
Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei
Szervezetének 2008. évi munkájáról

„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

A Borsod megyei Szervezet tevékenységét 2008. évben is a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Alapszabályzatában, valamint az Ügyrendi szabályzatában megfogalmazottak figyelembe
vételével végezte.

Szervezeti élet

2008. évi első rendezvényen elfogadott munkaterv az új szakmai programok mellett
megőrizte a korábban bevezetett népszerű közösségformáló programjait: például a
Helyismereti sétákat és az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” elnevezésű rendezvényeket. Az
ütemtervben szereplő programokat kettő kivételével megrendeztük. Az augusztusra tervezett
Pisztrángtelep és az Ózdi Művelődési Intézmények megtekintése technikai okok miatt sajnos
elmaradt.

Az elnökség döntése alapján a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a mindenkori év első
taggyűlését nem szervezetünk székhelyén, a Megyei Könyvtárban, hanem mindig más
könyvtárban rendezzük meg. A helyszínváltoztatás nem titkolt célja a találkozónak helyet
nyújtó intézmény megismerése, valamint a szakmai közösségi munkában rejlő értékek
népszerűsítése.

A Borsod megyei Szervezet 2008-ban is folyamatosan napirenden tartotta a szervezetépítés
kérdéseit, a taglétszám növelését. Stratégiánkban továbbra is jelentős helyen szerepelt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye városi, községi könyvtárainak bevonása a szervezeti munkába.
Sajnos, újabb nagyobb könyvtár az idén minden erőfeszítésünk ellenére sem csatlakozott
hozzánk.

Az MKE különböző rendezvényein, például a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, vagy
továbbképzésein a Megyei Szervezet lehetőségeihez képest képviselte magát. Az elnök, mint
a Megyei Szervezet képviselője rendszeresen részt vett az Egyesület tanácsának ülésein. A
tanács 2008-ban háromszor ülésezett, az ott elhangzottakról az elnök rendszeresen
tájékoztatta a tagságot.

1  Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. 3. köt. 2001. 273. p.



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. Vándorgyűlésén, Szombathelyen tagjaink közül
Milánkovichné Czakó Eleonóra, Czakó Tünde, Gulyás Lászlóné, Dr. Kovásznainé Veréb
Ágnes, Mácsay Istvánné, Molekné Kőrösi Beatrix, Misán Valéria, Bukta Imréné, Fenyvesi
Miléna, Hazag-Szabon Anett és Stoytcheva Éva vett részt. A Megyei Szervezet – azoknak,
akik igényelték - ötezer forinttal járult hozzá az utazás költségeihez.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. Vándorgyűlésén MKE-emlékérem kitüntetésben
részesült Dajkáné Mészáros Mária, a tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ és Városi
Könyvtár munkatársa, a Borsod megyei Szervezet tagja.

A Megyei Szervezet tagnyilvántartása alapján tagjainak száma 2008. december 1-jén: 59
egyéni tag, ebből hárman más szekcióban a második helyen is regisztráltatták magukat,
valamint 3 intézmény testületi tag.

A szervezet dokumentációinak nyilvántartását és a levelezéseket az idén is Tóthné Hegyi Judit
titkár, a gazdasági feladatokat 2008. első félévében Karszáné Bányai Klára, majd lemondása
után a második félévtől Gulyás Lászlóné látta el.

Szakmai munka, rendezvények

A programokról készített rövid, csupán a tényekre szorítkozó összefoglalás időrendben.

A 2008. év a Megyei Szervezet számára január 23-án rendhagyó programmal indult. Nagy
Gábor kollégánk, tagtársunk Megmaradni – szabadon : tények, adatok Wass Albertről
címmel tartott előadást a Városi Könyvtár előadótermében.

Minden évnyitó taggyűlés előtt az MKE Borsod megyei Szervezete elnöksége legfontosabb
feladatának a tárgyévre vonatkozó munkaterv összeállítását tartja. Ebben az évben sem történt
másként, hiszen a Miskolci Városi Könyvtár előadótermében január 28-án összehívott
elnökségi ülésünk meghatározó témája a Megyei Szervezet 2008. évi munkatervének
előterjesztése volt. Ezt követte az év kiemelt rendezvényének tartott Versenyképes ország –
versenyképes könyvtárossal programsorozat regionális találkozójával kapcsolatos feladatok
megbeszélése, melyre meghívtuk a Megyei Könyvtár igazgatónőjét, Venyigéné Makrányi
Margitot is.

