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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/* 

Szervezeti élet 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Borsod Megyei Szervezet munkakapcsolata az 

előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is jól működött. Az elnökség tagjai: Borkuti László, 

Espán Edina, Gulyás Lászlóné, Munkácsi Szilvia, Nagy Gábor. A szervezet 2015-ben megválasztott 

küldöttei ― Espán Edina, Gulyás Lászlóné, Zahuczky László ― képviselték a tagságot a 

Küldöttközgyűlésen és egyéb konferenciákon. Az MKE Tanácsülésein Nagy Gábor képviselő részt 

vett a tanácsüléseken, de 2017-ben az elnök és a titkár rendhagyó módon többször is hivatalos volt 

erre a fórumra, a vándorgyűlés szervezésével kapcsolatos tájékoztató kötelezettségük miatt. 

A 2017-re tervezett feladatok közül kiemelkedett a Miskolcon 2017. július 5-7. között megrendezett 

MKE 49. vándorgyűlése. A főszervező az MKE volt, de a megyei szervezetnek, mint helyi 

rendezőnek, meghatározó szerepe volt a konferencia előkészítésében. A megtisztelő feladat mellett 

óriási felelősséget is rótt a helyi képviselők: Gulyás Lászlóné elnökre és Espán Edina titkárra, annak 

ellenére, hogy Miskolc negyedik alkalommal adott otthont a könyvtárosok országos szakmai 

seregszemléjének. A feszített munka mellett azért örömteli pillanatoknak is részesei lehettünk. 

Itthon,  a miskolci találkozón, az MKE Elnöksége MKE Emlékérem elismerésben részesítette Espán 

Edinát, szervezetünk titkárát. A megyei szervezet elnöksége a találkozó után különös gondot 

fordított arra, hogy megköszönje azoknak a kollégáknak a munkáját, akik mindvégig segítették a 

konferencia sikeres lebonyolítását. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársainak az intézmény igazgatója és az elnök ajándékcsomagot nyújtott át, a Miskolci 

Egyetemi Könyvtár dolgozóinak 2017. december 8-án munkaebéden mondott köszönetet a megyei 

szervezet elnöksége és az egyetemi könyvtár igazgatója. 

Tompáné Mészáros Hedvig, a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője részt vett az 

MKE által szervezett  egynapos szemináriumon - 2017. november 22-én 10 és 16 óra között –, mely 

az ENSZ 2030 Agenda a könyvtárak szerepéről a fenntartható fejlődés céljaival kapcsolatos 

kérdéseket tárgyalta. 

Az elnök 2017. október 4-i keltezéssel kérvényezte az MKE Elnökségétől, hogya Borsod Megyei 

Szervezet 2018. január 1-jétől az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet névvel 

működhessen tovább. Hivatalos válasz még nincs a szervezet birtokában, de az MKE honlapján a 

szervezetek listáján már az új név van feltüntetve. 

 

 



Tagság 

A létszám 2017-ben 62. A tavalyihoz képest 5 fővel gyarapodtunk. Minden igyekezet ellenére a 

tagtoborzásban évek óta érdemi fejlődés nem tapasztalható. A tiszteletbeli tagunk Laki-Lukács 

László 2017. augusztus hónapban elhunyt. A volt elnökünk emlékét megőrizzük. 

A létszám alakulása 2017-ben 

 

 

 

 

Rendezvények 

A szervezet ebben az évben is a taggyűlés által megszavazott munkaterv szerint dolgozott. A be-

számoló kronológikus rendben tartalmazza az elvégzett feladatokat. A rendezvényeken készült fo-

tók a megyei szervezet weboldalán (http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/) tekinthetők meg. 

Az elnökség a szokásoknak megfelelően kétszer ült össze és erről jegyzőkönyv készült. Folytatód-

tak a korábban megkezdett programsorozatok: a 2004-ben indult „Helyismereti séták”, a 2010-ben 

elkezdett „Alkotó Könyvtárosok” és a 2003-ban bevezetett „Ismerjük meg egymás könyvtárát”. 

