu 

Megalakultak az MKE bizottságai: Etikai Bizott-

ság, Stratégiai Munkabizottság, Oktatási- és 

Képzési Munkabizottság, Akkreditációs Munka-

bizottság, Marketing és Kommunikációs Bizott-

ság, Hungarikum Munkabizottság, Honlap Mun-

kabizottság és Füzéki Munkabizottság. Vezeté-

süket az Elnökség tagjai között osztották fel, a 

bizottsági tagok köre még nem mindenütt teljes. 

A könyvfesztivál szervezőbizottsága még alaku-

lóban van, a Fitz-díj bizottság a tanácsülésen 

alakult meg. Ezúttal a Közkönyvtári Egylet, a 

Bibliográfiai Szekció, a Tudományos és Szak-

könyvtári Szekció, a Heves és Hajdú-Bihar Me-

gyei Szervezet lettek tagjai Bazsóné Megyes Klá-

ra elnökletével. Az 1989 óta kiosztásra kerülő 

nívódíjra már a szervezetek fogadják a javaslato-

kat (Komárom-Esztergom megyében az 

mkkemsz@gmail.com címre küldhető). 

Az MKE-nek saját bizottságai mellett delegált 

tagja van a 3K Szerkesztőségben, valamint Az év 

fiatal könyvtárosa-díj Kuratóriumában. 

A Honlap - és a Kommunikációs Bizottság sze-

repéről, feladatairól azok elnökei, Gerencsér 

Judit, valamint Kóródy Judit tájékoztattak. Már 

tapasztalható, hogy az elmúlt hónapokban haté-

konyabbá váltak az egyesület kommunikációs 

csatornái: a honlapon frissültek a szervezetek és 

szekciók adatai, több hír került fel, gyorsabb az 

átfutási idő a megjelenésig. A Titkárság Skype-

on keresztül is elérhetővé vált, elindult az MKE 

Facebook oldala.  

Bár az MKE a Katalisten is hírt ad immár a 

rendezvényeiről és a médiaszerepléseiről (Fehér 

Miklós 2015. szeptember 17-én a Kossuth Rádió 

Napközben című műsorában a települési 

könyvtárakról és a könyvtárak mai 

látogatottságáról, míg november 20-án Budavári 

Klára a Család–Barát Magazinban a papíralapú 

könyvekről és az olvasásról nyilatkozott), az 

elsődleges hírforrásnak az MKE honlapját kell 

tekinteni (mke.info.hu). Itt olvasható legfrissebb 

állásfoglalása a társadalmi egyeztetésre 

bocsájtott közös jogkezelésről szóló 2014/26/EU 

irányelv átültetésének részletes koncepciójáról, 

valamint a Kulturális Alapellátás Kerekasztal 

számára megfogalmazottak, amelynek kibővített 

ülésére 2015. július 8-án az elnök asszony is 

meghívást kapott. Az IKSZ, az EK, a KTE és az 

MKE delegáltjainak részvételével a 

közgyűjteményi munkacsoport kiállt a 

közgyűjteményi intézményrendszer kiemelése, a 

közfoglalkoztatás helyett a szakember 

szükséglet, a támogatási rendszer 

továbbfejlesztése mellett, és javasolta az NKA 

külön kulturális alapellátási kuratórium 

alakítását. E feladatok súlya generálta az MKE 

Stratégiai Munkabizottság létrejöttét. 

 

Kóródy Judit. A kép forrása: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/mentor/ 

mailto:mkkemsz@gmail.com
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A Kommunikációs Bizottság a hajdani PR Mun-

kabizottságot kívánja feléleszteni és szerkeszti 

többek között az egyesület webmagazinját, 

melynek legújabb száma már megjelent 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iii_evfolyam_2015/5_szam_2015/ 

Rövid ismertető készült a rovatokról, a 

szerkesztőbizottságról. Javasolt szervezeti 

szinten a média-megjelenések kigyűjtése, a 

médiaprotokoll elkészítése. Készül a nemzetközi 

rendezvénynaptár a rendezvények ütközésének 

elkerülésére és fontos, hogy minden információ, 

hír a honlapra vezessen vissza. Megkívánt egy új 

arculat, egy új logó kialakítása, amely a 

történetiség mellett az egyesület szerepére is 

felhívja a figyelmet. 