2008. február 4-én megtartott évnyitó összejövetelünkre meghívtuk Dávid Boglárkát, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagját. Felkérésünkben kifejezetten egy olyan
előadás megtartására kértük őt, melynek gerince a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint a
hazai szakmai együttműködés egyik legnépszerűbb civil szervezete munkájának a bemutatása.
Dávid Boglárka előadásában kiemelte az egyesületi életben rejlő előnyöket, majd beszélt a
feladatok és az eredmények értő, mindenkihez gyorsan eljutó kommunikálásáról is.
Hangsúlyozta, hogy egy jelentős szervezet alapvető érdeke a médiában való jelenlét, például
rendelkezzen saját honlappal, azon gyors és releváns információkkal szolgáljon nemcsak
tagjainak, hanem a terület iránt érdeklődő embereknek is.



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal”
rendezvénysorozat negyedik előadását 2008. március 10-11-én, Miskolcon a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárban rendezte meg.

A kétnapos program házigazdái a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Borsod megyei
Szervezet volt. Az elhangzott előadásokról az www.mke.oszk.hu honlapon részletes
beszámoló olvasható. A regionális konferenciáról Nagy Andor, az egri Eszterházy Károly
Főiskola IV. évfolyamos informatikus-könyvtárszakos hallgatójának tényszerű összefoglalása
a főiskola honlapján is elérhető.

Az év egyetlen szakmai rendezvényét a Megyei Szervezet 2008. május 19-én a Városi
Könyvtár előadótermében Biztosítsunk minőséget! Hogyan minősítsük könyvtárunkat?
címmel rendeztük meg. Előadóink voltak Vidra Szabó Ferenc szociológus és Sohajdáné
Bajnok Katalin, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. A
tanácskozást Tóthné Hegyi Judit szervezte meg igényesen és lelkiismeretesen. Az eredményes
szakmai napról a Könyvtári Levelező/Lap 2008. júniusi számában említett tagtársunk írását
olvashattátk a téma iránt érdeklődők.

Szakmai tanulmányi úton 2008. április 21-én A magyar nyelv- és művelődéstörténeti
emlékek nyomában Sárospatakon, Sátoraljaújhelyben, Széphalomban és Fűzérradványban
jártunk A szép és egyben tartalmas programot Vinnai Gabriella szervezte meg.

A 2008. június 14-én Kácson és Szomolyán jártunk. A nap első úti célja a mezőkövesdi
kistérséghez tartózó Kács település könyvtári szolgáltatóhelyének megtekintése volt. A
könyvtárlátogatást követően gyönyörködtünk a varázslatos település természeti és épített
örökségeiben. Ezt követően utaztunk Szomolyára. Itt a Cseresznyefesztivál programjaival,
valamint a település nevezetességeivel ismerkedtünk. A Daróczi borospincében finom borok
társaságában töltöttük el a nap hátralévő részét.

2008. szeptember 29-én tartottuk meg az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” elnevezésű
könyvtárlátogatásunk első helyi rendezvényét, a Miskolci Városi Könyvtár Kaffka Margit
Fiókkönyvtárában. A találkozó célja a megújult fiókkönyvtár megtekintése volt. A találkozó
keretén belül utólag átadtuk Dajkáné Mészáros Máriának az MKE-emlékérmet, melyet
betegsége miatt a szombathelyi vándorgyűlésen sajnos nem tudott átvenni.

Pályázatok

2008. I. félévében önállóan nem pályáztunk, ilyen irányú tevékenységünket ebben az évben
az együttműködés jellemezte. Például a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázatán belül az
MKE Olvasószolgálati Szekciójával közösen, a határon túli magyar könyvtárosok
támogatására egy alkalomra pályáztunk. Ennek sikeressége esetén, a határon túli magyar
könyvtárosokat 2009-ben a magyar nyelv éve alkalmából megszervezésre kerülő programra
szeretnénk meghívni. Ehhez támogató nyilatkozatot írtunk alá a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár pályázatához is – Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégium 5. 1. pont.
Szakmai programok (altéma kódszáma: 2104). A pályázat célja az egész megyére kiterjedő
programok szervezésével ráirányítani a figyelmet az olvasás, a könyv szeretetére. 2008 első
félévében szintén támogató nyilatkozatot írtunk alá az MKE „Civilek – könyvtár –
társadalom” című NCA pályázathoz is, mely sajnos eredménytelen volt.



Gazdálkodás

Működésünket 2008-ban elsősorban a tagdíjakból és a szervezetünk életében először, az
adójuk 1%-át felajánló támogatók segítségével fedeztük. A bevételi mutatók vizsgálata azt
mutatja, hogy a Megyei Szervezet pénzügyi stabilitása alapvetően, de szerényen biztosított.

