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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/*1

A megyei szervezet tevékenységét 2015-ben a taggyűlés által elfogadott éves munkaterv
alapján végezte.

Szervezeti élet

Az év első összejövetelén 2015. január 12-én tisztújító taggyűlést tartottunk. A következő ciklusra –
2015-2018. – bizalmat kapott képviselők: elnök Gulyás Lászlóné, az elnökség tagjai Espán Edina
(titkár), Borkuti László, Tumikné Csurák Ágnes, Zahuczky László (gazdasági felelős) és  Munkácsi
Szilvia,  az  Ellenőrző  bizottság  tagjai:  Kitka  Zsuzsanna  és Miklós  Katalin lettek.  A  megyei
szervezetet az MKE Tanácsában Nagy Gábor, a küldöttközgyűléseken a küldöttek képviselik: Gulyás
Lászlóné,  Espán Edina és Zahuczky  László.  Az új elnökség  ebben az  évben kétszer  ült  össze,
melyekről minden esetben jegyzőkönyv készült.

A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesületével  (továbbiakban  MKE)  továbbra  is  kölcsönösen  jó
kapcsolatot  ápoltunk.  A  Tanácsüléseken  Nagy  Gábor  rendszeresen  részt  vett.  A  szervezetet
képviseltük 2015. február 11-én és május 6-án a Küldöttközgyűléseken, valamint a szeptember 23-
án megtartott 80. jubileumi konferencián. A 2015. évi szolnoki vándorgyűlésen nem vettünk részt. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár újra javasolta Laki-Lukács Lászlót a Szinnyei
József-díjra,  melyet  az  emberi  erőforrások minisztere  adományoz  szakmai  kuratórium javaslata
alapján. A megyei szervezet elnöki tisztét 1996-1999-ig betöltő egykori kollégánk felterjesztéséhez
az MKE Helyismereti Szekciójával együtt adtunk támogatói nyilatkozatot. Az intézmény javaslatát
2015-ben a döntéshozók méltányolták, s Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elsőként Laki-Lukács
László megkapta a legmagasabb szakmai elismerést. A könyvtári területen hosszabb időn át végzett
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült.

Tagság

Kitartóan törekszünk a taglétszám növelésére. Legjobb igyekezetünk ellenére tagjaink száma 2015-
ben nem emelkedett. Az egyéni és a testületi tagok száma minimálisan, de csökkent. A potenciális
tagjelöltek közül csak  kevesen vettek részt rendezvényeinken. A kollégák távol  maradnak
programjainkról, ha azt munkaidőben rendezzük meg. A kirándulásokat már szinte csak hétvégére
programozzuk, de így sem tudnak többen részt venni rajta. Az olvasószolgálat tagjai szombatonként
dolgoznak ezért az esetleges műszakcsere megnehezíti még a szándékot is. Továbbá újra és újra
szembe kell  néznünk azzal az egyre többször hangoztatott jogos kritikával is, melyek szerint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete nem elég hatékonyan képviseli a könyvtáros társadalom érdekeit.
Mit nyújt nekem, mi hasznom származik az egyesületi tagságból? A szakmai szervezet munkáját a
munkáltatók  sem  szívesen  támogatják.  Különösen a fiatal kollégák ilyen kérdéseire nehéz

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



elfogadható választ adni. 

Tagtoborzás terén megyénkben évek óta nem tudunk jelentős eredményeket felmutatni. Az elmúlt
évtizedben  az  ország  települési  könyvtárainak  többsége  az  önálló  működés  helyett  könyvtári
szolgáltatóhelyként  funkcionált  tovább.  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében  is több,  mint  300
településen  a II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  és  Városi  Könyvtár látja  el  a könyvtári  szolgáltató
feladatokat.  A központi forrásnak köszönhetően ugyan kedvezőbb feltételek mellett szolgáltatnak,
de sokszor szakképzetlen munkatárssal, akiket feltétlenül jó lenne bevonni az egyesületi munkába.
Mindkét  félnek csak  előnye  származna  a  tagságból,  de  sajnos  még a  végzettséggel  rendelkező
munkatársakat  is  nehéz  meggyőzni  a  tagság  előnyeiről.  A megyei  szervezethez  szerényen,  de
mindig érkezik egy-egy csatlakozó kolléga belépő nyilatkozata. Olykor egy iskolai könyvtáros is
megtalálja szervezetünket. 

A Magyar  Könyvtárosok  Egyesületében  a  megyei  könyvtárosok  szakmai  érdekképviseletét  két
területi szervezet képviseli, a Borsod Megyei Szervezeten kívül a Zempléni Szervezet. A hatékony
szakmai  érdekérvényesítés  érdekében  többször  kezdeményeztük  az  egykor  egy  szervezetként
működő egyesület  újra  egyesítését.  Valljuk,  hogy igényes  szakmai munka nélkül  nincs  elismert
szakmai szervezet sem. Sajnos, törekvésünk nem találkozott a zempléniek elképzeléseivel ebben az
évben sem.