Gerencsér Judit főtitkárként beszámolt egyéb 

eseményekről is. Az Elnökség a májusi ülés óta 

több kitüntetési felterjesztésről és díjak 

odaítéléséről döntött. A Vándorgyűlésen 

lehettünk tanúi az MKE Emlékérmek, Az év 

fiatal könyvtárosa díj, a Hallgatói pályázatért 

járó jutalom, a Fitz-díj és a Kertész Gyula 

Emlékérem átadásának. Augusztusban állami 

kitüntetésekben részesültek az egyesület tagjai, a 

Szinnyei-díjra is tett javaslatokat az Elnökség. 

2015. október 22-én megemlékezés keretében 

került sor az idei Füzéki István-emlékérem 

ünnepélyes átadására. Az idei díjazott Varga 

Róbert, a kaposvári Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója.  

 

Rónai Katalin bábkiállítása Forrás: 
https://www.oik.hu/web/guest/rolunk 

Az egyesület „Alkotó Könyvtáros” 

programsorozatába keresi azokat, akik más 

szakterületről is bemutatkoznának. Ősszel Rónai 

Katalin sikeres bábkiállításának adott helyet az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár.   

Az önállósult Pécsi és Baranyai Könyvtárosok 

Egyesülete júliusban együttműködési 

megállapodás szándékával kereste meg az 

Elnökséget. A véglegesítéshez még további 

szakmai egyeztetésre van szükség. Az MKE új 

ügyrendje már tartalmazni fogja a hasonló 

esetekre az együttműködés tartalmi elemeit, a 

társult tagság feltételrendszerét, valamint 

stratégiai tervben kívánja részletezni a társult 

szervezetekkel való együttműködés tényét. 

Ez alkalommal került sor a szolnoki vándorgyű-

lés értékelésére. Lászlóné Nagy Ilona, a Ver-

seghy Ferenc Könyvtár igazgatója számolt be a 

szervezés kezdeteitől az eredményekig. Mint 

mondta „jó mulatság, nagy kihívás volt”. A fel-

adat összekovácsolta a munkatársakat, a szerve-

zet- és csapatépítés szempontjából pozitívan ér-

tékelhető. Nem hittek a város vonzerejében, épp 

könyvtárösszevonás után álltak, a könyvtár pedig 

a festéstől a szőnyegcseréig felújításra szorult. 

Kellő infrastruktúrát csak a főiskola biztosítha-

tott. Az egriek tapasztalatai, az Elnökség segítő 

közreműködése, az együttműködések és az, hogy 

a városban minden intézmény az ügy mellé állt, 

ötletekkel segítették a települések, támogatta a 

fenntartó – végül több regisztrált résztvevőt ho-

zott, mint Sopronban. Próbára tette a szervező-

ket, de jó kapcsolatokat eredményezett.  A me-

gyei könyvtár egy tudásközpont nélkül ma már 

nem képes egy ekkora rendezvényt megszervez-

ni: a technika, a feltételek, a gazdasági önállóság, 

a pénzügyi lebonyolítás, a főiskola rendezvény, 

szállás, szervezés, számlázás profillal rendelkező 

kft-je nélkül lehetetlen lett volna. Az MKE szo-

ros gyeplővel, sok éves tapasztalattal irányította 

a gazdasági ügyeket.  

Több helyszínen fogadták a regisztráltakat, az 

étkezés, szállás mellett kiállítás volt. A szekci-

ókban különböző szintű segítséget kellett nyújta-

ni, de a visszajelzések pozitívak voltak. A 

könyvtárigazgató jó szakmai kihívásként, gördü-

lékeny, aktív, jó munkaként értékelte a vándor-

gyűlést, és ezt számadatokkal igazolta. A fenn-

tartók előtt az intézmény tekintélye, a városban 

az elismertsége nőtt.  