2008. év pénzügyi beszámolója

Nyitó egyenleg 2008. január 1-jén: 339.601,- Ft

Egyenleg 2008. december 1-jén: 278.085,- Ft

Pénztárban 2008. december 1-jén: 12.500, -Ft

Bevétel Kiadás

Tagdíj 275.000,- Ft MKE átutalás  83.500, - Ft
Kamat (OTP)         676,- Ft
Számlaköltségek
(kezelési költségek)  28. 511, - Ft

Egyéb költségek
(kirándulás, vendéglátás,

irodaszer, szállás,
terembérlet, pályázati díj)

292.143, - Ft

APEH 1%  59.699,- Ft
Összesen 335. 375, - Ft 404. 154, - Ft

Bevételek :
- tagdíjakból : 275.000,- Ft (79 %)
-APEH 1% : 59. 699,- Ft ( 17 %)

- kamat (OTP) :       676,- Ft (0.2 % )

Kiadások :

- MKE átutalás :  83.500,- Ft (20%)
- OTP kezelési ktg :  28. 511,- Ft (7%)

- egyéb (útiköltség) : 292.143,- Ft (72 %)
- irodaszer, ajándék :   14. 440,- Ft (3,6%)

Reprezentációs költség :   58. 973,- Ft (15 %)
Útiköltség: 151. 350, - Ft (37 %)



Folyószámla egyenleg : 2008. november 12-én : 278. 085,- Ft

Készpénz : 2008. december 8-án: 12. 500,- Ft

Kommunikációs kapcsolatok

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kommunikációs Bizottságának ülésén egy alkalommal
Gulyás Lászlóné, mint a Megyei Szervezet képviselője vett részt.

Egyéb

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezetét regisztráltattuk a Szikra
Alapítvány – Civil Ház adatbázisában. Célunk, hogy minden olyan pályázati lehetőségről,
illetve a különböző elsősorban nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatóról
értesülhessünk, és részt vehessünk azokon. Lehetőségeinket számba véve 2009-ben pályázatot
szeretnénk benyújtani a Norvég Civil Támogatási Alaphoz. Támogatható tevékenységek közül
a nemzetközi szakmai gyakorlatokra, tapasztalatcserékre kívánunk pályázni.

A programjainkról készült beszámolók, fotók megtekinthetők a www.lib.uni-miskolc.hu/mke
weblapunkon.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyesület megalapításának 75. évfordulója tiszteletére
jubileumi tanulmánykötet jelentet meg. A kötetben a különböző szervezetek történetét is
feldolgozzák. Az MKE Borsod megyei Szervezetének Elnöksége a Megyei Szervezet
történetének megírásával Laki-Lukács Lászlót, szervezetünk korábbi elnökét bízta meg. A
tanulmány leadási határideje 2009. június 30.

http://www.lib.uni-miskolc.hu/mke


Melléklet

2008. évi programok

Időpont Programok
Január 23.

16 óra
Miskolc

Városi Könyvtár

MEGMARADNI - SZABADON
Tények, adatok Wass Albertről
Nagy Gábor előadása

Február 4.
Miskolc

Városi Könyvtár
Mindszent tér 2.

Taggyűlés

Előadás:
Mit tesz az MKE a jelenlegi és a potenciális tagság, különösen
az ifjúság egyesületi életbe történő bevonása, valamint
kommunikáció fejlesztése érdekében?
Előadó: Dávid Boglárka a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Elnökségének tagja, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár osztályvezető-helyettese

2008. évi munkaterv
A Megyei Szervezet egyéb folyamatban lévő ügyei
„Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal” „roadshow”.
A regionális szakmai konferencia szervezésével kapcsolatos
legújabb információk megbeszélése
Hozzászólások

Március 10-11.
10 óra

Miskolc
II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Versenyképes ország-
versenyképes könyvtárossal” rendezvénysorozatának negyedik
állomása
Megnyitó:  Bakos  Klára,  az  MKE  elnöke, Hideg Imre
főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala, Oktatási és Művelődési Főosztály, Gulyás Lászlóné, az
MKE Borsod megyei Szervezetének elnöke

Előadások:
Könyvtáros kompetenciák, tulajdonságok, személyiségjegyek.
Előadás, konzultáció, közös feladatmegoldás Bartos Éva, Hangodi
Ágnes, Kovács Csilla közreműködésével.

A digitális írni-olvasni tudás, elektronikus ügyintézés tanítása. Új
szolgáltatások a használóknak – új kihívás a könyvtárosoknak.
Bemutatás, konzultáció Payer Barbara közreműködésével.

Fórum – fenntartók, a lakosság, a partnerintézmények
közreműködésével a könyvtárak előtt álló új lehetőségekről és
elválásokról. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervről, valamint az
Észak-Magyarországi Operatív Program pályázatairól a
településfejlesztés, a humán közösségi infrastruktúra, a minőségi
könyvtárfejlesztés területén.



