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Kedves egyesületi tagok, kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete az év első taggyűlését
2006. január 25-én a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban tartotta. Az elhangzott
beszámolókból az elmúlt esztendőben történt események összefoglalásáról, majd az idei
esztendőre tervezett programokról szóltunk. A találkozót megelőzően az egyesület elnöksége
javaslatot készített elő a 2006. évben megvalósítható programokról.

Az elnök köszöntője után Gulyás Lászlóné beszámolt a 2006. január 17-én az
Országos Széchényi Könyvtár tanácstermében megtartott küldöttközgyűlésen
elhangzottakról: a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozásáról, ünnepélyes
aláírásáról, és a tagdíjfizetés rendjének módosításáról. A tájékoztatójában felhívta mindenki
figyelmét a küldöttközgyűlés egyik fontos mozzanatára, a bánáti Óteleket ért szörnyű árvíz
pusztításáról szóló rendkívüli hozzászólásra.

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
közös felhívásáról bővebben a www.mke.oszk.hu honlapon olvashattok

A következő napirendi pontban az elmúlt év programjait Bokrosné Stramszky
Piroska foglalta össze. Többek között szólt az Országgyűlési Könyvtárban tett
látogatásunkról, majd a Parlament megtekintéséről, valamint a 2005. tavaszi miskolci
Lézerpont stúdió megtekintéséről is. A felsorolásában kiemelt helyen szerepelt a tavalyi év
szakmai programsorozata. A Borsod megyei Szervezet által szervezett háromszor egynapos
tanácskozás mindenkit érintő témái a szakfelügyeletről, a jogi és a tartalomszolgáltatásról
értékes információt nyújtott. Az elnök beszámolójában a szervezetünk pályázatait és azok
eredményeit is számba vette.

 Az augusztus végi háromnapos kirándulás Kárpátalján maradandó élménnyel
ajándékozta meg a résztvevőket. Az Őszi Könyvtári Hetek keretében megszerveztük a zenei
könyvtárosok találkozóját

Három nap Kárpátalján címmel Pálfi Erika írását olvashatjátok a Könyvtári
Levelezőlap 2005. novemberi számában.

A szervezet pénzügyi helyzetéről, bevételeinek, kiadásainak alakulásáról Tóthné
Hegyi Judit, az ellenőrző bizottság elnöke beszélt. Ismertette a 2006. január 25-én történt
naplófőkönyvi ellenőrzés eredményeit. Az ellenőrzés során a bizottság hibát, pontatlanságot
nem talált. Tóthné a bizottság nevében megköszönte Karszáné Bányai Klára munkáját, melyet
az egyesület pénzügyi feladatainak korrekt nyilvántartása érdekében végzett.

A 2006. évi programokról Gulyás Lászlóné szólt. Az idei év első szakmai
tanácskozását 2006. április 4-5-én a Kistérségi társulások szerepe a kistelepülések
ellátásában címmel, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral közösen szervezzük. A
tanácskozást a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.

2006. május 15-én a Helyismereti Séták program keretében megtekintjük a miskolci
Evangélikus Könyvtár gyűjteményét. A látogatást Vinnai Gabriella szervezi.

 Terveink szerint szeptember végén szakmai kirándulást tervezünk az új nyiregyházi
megyei könyvtárba, továbbá a kazincbarcikai könyvtár vezetőjének meghívására az Egressy
Béni Művelődési Központ és Könyvtárba látogatunk el. Az őszi Könyvtári Napokhoz
kapcsolódóan  több programmal készülünk, amelyekről később tájékoztatunk mindenkit.

http://www.mke.oszk.hu/
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Aktualitások

1. Tagdíjfizetés

2006. január 17-én az MKE küldöttközgyűlése módosította a tagdíjfizetés rendjét, amely
így már 2006-ra is érvényes.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2006. január 17-i küldöttközgyűlésén

elfogadott
tagdíjfizetési rendszer

· Az MKE egyéni és testületi tagjai éves tagdíjat fizetnek egyesületi tagságuk
érvényesítése érdekében (MKE tagdíj).