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iii_evfolyam_2015/5_szam_2015/
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A Vándorgyűlésen elhangzott előadások várha-

tóan hozzáférhetők lesznek az egyesület honlap-

ján – amint megkapták őket az előadóktól. Az 

Elnökség pedig a leendő szervezőknek szándé-

kozik szervezési útmutatót készíteni hozzáférhe-

tő módon a tapasztalatokból és a jó gyakorlatok-

ból. 2016-banVeszprém lesz a házigazda. 

 

Dr. Téglási Ágnes. A kép forrása: 
http://www.universit.eoldal.hu/fenykepek/ 

A Tudományos és Szakkönyvtári Szekciót dr. 

Téglási Ágnes mutatta be. Ez a legfiatalabb 

szekció, mégis 2011 óta, mióta megalakult, több 

elnöke volt már. Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 

volt kezdeményezője a Katalisten közzétett 

felhívásával a felsőoktatási könyvtárak 

szerveződésének az MKE égisze alatt, de 

természetszerűleg nyitottak voltak a 

szakkönyvtárak felé. Céljuk a hatékony 

érdekképviselet, a szakmai képviseletet erősítése 

egymás felé és kifelé, a szakmai programok 

szervezése, miközben munkájukat 

összehangolják az MKE tevékenységével. 

Elnökeik voltak dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, 

Náray-Szabó Gábor, jelenleg dr. Téglási Ágnes. 

Mára több mint kilencven egyéni és körülbelül 

tíz állandó testületi tagja van.  

A szakmai programok a Vándorgyűlésekhez 

kapcsolódva, sok előadással, kompakt módon 

szerveződtek az évek során. 2012-től megjelen-

nek a Könyvfesztiválon. Felsővezetőik pályázati 

forrásból vettek részt tanulmányutakon. Az 

EISZ-t és az elektronikus információszolgáltatást 

folyamatosa napirenden tartották. Most az elekt-

ronikus információszolgáltatás, az adatbázis ké-

szítés, az Open Access került előtérbe. A forrás-

teremtés kormányzati szinten igényelne beavat-

kozást, ezért az EMMI felé erre javaslatot dol-

goztak ki. A tartalomszolgáltatás során felhasz-

nálóik nap, mint nap megkérdőjelezik a könyvtá-

rosok létjogosultságát, a kutatók az azonnali in-

formációt igénylik, és az interneten látják bizto-

sítékát a válaszoknak, miközben az ott elérhető 

adatbázisok mögött is könyvtárosok munkája áll. 

Érdekes lenne megvizsgálni, mi történt a kuta-

tókkal, akik hajdanán megrohanták és ellepték a 

könyvtárakat… 

 

Hantal Zsófia. A kép forrása: www. facebook.com 

A szervezeti–tagsági ügyek kapcsán Hantal Zsó-

fia, a Titkárság alkalmazottja számolt be az El-

lenőrző Bizottság vizsgálatáról. Várható a szer-

vezetek működési adminisztrációjához készített 

ajánlás. Szó esett a külföldi kirándulások során 

valutában kifizetett készpénz át- és visszavezeté-

séről, a tagdíjtáblázat jelentőségéről és tagsági 

információkról. Jelenleg közel 2100 egyéni és 

több mint hatvan testületi tagja van az MKE-nek. 

A tanácsi képviselők ezúttal magukkal vihették a 

Komárom-Esztergom Megyei könyvtárosok 55 

éve címmel megjelent DVD-ROM-ot a szervezet 

történetéről.  

