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„Minden  egyesület,  s  voltaképpen
minden szervezet alapvető ‒ mondhatni,
filozófiai  –  kérdése,  hogy  a  valós
(minőségi)  értékrend  érvényesüljön
benne  és  általa,  hogy  ne  váljék
csoportérdekek  eszközévé.  Ennek  fő
eszköze  és  módszere  a  nyilvánosság
csorbíthatatlan érvényesítése.”

/Sonnevend Péter/*1

Szervezeti élet

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Borsod Megyei Szervezet közötti kapcsolat
az előző évekhez hasonlóan konstruktív volt. A megyei szervezet megválasztott küldöttei ― Espán
Edina, Gulyás Lászlóné, Zahuczky László ― 2016-ban képviselték a tagságot a Küldöttközgyűlésen
és  a  konferenciákon.  Az  MKE  Tanácsülésein  Nagy  Gábor tanácsi  képviselőnk  rendszeresen
megjelent, valamint öt alkalommal tudósította a Könyvtárvilág Webmagazint a megyei szervezet
kiemelkedő programjairól. Összefoglalta az évnyitó taggyűlésünkön történteket, a Hernádi Istvánné,
Nóra  tiszteletére  szervezett  emléknap  fontosabb  állomásait  és  Gerő  Gyula  miskolci
kötetbemutatójának  lényeges  momentumait.  A Hegyközi  csodák-cikkében  a  megyei  szervezet
zempléni  kirándulásáról  írt,  végül  a  Jobb  adni,  mint  kapni  rövid  beszámolója  a  karácsonyi
adománygyűjtő  programunk  sikerét  örökítette  meg.  Az  MKE  48.  Vándorgyűlésén,  melyet
Veszprémben, július 7–9. között rendeztek meg, Espán Edina, Szendi Attila és Gulyás Lászlóné vett
részt. A találkozón Gulyás Lászlóné elnök az eddigi munkájáért MKE Emlékérem elismerésben
részesült.  Az  MKE  Elnöksége  Veszprémben  jelentette  be,  hogy  a  49.  Vándorgyűlés
megrendezésének jogát 2017-ben Miskolc kapja meg. A záró plenáris ülésen Dr. Prokai Margit a
miskolci  II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  és  Városi  Könyvtár  igazgatója,  Szendi  Attila,  a  Miskolci
Egyetem  Könyvtár  és  Levéltár  főigazgatója  és  Gulyás  Lászlóné,  az  MKE  Borsod  Megyei
Szervezete  elnöke  átvette  a  stafétabot,  majd  az  ülés  végén  a  jelenlévők  megtekinthették  a
Miskolcról készült  új  imázsfilmet (https://www.youtube.com/watch?v=XD1HQw_iemo),  mintegy
kedvcsinálónak a következő nagy könyvtáros találkozóhoz.

A megyei szervezet elnöksége a közgyűlés által elfogadott éves munkaterv szerint dolgozott.
Az elnökség a szokásoknak megfelelően kétszer ült össze, melyekről  jegyzőkönyvet készítettünk.
Az elnökség munkáját megkönnyítette a 2004-ben indult „Helyismereti séták”, a 2010-ben elkezdett
„Alkotó Könyvtárosok” és a  2003-ban bevezetett  „Ismerjük meg egymás könyvtárát” sorozatok.
Véleményünk szerint a kiszámíthatóság fontos szempont egy szervezet életében. Az első taggyűlést
hagyományainknak megfelelően minden év februárjában hívjuk össze, s ez nem volt másként 2016-
ban sem. A február 22-én megtartott nyitó összejövetelünk helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár előadóterme volt. A program a 2015. évi beszámoló elfogadásával kezdődött, majd
az elnök ismertette az új évre tervezett feladatokat. 

Tagság

Ebben  az  esztendőben  is  rendületlenül  törekedtünk a taglétszámunk növelésére.  Sajnos
igyekezetünk  ellenére  tagjaink  száma  2016-ban  nem  emelkedett.  A kollégák  távol  maradnak
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programjainkról, ha az munkaidőben van, s ezért nehéz motiválni a fiatal munkatársakat. A tárgyév
egyetlen  kirándulását  a  hétvégére  programozzuk.  Az  Olvasószolgálat  tagjai  szombatonként
dolgoznak  és  az  esetleges  műszakcsere  is  megnehezíti  a  részvételt.  A saját  tapasztalatainkra
hivatkozva nyugodtan kijelenthetjük, hogy fiatal kollégáinkat nem vonzza a szakmai alapon nyugvó
közösségi élet, nem foglalkoznak a csapatmunkában rejlő lehetőségekkel. Hogy ez ne így legyen,
ezért  a  tapasztaltabb kollégáknak is  többet  kellene  tenniük.  Akiket  eddig  valamilyen  formában
sikerült  megszólítani  azok,  folyton  azt  a  kérdést  tették  fel  nekünk,  hogy mit  nyújt  nekem,  mi
hasznom származik az egyesületi tagságból?

