
MAGYA R KÖNYV TÁ ROSOK EGYESÜLETE
Borsod M egyei Szervezete

I I . Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
3530 M iskolc, Görgey Artúr u. 11.

Tel.: 46/412-011
E-mail: mkeborsod@rfmlib.hu

Tisztelt Tagtársak, kedves Kollégák!

Engedjétek meg, hogy eredményes és boldog új esztendőt kívánjunk a szervezetünk elnök-
sége nevében a munkában és a magánéletben egyaránt mindenkinek.

 Reményeink szerint a 2005. év is izgalmas programokat tartogat számunkra. Mindenek-
előtt összefoglaljuk a múlt eseményeit.

Az előző év első találkozóját a felújított Miskolci Városi Könyvtár József Attila Fiók-
könyvtárában tartottuk.

A Helyismereti séták címmel bevezetett kulturális programsorozat keretében első alka-
lommal a miskolci Zsinagógát kerestük fel. A következő "séta" a Diósgyőri Papíripari Múzeum
kiállításának megtekintése volt. A látványos és a sok érdekességet bemutató tárlat kárpótolt ben-
nünket a késő délutáni időpontért.

Ebben az évben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 36. Vándorgyűlésének a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár adott otthont. A találkozó előkészítése 2004. februárjában
elkezdődött, ezért a vándorgyűlés megrendezéséig más programot már nem terveztünk. Megra-
gadjuk az alkalmat és ismételten megköszönjük mindenki munkáját.

Alig hagytuk magunk mögött a kimerítő nyári találkozót 2004. szeptember 29-től 3 napos
programot szerveztünk gyermekkönyvtárosok számára. Az összejövetel a Nemzeti Kulturális
Alapprogramhoz benyújtott sikeres pályázat segítségével valósítottuk meg. A Népi hagyomá-
nyok és információtechnológia a gyermekkönyvtári munkában címmel megrendezett találko-
zón a csíkszeredai, székelyudvarhelyi kollégák mellett Tállyáról, Ináncsról, Ózdról,
Nyiregyházáról, Sárospatakról és Miskolcról jöttek kollégák. Kisgyőr ideális helyszíne volt e
rendezvénynek. A Faluház-Teleház vezetőjének, Grúz Attilának a hivatásszeretete minden jelen-
lévő emlékezetében követendő példaként fog állni.

Október 4-én szakmai kirándulást szerveztünk Budapestre, melynek keretében a Neumann-
házban jártunk. A digitális könyvtárban tett látogatásunkról bővebben a Könyvtári Levelező
Lapban érdekes beszámolót olvashattok Burmeister Erzsébet tollából.

Az év utolsó továbbképzését a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban, november 25-26-
án tartottuk meg. Ez a program is pályázati pénz segítségével jött létre. A sajtókapcsolatok jelen-
tőségéről beszélő Görömbölyi László újságíró sok gyakorlati útmutatóval szolgált a részt vevő
kollégáknak. A második napon Kiss-Csapó Gergő főiskolai tanár önismereti tréningje rendkívül
jó hangulatban zajlott le.

A beszámló évzáró ülésre 2004. december 15-re hívtuk össze a kollégákat. Sajnos kevés
egyesületi tag volt jelen. Az összejövetelen Bokrosné Stramszky Piroska elnök beszámolt a
2004. évi rendezvényeinkről, a vándorgyűlés visszhangjáról, valamint a gazdálkodásról és termé-
szetesen a következő évi terveinkről.

Tervezett programok



2005 / I. félév

Program Időpont Megjegyzés
Taggyűlés február 7. (hétfő) 2005. évi programok ismertetése

Tagdíj befizetés.  Az egyesület felé február 28-ig
be kell fizetni a tagdíjhányadot. Az új plasztik tag-
kártyát csak azok kaphatják meg akik befizették az
éves díjat.
Egyéb

Találkozó miskolci
iskolai könyvtá-
rosokkal

február
A Miskolc Városi Pedagógiai Intézettel közös szer-
vezés keretében vendégül látjuk a kollégákat. Tájé-
koztatjuk őket az MKE Borsod Megyei Szervezeté-
nek céljáról, lehetőségeiről. Bemutatjuk a Megyei
Könyvtár, valamint a Miskolci Városi Könyvtár
szolgáltatásait.