Ezeket a találkozásokat a tagtársak kiszámíthatóságuk miatt kedvelik és évről évre egyre többen 

látogatják. Egy Erasmus pályázat keretében cseh és szlovák kollégák jártak Miskolcon, akiknek 

2017. január 26-án bemutatkozott a szervezet. Az első taggyűlés időpontja: február 27-e, helyszíne 

a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár előadóterme volt. A program a 2016. évi beszámo-

ló elfogadásával kezdődött, majd az új évre tervezett feladatok ismertetése következett. Ezt követő-

en az „Alkotó Könyvtárosok” 5. sorozatban Nagy Gábor beszélgetett A II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története: 1974-2014 című kötet alkotóival Dr. Benkő 

Csabánéval, Gulyás Lászlónéval. A „Helyismereti séták”sorozat részvevőit április 27-én a miskolci 

Lévay József Gimnázium Könyvtára fogadta. Az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” programot 

május 10-én Nyékládházán  tartottuk a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban. A szokásos 

őszi kirándulás úticélja Krakkó és Zakopáne volt. 2017-ban is megtörtént az adománygyűjtés, me-

lyet a megyei szervezet elnöksége a 2015. szeptember 2-i ülésén határozott el, hogy a karácsonyi 

ünnepek alkalmából támogatja azokat a gyermekeket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye legsze-

gényebb településein élnek. Ebben az évben is azok adományoznak, akik eddig: dr. Benkő Csabáné, 

Petheő Lászlóné, Czakó Ferencné, Burmeister Erzsébet, Espán Edina, Gulyás Lászlóné, Juhász 

András, Benke Adrienn, dr. Prokai Margit, Nagy Gábor, Urbán Péterné, Pálfi Erika, Tumikné Csu-

rák Ágnes, a Szabó Lőrinc Könyvtár munkatársai, Péterné Szolnoki Ildikó, Kis-Radványi Zsófia,  

Juhász Marina, Toronyi Józsefné, az Egressy Béni Könyvtár Kazincbarcikáról, a tiszaújvárosi 

Hamvas Béla Városi Könyvtár. Az adományokból összesen 23 papírtasak készült, melyeket Bükk-

aranyos és Prügy települések rászoruló gyermekeinek Tumikné Csurák Ágnes elnökségi tag adott 

át. Az év utolsó összejövetelének helyszíne a Miskolci Egyetemi Könyvtár volt. Az intézmény meg-

tekintése után rövid évértékelés következett, majd vetélkedő zárta be ezt a mozgalmas évet. 

 

 

 

Tagság 62 fő 

Egyéni: 57 

tiszteletbeli 1 

Testületi 5 

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


Kommunikációs kapcsolatok 

A megyei szervezetről minden információ megtalálható szervezet honlapján (http://kvt96.lib.uni-

miskolc.hu/mke/fooldal/). Rendezvényekről e-mailben és a Facebookon is rendszeresen hírt adunk. 

A Könyvtári Mappába megjelent írások a vándorgyűlés előkészületeit és az összegzést ismertetik. A 

Könyvtárvilág elektronikus lap szintén közölt híreket a vándorgyűléssel kapcsolatosan,  valamint 

hét alkalommal foglalkozott a megyei szervezet más rendezvényeivel is. 

 

Egyéb  

Zahuczky László elnökségi tag, gazdasági felelős 2017. november 21-én lemondott minden, az 

egyesületben vállalt tisztségéről. Indokként az közölte, hogy nem tud azonosulni elveinkkel.   

 

Gazdálkodás 

Bankszámlaszámunk: 11708001-20570316 

A szervezet a tagdíjakból fedezte működési költségeit, valósította meg szakmai programjait. 

 

A 2018. évi feladataink megvalósításához rendelkezésünkre álló összeg: 

2017. december 29-i számlakivonat szerint a számlánkon: 101 207 Ft 

 A pénztárban:            0 Ft 

Rendelkezünk SZMSZ-el, pénzkezelési, iratkezelési szabályzattal, melyek kezelője -Zahuczky 

László lemondása miatt- jelenleg az elnök.   

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


 

Mellékletek 

Rendezvények 

2017 

Február 27. Taggyűlés: munkaterv elfogadása, tag-díjbefizetés. 
„Alkotó Könyvtárosok” 5. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és 

Hangtárának története: 1974-2014 című kötet bemutatása. 
A szerzőkkel beszélget: Nagy Gábor 

Április 27. „Helyismereti séták” 

a miskolci Lévay József Gimnázium Könyvtára 

Május 10. „Ismerjük meg egymás könyvtárát” 

A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár 

Nyékládháza 

Július 5-7. Az MKE 49. Vándorgyűlése, Miskolc 
Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért 

Szeptember 15-16. Tanulmányi kirándulás: Felvidék/Zakopane 

November Adománygyűjtés 

December 14. Évzáró taggyűlés 

a Miskolci Egyetemi Könyvtárban 

 

 


