
Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezetének 
2012. 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 megyei szervezet tevékenységét 2012-ben a tagság által elfogadott éves munkaterv alapján 
végezte.  

Szervezeti élet 

Az egyesület évnyitó taggyűlését 2012. február 1-én a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárban tartotta. Az elnök értékelte az előző évet, majd ezt követte a tárgyévi munkaterv 
ismertetése. Hangsúlyozta, hogy az új programtervben továbbra is jelentős szerepet szán a korábban 
bevezetett, a tagság körében népszerű ismeretszerző rendezvényeknek, mint például a „Helyismereti 
sétáknak” és az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” című rendhagyó találkozásoknak. Az elnökség 
véleményével összhangban a szakmai programok szervezésénél, mint minden évben, most is az 
aktuális könyvtárszakmai kérdéseket állította középpontba, míg a tanulmányutak szervezésénél a 
közösségi szellemet a hivatástudatot erősítő rendezvényeket. 

Vezetőség tagjai: Gulyás Lászlóné elnök, Espán Edina titkár, dr, Kovásznainé Veréb Ágnes 
gazdasági felelős, Nagy Gábor, Tumikné Csurák Ágnes, Zahuczky László vezetőségi tagok. Varga 
Gábor az ellenőrző bizottság elnöke, Hornyánszkyné Kühne Katalin és Zsova Márta az ellenőrző 
bizottság tagjai. 

Az Elnökség 2012-ben kétszer ülésezett. A gyors és hatékony döntések érdekében a további 
egyeztetések elektronikus levélben történtek. Minden ülésről jegyzőkönyv készült, melyről az 
egyesületi tagok a megyei szervezet honlapjáról értesülhettek. A vezetőség feladatait viszonylag 
stabil, biztonságos feltételek mellett végezte, az MKE különböző rendezvényein lehetőségeihez 
képes részt vett. 

Tagsági információk, tagok száma, megoszlása: 

A taglétszám sokat nem változik, a kollégák kötődnek a szervezethez. A kilépők száma csekély, 
igaz, sok belépő sem jelentkezett. 

A tagnyilvántartás szerint a tagok száma 2012. december 31-én 59 egyéni és 3 testületi tag, 
valamint 1 fő tiszteletbeli tag. Az egyéni tagok száma az elmúlt évhez viszonyítva hét fővel, míg a  
testületiek száma hárommal csökkent. 

                                                 
1

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



Szakmai munka, rendezvények 

Két tervezett jelentős szakmai program elmaradt, az új típusú könyvtári szolgáltatási modellekről, 
valamint a szervezet megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tervezett előadások, melyeket az 
egyesület egy későbbi időpontban, 2013-ban rendez meg. 

Programok összefoglalása időrendben: 

2012. február 2.  Taggyűlés 
A megyei szervezet 2011. évben végzett munkájának értékelése. 
2012. évi munkaterv ismertetése 
 
Irodalom a könyvtárban, könyvtár az irodalomban című 
pályázat eredményhirdetése (II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárral közös szervezésben) 
Köszöntőt mondott, a pályázatot értékelte: 
Györgyei Géza író, a Magyar Írószövetség Észak-magyarországi 
Csoportjának titkára, a zsűri elnöke 
A két kitüntetésre javasolt novellát felolvasta: 
Bereiné Vasas Andrea és Miklós Katalin; a különdíjas alkotó 
könyvtáros írását felolvasta Nagy Gábor 

2012. március 29. 
 

„Ismerjük meg egymás könyvtárát” 
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének 
Könyvtára (Miskolc, Bartók tér 1.) 
A felújított Zenepalota épületét dr. Sándor Zoltán, a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének igazgatója, a 
könyvtárat Varga Anikó könyvtáros mutatta be 

2012. május 17. „Alkotó könyvtárosok” 3.  
„Hétköznapok Észak-Thaiföldön”. Teveli Judit könyvtáros előadása  
( II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral közös szervezésben) 

2012. május 24. „Helyismereti séták” 
Miskolci Galéria: Petró-ház, valamint az itt található Szalay Lajos 
rajzaiból rendezett állandó kiállítás és a Művészeti Könyvtár 
megtekintése Borsos Mária, a Galéria munkatársának 
kalauzolásával 

2012. augusztus 31. Lillafüredi Pisztrángtelep: rendhagyó nyárbúcsúztató 

2012. szeptember 22. 
 

Gömörszőlős: őszi tanulmányút 
A Keleméri Mohos-tavak Természetvédelmi Területet bemutatta és 
az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány munkáját 
ismertette dr. Gyulai Iván ökológus 



Pályázatok 

A megyei szervezet a Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen adott be pályázatot a Nemzeti 
Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod 
Megyei Szervezetének története című kiadvány összeállítására, a kézirat elkészítésére. A benyújtott 
pályázat sikeres volt, a megyei szervezet 306 450,- Ft támogatást kapott, a szerződéskötés 
folyamatban van. 

Gazdálkodás 

A 2004-ben készült Szervezeti és működési szabályzat megtalálható az egyesület honlapján. Az 
SZMSZ harmonikus a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti és működési szabályzatával. 
Külön pénz- ill. iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. A gazdasági felelős a mindenkor 
érvényben lévő adó és számviteli törvények szerint végezte munkáját.  

A szervezet dokumentációinak nyilvántartását és a levelezéseket továbbra is Espán Edina titkár, a 
gazdasági feladatokat dr. Kovásznainé Veréb Ágnes végezte.  

A szervezet működését 2012-ben is tagdíjakból és az adózók által felajánlott 1%-ból fedezte. Ebben 
az évben az 1%-ból 29 803,- Ft-ot kapott, mely összeg a különböző rendezvényekkel kapcsolatos 
kiadásokat támogatta. A 2012. évi gazdálkodást az Ellenőrző Bizottság ellenőrizte és mindent 
rendben talált. 

Nyitó egyenleg 
2012. január 1-jén 

 Záró egyenleg 
2012. december 31-én 

Bankszámlán 107 693 105 734 

Pénztárban 1 339 0 

Összesen 109 092 105 734 

Miskolc, 2013. január 22. 

  Gulyás Lászlóné 
  elnök 