"Helyismereti sé-
ták"

március Barna György magángyűjteményének megtekintése
(Lézerpont Stúdió, Miskolc, Győri kapu)

Szakmai kirándu-
lás Budapestre április 1. (péntek)

Találkozó 11 órakor az Országgyűlési Könyvtár-
ban.
1230 órakor látogatás az Országházba. A kb. 30
perces program után tapasztalatcsere, kötetlen be-
szélgetés a két szervezet (Borsod Megyei Szerve-
zet, Társadalomtudományi Szekció) tagjai között.
A fenti esemény közös szervezésben valósul meg.
(MKE Borsod Megyei Szervezete, MKE Társada-
lomtudományi Szekció)
Figyelem: utazás autóbusszal történik. Minden
egyesületi tag számára ingyenes. A korlátozott fé-
rőhely miatt (48 fő) minél előbb jelentkezzetek.
Az étkezésről mindenki magának gondoskodik. Az
Országgyűlési Könyvtárban büféasztal (üdítő, po-
gácsa) vár bennünket.
A könyvtári tevékenységet kísérő jogi, munka-
ügyi problémák megvitatása
1. nap
- Könyvtári törvény és a kapcsolódó rendeletek
- Szerzői jogi törvény és a kapcsolódó rendeletek
- Munkaügyi kérdések
2. nap
Tartalomszolgáltatás a könyvtárban
- Megyei könyvtári információs portál létrehozása
- A kis- és nagyobb települések könyvtárainak
együttműködése az információk összegyűjtésében
- Milyen típusú információk azok, amelyek bárki
számára elérhetőek
- Térítéses információk szolgáltatásának lehetősége
- A digitalizálásra méltó dokumentumok felkutatá-
sa, együttműködve a kistelepülések könyvtáraival



Továbbképzés  a
II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyv-
tárban

április  18, 25,
május 2. (mindhá-
rom nap hétfő)

3. nap
Szakfelügyelet a települési könyvtárak feltérké-
pezésében
- Települési könyvtárakban dolgozó kollégák tájé-
koztatása a szakfelügyeleti felmérés céljáról, fel-
adatairól
- A szakfelügyeleti vizsgálaton átesett könyvtárak-
ban tapasztaltak megvitatása, azon kollégák aktív
részvételével, akik már részesei voltak annak

A fenti programokra a Borsod Megyei Szervezet
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap-
program Könyvtári Kollégiumához. A sikeres pá-
lyázat eredményeként tudjuk megtartani ezt a 3 x 1
napos továbbképzést.

Könyvfesztivál
Budapest

április 21-24.

Központi téma:
"A Nagy Könyv Program"
Program:
- Konferencia az olvasásról
- Az olvasó könyvtáros
- A Könyvtáros Klub egyéb rendezvényei
- Fitz József-díjak átadása

Zenei Könyvtá-
rosok találkozója
a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei
Könyvtárban

május 26, 27, 28

Az MKE Zenei Szekciója három napos találkozót
szervez  Miskolcon.
Házigazda: az MKE Borsod Megyei Szervezete, a
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Helyszín: a Megyei Könyvtár Zenei részlege

Külföldi szakmai
kirándulás

június vége Lehetséges útvonalak:
Bécs / Ungvár / Szlovénia /Krakkó

Vándorgyűlés
Gödöllő
"Hivatása könyv-
táros"

július 28-30. Program:
- Konferencia a központi témában
- Kerekasztal-beszélgetés az etikai kódexről
- Szervezetek programjai
- Alkotó könyvtárosok

Egyéb információk

Az MKE Borsod Megyei Szervezetének elnöke Bokrosné Stramszky Piroska 2005. január



11-én részt vett az MKE Tanácsának ülésén, melyen az alábbi információk hangzottak el.