· Az egyéni tagoknak legalább egy MKE szervezetben regisztráltatniuk kell magukat1.
Az éves MKE tagdíjon kívül minden egyéni és testületi tag évenkénti szervezeti
regisztrációs díjat fizet az MKE azon szervezeténél, illetve szervezeteinél, ahol
regisztráltatni kívánja magát, tehát ahol ténylegesen részt kíván venni az egyesületi
életben.

· Az MKE szervezeteiben regisztrált egyéni és testületi tagok MKE tagdíját az időben
elsőként regisztráló szervezet továbbítja az MKE titkárságára.

· Az MKE egyéni és testületi tagjai annyi szervezetnél fizetnek éves szervezeti
regisztrációs díjat, ahány szervezetnél tagok kívánnak lenni, de az MKE tagdíjat
évenként csak egyszer kell megfizetniük.

· A titkárság annak a szervezetnek juttatja el a tagnyilvántartó kártyát, valamint az MKE
tagságot igazoló, évenkénti érvényesítő matricát, amelyik szervezettől megérkezik az
MKE tagdíj a titkárságra. Az egyéni tagok és a testületi tagok képviselői ettől a
szervezettől kapják meg a tagnyilvántartó kártyát, illetve a matricát.

· A szervezeti regisztrációs díj mértékét – a küldöttgyűlés által elfogadott minimális díj
figyelembevételével – minden szervezet taggyűlése saját döntése alapján határozhatja
meg2.

· A szervezeti regisztrációs díj megállapításának döntési folyamatát a szervezetek a
szervezeti és működési szabályzatukban rögzítsék.

· A határainkon túl élők és a Magyarországban élők MKE tagdíja és szervezeti
regisztrációs díja azonos legyen.

· A tagdíjfizetés sávos rendszerű, az egyéni tagoknak 2 szintű.
· Az MKE tagdíjak befizetésének határideje minden évben március 31.

· A küldöttgyűlésen elfogadott tagdíjfizetési rendszer a 2006. évtől érvényes.

1MKE Alapszabály II. fejezet, 4. § (2) A tag tetszőleges számú területi és szakterületi szervezetben
regisztráltathatja magát. Az egyéni tagnak legalább egy szervezetben regisztráltatnia kell magát.
2MKE Alapszabály VIII. fejezet, 15. §  (9) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a szervezet működési szabályainak megállapítása és módosítása;
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Az MKE tagdíj elfogadott összege és javaslat a szervezeti regisztrációs díj minimumára:

Kategória MKE tagdíj Szervezeti
regisztrációs díj

Az éves MKE
tagdíj és a
minimális

regisztrációs díj

Egyéni tagok

1. Nyugdíjból élők, tanulók, egyéb
járulékosok

   500
   500  1.000

2. Aktív dolgozók 1.000  3.000  4.000

Testületi tagok 2.000 18.000 20.000

A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj együttes táblázatban megadott összege
abban az esetben érvényes, ha a tag csak egy szervezetben regisztráltatta magát, és a
regisztráló szervezet a minimális regisztrációs díjat fogadja el. Ha például egy MKE tag két
szervezetnél regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE tagdíjat és kétszer regisztrációs díjat.
Ennek minimális összege összesen:

· nyugdíjas esetében: 1.500 Ft,
· aktív dolgozó esetében: 7.000 Ft

Az egyes szervezetek szervezeti és működési szabályzatukban meghatározhatják, hogy
milyen kedvezményekben részesítik azon tagjaikat, akik a kötelező – a küldöttgyűlés által
elfogadott – szervezeti tagdíjon felüli támogatásban részesítik az adott szervezetet.

Mi várható a tagdíjreformtól?