 

http://www.universit.eoldal.hu/fenykepek/


Egy nap Bajnán 
 
Feketsné Kisvarga Anita 

 

Mint arról beszámoltunk a KeMLIB korábbi 

számában, Pallagi Tibor, Bajna község pol-

gármestere és Erdősné Csík Katalin, a település 

könyvtárosa meginvitálta a 2015-ös megyei 

Könyvtári Hetet nyitó konferencián az 

egybegyűlteket községükbe (lásd KeMLIB V. 

évf. 10. szám Könyvtár, értéktár – A Komárom-

Esztergom megyei XLIV. Könyvtári Hét szakmai 

nyitó programjáról) Mivel az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet évente két 

kirándulást szervez, s köztük az egyik célja a 

megyén belüli települések értékeinek megis-

merése és a helyi könyvtárak meglátogatása, 

Kissné Anda Klára, a szervezet elnöke máris 

kapott az alkalmon, és jelezte polgármester úr 

felé az egyesület részvételi szándékát egy 

esetleges bajnai kiránduláson. 

Egy hónap sem telt el, és máris visszajelzést kap-

tunk az önkormányzattól: november 2-án sze-

retettel várnak minket településükön. Ám, hogy 

mekkora szeretettel vártak minket, az csak a 

kirándulás napján derült ki igazán! Először is 

csodálatos időjárást rendeltek nekünk – állítólag 

még Nyíri Róbert kanonok úr is közbenjárt az 

érdekünkben. Másodszor olyan figyelemben és 

vendéglátásban volt részünk, amely csak VIP-

vendégeknek dukál, s ettől némi zavarral vegyes 

örömmel vettünk részt a szakmai napon. 

 

A templomban. Fotó: Török Csaba 

Miután megérkeztünk Bajnára, Pallagi Tibor 

polgármester és Hudoba Gyula alpolgármester 

urak, Hudoba Gyuláné pedagógus és Erdősné 

Csík Katalin helyi könyvtáros kollégánk fogadott 

minket a Művelődési Házban egy finom kávéval 

és frissen sült pogácsával. Bajna rövid szóbeli 

bemutatása után átsétáltunk az 1484-ben épült, 

majd az 1700-as és az 1800-as években áté-

pítésre került Szent Adalbert római katolikus 

templomba, ahol Hudobáné Edit idegenveze-

tésével a szép templombelső megtekintése mel-

lett alkalmunk volt megnézni egy fotókiállítást is 

az egyházközség tulajdonában lévő kegytár-

gyakról és miseruhákról. 

A templommal szemben áll a Simor János Ál-

talános Iskola. Nevét az 1842-től négy évig a 

településen szolgáló plébánosról kapta. Simor 

Jánost később esztergomi érsekké választották, 

de még hercegprímássá választása után is vissza-

visszalátogatott a községbe, és támogatta az is-

kola megépítését, melyet 1874-ben adtak át. Az 

iskola – túl történelmi viharokon és néhány ok-

tatási reformon – ma is virágzik. Bizony sok 

városi oktatási intézmény megirigyelhetné azo-

kat a szép és világos tantermeket, melyekbe 

bekukkantottunk látogatásunk során.  

 

A községi könyvtárban 

Fotó: Török Csaba 

A szépen felújított községi könyvtár is itt talá-

lható. A település vezetői és Erdősné Csík Kata-

lin ez alkalommal is megköszönték a megyei 

könyvtár módszertani osztályának segítségét, 

mellyel az állomány selejtezéséhez és retro-

spektív feldolgozásához, valamint a könyvtár 

berendezési tárgyainak beszerzéséhez járultak 

hozzá. Kirándulásunk következő állomása a Hild 

József által tervezett Sándor–Metternich-

kastély épülete volt, melynek teljes körű rekon-

strukcióját a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 



Központ fogja elvégezni a közeljövőben. A kí-

vülről szinte teljesen felújított kastély belül már 

csak nyomokban mutatta az épület egykori 

szépségét, de még így is lenyűgözött minket. 

Igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy Hudobáné 

Edit anekdotákkal fűszerezett, érdekes be-

mutatója segített elképzelni az itt folyó életet: 

Sándor Móric gróf, az ördöglovas merész tetteit, 

a hatalmas konyhában folyó munkát, az antik 

motívumokkal díszített falak között a kisas-

szonyok csevegését teázás közben, míg a férfi 

vendégek a kártyaszobában vagy a biliárdterem-

ben múlatják az időt, vagy a hangulatos 

narancsházban az egzotikus növények szépségét. 

A pincétől, sőt az egykori jégveremtől egészen a 

padlásig bejártuk az épületet, melynek szépsége 

már most magával ragadó volt – elképzelhető, 

milyen gyönyörű lesz, ha a felújítás befejeződik!  

 

A kastély. Fotó: Török Csaba 

A kastélylátogatás után a község másik büszke-

sége, az Alkotóház felé vettük az irányt. Bajna 

egyik legszebb telkén áll az épület, mely gyer-

mektáboroknak, alkotóműhelyeknek ad otthont. 

Az egyik szobában Alexa László fafaragó népi 

iparművész, fogadott minket, aki saját és felesé-

ge, Klenczner Erzsébet csuhéfonó népi iparmű-

vész alkotásaiból mutatott be nekünk néhányat. 

Nemcsak a mesterek munkáiban gyönyörködhet-

tünk, hanem Alexa László bevezetett minket a 

kopjafák jelképrendszerébe is. Megtudhattuk, 

miről ismerhető fel a női, s miről a férfi sírt őrző 

kopjafa, hogyan lehet kiolvasni a belevésett je-

lekből, hogy az elhunyt hány évet élt, hány le-

ány- és hány fiúgyermeke és unokája gyászolja. 

Előadása révén, amit korábban „csak” szép dísz-

nek láttunk, az immáron értelmezhető informáci-

óvá vált a számunkra. 

Bár még jó pár órán keresztül hallgattuk volna 

Alexa László előadását, gyomrunk korgása és 

vendéglátóink sürgetése jelezte, hamarosan más 

jellegű örömökben lesz részünk – megkóstolhat-

juk a helyi konyha remekeit. Visszatértünk a 

Művelődési Házba, ahol szépen terített asztalok 

vártak bennünket. Eddigi kísérőink, Pallagi Ti-

bor, Hudoba Gyula és kedves felesége, Edit 

asszony mellé Nyíri Róbert kanonok úr és 

Elődné Lukács Erzsébet jegyzőasszony is csatla-

kozott hozzánk, hogy együtt ebédeljünk. Nagyon 

megtisztelő volt, hogy a község teljes vezetése 

időt áldozott ránk, hogy akár csak egy ebéd 

erejéig találkozzon velünk. A búbos csirkecomb, 

ami helyi specialitás és a saját kezűleg nyújtott 

házi rétes igazi kulináris élvezetet nyújtott. A 

bajnai közüzemi konyha munkatársai nagyon 

kitettek magukért: nemcsak ízletes falatokkal, 

hanem kedves kiszolgálással is fokozták 

kényelmünket. 

 

 

A pincészetben.  

Fotó: Török Csaba 

Kirándulásunk utolsó állomásaként a közeli Őr-

hegyre buszoztunk, ahol a Szent Donát Borbarát 

Egyesület tagjaiként a polgármester és az alpol-

gármester urak borkóstolóval vártak. A nagyon 

igényesen kialakított Őr-hegyi pince és a csalá-

di–baráti–falusi rendezvényeknek kiváló helyet 

adó terasz szépen illeszkedik az erdei környezet-

be. A lemenő Nap sugaraiban fürdőzve és finom 

borokat kóstolgatva itt ért véget látogatásunk 

Bajnán. Nagyon köszönjük vendéglátóinknak a 

kedves fogadtatást és az egész napos időt, melyet 

arra szántak, hogy mindenhova elkísérjenek ben-

nünket és megismertessék velünk Bajna értékeit, 

szépségeit. 