"A Nagy Könyv" mozgalom
Célja: az olvasás népszerűsítése. A Könyvtárellátó Kht. és a Magyar Televízió együttmű-
ködésében megvalósuló "A Nagy Könyv" című kulturális project előreláthatólag a 2005
egyik legjelentősebb eseménye lesz. A program rendszeres tévéműsorokból saját Internetes
oldalból, kapcsolódó  könyvtári és iskolai eseményekből áll majd, ezért a könyvtárak segít-
sége és szakmai támogatása nélkül nem lehet sikeres.
Megjegyzés:
A témával kapcsolatosan előreláthatóan 2005. február 9-én (szerdán) a Megyei Könyvtár-
ban az Észak-Magyarországi Régió könyvtárai számára programismertető lesz. Meghívott
vendégeink "A Nagy Könyv" Programiroda képviseletében: Sipos Pál  és Kóti Judit.
"A Nagy Könyv" program eseményeiről pontos és részletes tájékoztatást hallhatunk,
amely a könyvtárak számára is számos lehetőséget, kapcsolódási pontot kínál A végleges
időpontról tájékoztatni fogunk benneteket.

Tovább folytatódott a vita a tagdíjreformról.
Vélemények:
Legyen regisztrációs díj: 1000,- Ft vagy 2000,- Ft.
A további tagdíjakat a könyvtárak fizessenek.
Ezek a könyvtárak legyenek kategorizálva.
A táblázat a minimális tagdíjat mutassa
A testületi tag helyett legyen Pártoló tagság
A második, harmadik regisztrációs díj legyen kevesebb
A tagszervezeteknek csak az elsőből kelljen az MKE-nek fizetni
A reformmal kapcsolatosan minden szervezet véleményére kíváncsiak, várják véleményü-
ket 2005. január 20-ig.
Kérünk benneteket, hogy a tagdíj reformmal kapcsolatos véleményeiteket az alábbi e-
mail címre január 19-ig: mkeborsod@rfmlib.hu

Az MKE pályázatíró tanfolyamot szervez 2005. január 31-én (hétfő) a Nemzetvédelmi
Egyetem Központi Könyvtárában. Ezen részt kell vennie a szervezetek pályázatíróinak és
az elszámolásért felelős személyeknek. A korlátozott létszám miatt csak a két nagyobb tag-
létszámmal rendelkező könyvtáraknak - a Miskolci Városi Könyvtár és a tiszaújvárosi Vá-
rosi Könyvtár - küldtük ki a felhívást.

Az MKE 2005-ben 70 éves lesz. Ez a háttérben minden rendezvény kapcsán megjelenik
majd.

Bényei Miklós a könyvtáros képzésről, oktatásról szólt. A tervek szerint nem lesz külön
főiskolai és egyetemi képzés. Az elképzelések szerint: alap, mester, és doktori fokozat lesz.
A levelező képzéssel kapcsolatos kérdésekre még az illetékesek keresik a választ. Erősíteni
kell az információs szakemberekkel szembeni elvárásokat, és a szakmai identitást. A gya-
korlati, valamint a könyvtáros tanári képzésről is szó esett  A témával kapcsolatos vélemé-
nyeket 2005. február 10-ig, a kiküldött anyag alapján várjuk. mkeborsod@rfmlib.hu
A Könyvtáros etikai kódexről regionális fórum-sorozat indul. Tervek szerint Miskolcon
2005. április hónapban a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékkel közösen, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében.



Egyéb
Szervezetünk honlapját Burmeister Erzsébet 2005. első negyedévében elkészíti.

Továbbra is várjuk programjainkkal kapcsolatos észrevételeiteket, javaslataitokat.
Mindenki szeretettel várunk.

Miskolc, 2005. január 14.

Gulyás Lászlóné Bokrosné Stramszky Piroska
        titkár       elnök