· Várhatóan növekedni fog az egyesület taglétszáma.
· Az egyesület szervezeti felépítéséhez igazodóan megszűnik az elsőként, illetve a

másodikként regisztrált szervezeti tagság közötti különbség.
· Az egységes tagdíj egyszerűsíti a tagdíjfizetés ellenőrzését, megszünteti a jövedelem

önbevallásának kényszerét.
· A tagdíjfizetési fegyelem remélhetően megszilárdul.
· A központi nyilvántartás, a tagságról való tájékoztatás pontosabbá tehető.

Budapest, 2006. január 19.
Nagy Anikó főtitkár
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Kedves egyesületi tagok!

Molekné Kőrösi Beatrix tagtársunk is részt vett a küldöttközgyűlésen. Az itt elhangzottakról
részletesen tájékoztatót tartott.  A fenti tagdíjfizetési rendről - mint említettem a
beszámolóban - a taggyűlésünkön részt vett egyesületi tagok kifejtették véleményüket, majd a
szavazás után 30 fő támogatása, 1 fő tartózkodása mellett a 4. 000.- Ft/év tagdíjat szavazták
meg.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a tagságára vonatkozó szándékát az alább közölt adatlap
újabb kitöltésével jelezze. Az évi esedékes tagdíját legkésőbb 2006. március 27-ig
személyesen, vagy az MKE Borsod megyei Szervezete alábbi számlájára szíveskedjetek
befizetni. OTP 11734004-20379720
Hűen az elmúlt három évben végzett munkánkhoz, szeretnénk a jövőben is színvonalas, a
tagságunkat érdeklő és érintő kérdésekről, témákról programokat, előadásokat szervezni.
Ezért a vezetőség nevében kérünk benneteket, hogy a regisztrációval és a díj befizetésével
támogassátok az MKE Borsod Megyei Szervezetét.
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete
adatközlő, adatmódosító lap egyéni tagok számára

Személyi adatok
Tagkártya száma:

Név
Előző név (leánykori stb.)
Születési hely és idő

Lakcím

Helység, irányítószám
Út, utca, tér; házszám
Telefon, fax T. F.
E-mail

Munkaviszonyra vonatkozó adatok
Beosztása: Nyugdíjas:
Munkahely neve
Helység, irányítószám
Út, utca, tér; házszám
Telefon, fax T. F.
E-mail

Iskolai végzettség
Legmagasabb iskolai végzettsége Legmagasabb szakirányú végzettsége
(aláhúzással jelölje): (aláhúzással jelölje):

PhD PhD
egyetem egyetem
főiskola főiskola
középiskola középfokú végzettség
általános iskola

Egyéb: .......................................................................................................................

Nyelvtudásra vonatkozó adatok
(aláhúzással jelölje)

nyelv fokozat
angol  alapfok középfok felsőfok
német  alapfok középfok felsőfok
francia  alapfok középfok felsőfok
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spanyol  alapfok középfok felsőfok
 alapfok középfok felsőfok

Mely szervezetbe kéri regisztrálását?
(Kérjük, hogy x jellel jelölje a kiválasztott szervezetet)

Szervezetek MKE
tagdíjat
kezelő
szervezet

További szervezetek,
amelyekben regisztráltatja
magát:

Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Békés Megyei Szervezet
Bibliográfiai Szekció
Borsod Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Fejér Megyei Szervezet
Gyermekkönyvtáros Szekció
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
Komárom Megyei Szervezet
Könyvtárostanárok Egyesülete
Közkönyvtári Egylet
Mezőgazdasági Szervezet
Műszaki Könyvtáros Szekció
Nógrád Megyei Szervezet
Olvasószolgálati Szekció
Pécsi és Baranyai Szervezet
Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
Társadalomtudományi Szekció
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szervezet
Zala Megyei Szervezet
Zempléni Könyvtárosok Szervezete
Zenei Könyvtárosok Szervezete

MKE tagság kezdő éve:………………………………………..

------------------------------------------------------ ------------------------------------------
dátum aláírás
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2. Szakmai konferencia 2006. április 4-5.