Előadók: Bakos Klára, az MKE elnöke, Francsics László, az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
igazgatója. Levezető elnök: Venyigéné Makrányi Margit, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
A versenyképesség alapja: a csapatmunka. Csapatépítési tréning
előzetes jelentkezés alapján 40 fő részére Kőszegi Ágnes és
Törökné Jordán Katalin irányításával.

Április 21.

Sárospatak
Sátoraljaújhely
Fűzérradvány

Zempléni körút
A magyar nyelv- és művelődéstörténeti emlékek nyomában

Program:

Sárospatak (Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményei)
Sátoraljaújhely (Zempléni Levéltár, Városi Könyvtár)
Széphalom (Ebéd, Magyar Nyelv Múzeuma)
Füzérradványi Kastély

Május 19.
Miskolc

Városi Könyvtár

Biztosítsunk minőséget! Hogyan minősítsük könyvtárunkat?
Köszöntő: Gulyás Lászlóné, elnök Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Borsod megyei Szervezete

Előadások:
A minőség szerepe, jelentősége a magyar könyvtárügyben
Előadó: Vidra Szabó Ferenc a Könyvtári Intézet munkatársait

Változó szemlélet - változó szervezet: minőségbiztosítás a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
Előadó: Sohajdáné Bajnok Katalin az egri Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese

Június 14.
Kács

Szomolya

Kirándulás busszal Kácsra és Szomolyára

Program:
Kács: könyvtári szolgáltatóhely megtekintése, Iskolatörténeti
kiállítás
Szomolya – VII. Cseresznyefesztivál

Július 24-26.
Szombathely

MKE 40. Vándorgyűlés

Szeptember 29. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”
Látogatás a Miskolci Városi Könyvtár Kaffka Margit
Fiókkönyvtárában

December 15.
Miskolc

II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár

Évzáró taggyűlés

Miskolc, 2008. december 8.
Gulyás Lászlóné

elnök


	Szervezeti élet
	A szervezet dokumentációinak nyilvántartását és a levelezéseket az idén is Tóthné Hegyi Judit titkár, a gazdasági feladatokat 2008. első félévében Karszáné Bányai Klára, majd lemondása után a második félévtől Gulyás Lászlóné látta el.
	Szakmai munka, rendezvények
	A programokról készített rövid, csupán a tényekre szorítkozó összefoglalás időrendben.
	2008. szeptember 29-én tartottuk meg az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” elnevezésű könyvtárlátogatásunk első helyi rendezvényét, a Miskolci Városi Könyvtár Kaffka Margit Fiókkönyvtárában. A találkozó célja a megújult fiókkönyvtár megtekintése volt. A találkozó keretén belül utólag átadtuk Dajkáné Mészáros Máriának az MKE-emlékérmet, melyet betegsége miatt a szombathelyi vándorgyűlésen sajnos nem tudott átvenni.
	Pályázatok
	Pályázatok
	Pályázatok
	Pályázatok
	Pályázatok
	Pályázatok
	2008. I. félévében önállóan nem pályáztunk, ilyen irányú tevékenységünket ebben az évben az együttműködés jellemezte. Például a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázatán belül az MKE Olvasószolgálati Szekciójával közösen, a határon túli magyar könyvtárosok támogatására egy alkalomra pályáztunk. Ennek sikeressége esetén, a határon túli magyar könyvtárosokat 2009-ben a magyar nyelv éve alkalmából megszervezésre kerülő programra szeretnénk meghívni. Ehhez támogató nyilatkozatot írtunk alá a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár pályázatához is – Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégium 5. 1. pont. Szakmai programok (altéma kódszáma: 2104). A pályázat célja az egész megyére kiterjedő programok szervezésével ráirányítani a figyelmet az olvasás, a könyv szeretetére. 2008 első félévében szintén támogató nyilatkozatot írtunk alá az MKE „Civilek – könyvtár – társadalom” című NCA pályázathoz is, mely sajnos eredménytelen volt.
	Gazdálkodás






	Működésünket 2008-ban elsősorban a tagdíjakból és a szervezetünk életében először, az adójuk 1%-át felajánló támogatók segítségével fedeztük. A bevételi mutatók vizsgálata azt mutatja, hogy a Megyei Szervezet pénzügyi stabilitása alapvetően, de szerényen biztosított.
	2008. év pénzügyi beszámolója

	Bevétel
	Kiadás
	Összesen
	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kommunikációs Bizottságának ülésén egy alkalommal Gulyás Lászlóné, mint a Megyei Szervezet képviselője vett részt.
	Egyéb