Tagtoborzás terén megyénkben évek óta nem tudunk jelentős eredményeket felmutatni. Az elmúlt
évtizedben a települési könyvtárak többsége jelentős változáson ment keresztül. A Borsod-Abaúj-
Zemplén  megyében  működő  valamennyi  kistelepülési  könyvtár  ma  már  szinte  mindegyike,  a
megyei  és  városi  könyvtár  Könyvtárellátó  Szolgáltató  Rendszeréhez  csatlakozott.  A központi
forrásnak köszönhetően ugyan kedvezőbb feltételek mellett szolgáltatnak, de sokszor szakképzetlen
munkatárssal. A végzettséggel rendelkező munkatársakat is nehéz meggyőzni az egyesületi tagság
előnyeiről,  nem  beszélve  a  szakképzetlen,  folyamatosan  cserélődő  alkalmazottakról.  A megyei
szervezethez szerényen, de mindig érkezik egy-egy csatlakozó kolléga belépő nyilatkozata. Olykor
egy iskolai könyvtáros is megtalálja szervezetünket. 

A Magyar  Könyvtárosok  Egyesületében  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  könyvtárosokat  két
területi  szervezet  képviseli:  a  Borsod  Megyei  Szervezet  és  a  Zempléni  Szervezet.  A hatékony
szakmai  érdekérvényesítés  érdekében  2016-ban  is  újra  kezdeményeztük  az  egykor  egy
szervezetként működő egyesület újraegyesítését. Sajnos, nem értünk el érdemi eredményt ebben a
vállalkozásunkban. Valljuk, hogy igényes szakmai munka nélkül nincs elismert szakmai szervezet
sem. Törekvésünk ebben az évben sem találkozott a zempléniek elképzeléseivel.

Ahogy elöregedik a szakma, úgy a tagjaink között is megemelkedett a nyugdíjas tagok aránya.

A taglétszám alakulása 2016-ban

Tagság 2016

Egyéni: ebből 52

aktív 32

nyugdíjas 19

tiszteletbeli 1

Testületi 5

Rendezvények

A  megyei  szervezet  tevékenységének  kiszámíthatóságát ebben  az  évben  is  a munkaterv
következetes betartásával igyekeztünk biztosítani.  2016-ben  folytattuk  az  előzőekben  említett
közkedvelt közösségformáló  programjainkat.  Ezek  felsorolását  a  beszámoló  végén  található
táblázatban  rögzítettük.  A  találkozókról  készült  fotók  megtekinthetők  weblapunkon



(http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/).

A megyei  szervezet  elnöksége  a  2015.  szeptember  2-i  ülésén  határozta  el,  hogy  a  karácsonyi
ünnepek alkalmából támogatni szeretné azokat a gyermekeket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye
legszegényebb településein élnek, ezért 2016-ban is folytattuk az adománygyűjtést. Az ajándékokat
a mezőcsáti Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a kazincbarcikai Egressy Béni Városi
Könyvtár segítségével juttattuk el a gyerekeknek.  Az átadásról fotók is készültek, melyet a megyei
szervezet  honlapján  helyeztünk  el.  Az  év  utolsó  összejövetelét   a  kazincbarcikai  kollégák
meghívásának  eleget  téve,  az  Egressy  Béni  Városi  Könyvtárban  tartottuk  meg.  Az  intézmény
megtekintését humorral átszőtt vetélkedő követte, majd vacsorával zártuk az évzáró programunkat.

Kommunikációs kapcsolatok

A  megyei  szervezetről  minden  információ  megtalálható  szervezetünk  honlapján
(http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/).  Rendezvényeinkről  e-mailben  és  a  Facebookon  is
rendszeresen hírt adunk.

Gazdálkodás

A szervezet tagdíjakból fedezte működési költségeit, valósította meg szakmai programjait.
A folyószámlánkon a  2017.  évi  feladataink megvalósításához  ―  a  2016.  december  31-i  zárás
szerint  ― 178 775 forint áll rendelkezésünkre.

Mellékletek

Rendezvények 2016

Időpont Téma

2016. január 25. „Helyismereti séták”: A Kövesi-gyűjtemény 
megtekintése a Miskolci Galériában

2016. február 22. Taggyűlés. Munkaterv elfogadása
„Alkotó könyvtárosok” sorozat:
Titkolt múlt – tiltott jövő. Bereti Gábor 2015-ben 
megjelent verseskötetének bemutatása. Beszélgetőtárs: 
Borkuti László

2016. április 14. Szakmai nap. Emlékezés Hernádi Istvánnéra. Emléktábla
avatás és emlékülés a család és az egykori kollégák 
jelenlétében.

2016. július 7-9. 48. Vándorgyűlés Veszprémben

2016. szeptember 24. ,Füzérradvány,  Filkeháza,  Füzér,  Füzérkomlós  -

kirándulás

2016. december 8. Évzáró taggyűlés Kazincbarcikán az Egressy Béni Városi
Könyvtárban.  A  cipősdobozos  akció  értékelése,
vetélkedő, kötetlen társalgás
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