 A kistérségi társulások szerepe a kistelepülések ellátásában

Helyszín: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár előadóterme.
A beszámoló mellett megkapjátok a konferenciára szóló meghívót, amely egyben részletes
programismertető is.
Felhívom szíves figyelmeteket arra, hogy a részvételi díjként megjelölt 2000. – Ft az
egyesületi tagokra nem vonatkozik. A várható érdeklődés miatt jelentkezéseteket
legkésőbb 2006. március 24-ig jelezzétek.

3. A magyar könyvtárosság etikai kódexe
Az etikai kódex teljes szövegét megtalálhatjátok a www.mke.oszk.hu  lapon.

4. Ótelek könyvtárának támogatása
Az alábbiakban közlöm a felhívás teljes szövegét. Terjedelmi okok miatt képeket nem küldök,
de megnézhetitek a szörnyű árvíz pusztítását a www.mke.oszk.hu lapon.
Az általatok felajánlott összeget személyes jutassátok el az MKE Borsod megyei
Szervezetéhez – Karszáné Bányai Klára – majd mi továbbítjuk az Magyar Könyvtárosok
Egyesületéhez, mert a felajánlott támogatások nem jelenhetnek meg a Borsod megyei
Szervezet számláján.  Határidő: 2006. március 31.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
KÖZÖS FELHÍVÁSSAL fordul tagjaihoz és a magyarországi könyvtáros

társadalomhoz

A romániai településeket sújtó idei árvizek közül az egyik legsúlyosabb a 900 lakosú bánáti
Óteleket érte 2005 tavaszán. A falut - emlékezhetünk a híradásokra - teljesen elöntötte az ár.

Amikor a délkelet-ázsiai szökőár pusztított, az IFLA szakmai összefogással nyújtandó
segítségre szóló felhívása világosan rámutatott arra, hogy milyen hatalmas közösségösszetartó
szerepük van a könyvtáraknak. Az első segítség az életek mentésére kellett, utána az élet
fenntartásához szükséges víz és élelem következett. A katasztrófa által megviselt
közösségeket a könyvtárak, különösen az iskolai könyvtárak segíthetnek újra megerősödni. A
Sri Lanka-i könyvtáros egyesület felhívására a magyar könyvtárosság részt vett egy iskolai
könyvtár tamil nyelvű könyvekkel való felszerelésében.

Ótelek ügye �kicsiség" az IFLA szempontjából. Ótelek a mi szomszédságunkban van.
Óteleknek 800 magyar lakosa van. Mutassuk meg a szakmai szolidaritás erejét! Küldjünk
1500 jól válogatott, a tanulmányokat és a művelődést szolgáló kötetet az óteleki iskolai
könyvtárnak!

Ha az egyesület egyéni tagjai legalább 100-100 forinttal, testületi tagjai és a kamarai
intézményi tagok is 1000-1000 forinttal segítik a közös akciót, a terv sikerülhet. 2006 első
negyedévéban megvehetjük és odajuttathatjuk az adományt.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének üzenete szerint a helybeliek �polcot
tudnak csináltatni, deszkájuk van". Töltsük meg a polcokat értékes könyvekkel, szerezzünk
örömet az iskolásoknak és tanítóiknak!

http://www.mke.oszk.hu/
http://www.mke.oszk.hu/
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Reméljük, hogy közös felhívásunkat minden könyvtáros és minden könyvtári vezető pártolni
fogja és lehetőségei szerint felkarolja.

Az önkéntes adományokat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség közösen fogja eljuttatni az óteleki iskolai könyvtárnak, ezt követően
pedig mindkét szervezet honlapján meg fog jelenni, hogy az összegyűjtött pénzből hány
könyvvel tudtuk segíteni a szomszédunkban élő magyar olvasókat.

Budapest, 2006. január 31.

Bakos Klára, az MKE elnöke

dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke

Továbbra is várjuk ötleteiteket, javaslataitokat, és nem utolsó sorban a kritikai
megjegyzéseiteket is.

Miskolc, 2006. március 20.

Gulyás Lászlóné

titkár
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