Létszámunk  2015-ben  nem  emelkedett.  Ahogy  elöregedik  a  szakma,  úgy  a  tagjaink  között  is
megemelkedett a nyugdíjas tagok száma.

Taglétszám 

Tagság 2015

Egyéni: ebből 60

aktív 37

nyugdíjas 22

tiszteletbeli 1

Testületi 2

Rendezvények

A  megyei  szervezet  tevékenységének  kiszámíthatóságát ebben  az  évben  is  a munkaterv
következetes betartásával igyekeztünk biztosítani. 2015-ben folytattuk a korábban elindított és mára
már  jól  bevált  közkedvelt közösségformáló  programokat:  2003-tól  az  „Ismerjük  meg  egymás
könyvtárát”,  2004-től a „Helyismereti séták”, 2010-től az „Alkotó könyvtárosok” sorozatokat.  A
könyvtárak  közül  az  idén  a bükkaranyosit kerestük  fel,  majd  Munkácsi  Szilvia,  a  Miskolci
Egyetemi Könyvtár munkatársa megismertetett bennünket a település értékeivel is. A rendezvények
sorából két szakmai programot emelünk ki: az egyik a Vágjunk bele együtt! Első lépések a Prezi
világában címmel. A prezentáció készítés újszerű formáját a megyei szervezet titkára Espán Edina,
a Miskolci Egyetemi Könyvtár munkatársa mutatta be a jelenlévő kollégáknak. A másik előadás a



finn könyvtári szolgáltatások bemutatásáról szólt. Mindkét fontos továbbképzés iránt az egyesület
tagjai közül kevesen érdeklődtek A programjainkról készült fotók megtekinthetők weblapunkon. 

A megyei  szervezet  elnöksége  a  2015.  szeptember  2-i  ülésén  határozta  el,  hogy a  karácsonyi
ünnepek alkalmából támogatni szeretné azokat a gyermekeket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye
legszegényebb településein élnek. A gyűjtési akciónk sikerét a megilletődött gyermekekről készült
fotók igazolják. Itt is megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük az adományozóknak a rengeteg
ajándékot.  Köszönjük  azoknak  a  kollégáknak,  akik  csupán  együttérzésből,  az  elesettek  iránti
részvétből megtöltötték kis dobozaikat. Akik pedig nem vettek részt akciónkon reméljük 2016-ban
majd csatlakoznak hozzánk. A tagjaink által önként összeállított csomagokat a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár Területellátási csoportjának támogatásával, valamint a beavatott egy-
egy kiválasztott település könyvtárosának segítségével juttattuk el a rászoruló gyermekeknek. Az
átadásról Zahuczky László írt beszámolót, melyet a Könyvtári Levelezőlap 2016-ban megjelenő
egyik száma tartalmazza majd.  Az átadásokról készült  fotók már elérhetőek a megyei szervezet
honlapján.  Az adománygyűjtő  akcióról  levont  tanulságokat  a  2015.  november  30-án  megtartott
évzáró rendezvényen értékeltük. Az év utolsó összejövetele rendhagyó vetélkedővel zárult. Az első
vidám évet értékelő programunkról sok jó visszajelzést kaptunk a jelenlévőktől.

Kommunikációs kapcsolatok

A  megyei  szervezetről  minden  információ  megtalálható  a  honlapon  (http://kvt96.lib.uni-
miskolc.hu/mke/fooldal/). Rendezvényekről pedig e-mailben és a Facebookon is rendszeresen hírt
adunk.

Gazdálkodás

A szervezet  tagdíjakból,  illetve pályázatokon nyert  támogatásokból fedezte  működési költségeit,
valósította meg szakmai programjait. A folyószámlán 2015. december 31-i zárás szerint 120 931
forint állt a tagság rendelkezésére.

Az 1%-ot már sajnos nem tudtuk ebben az évben fogadni.

Mellékletek

Rendezvények 2015

Időpont Téma

2015. január 12. Tisztújító taggyűlés

2015. február 23. Taggyűlés. Munkaterv elfogadása
„Alkotó könyvtárosok”
Szegedi Miklósné, a megyaszói Községi Könyvtár 
nyugalmazott könyvtárosa

2015. április 9. Szakmai nap. Vágjunk bele együtt! Első lépések a Prezi 
világában. Előadó: Espán Edina, Miskolci Egyetemi 

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


Könyvtár

2015. május 16. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”  Helytörténeti
barangolás  és  könyvtárlátogatás  Bükkaranyoson
Munkácsi  Szilvia  a  Miskolci  Egyetemi  Könyvtár
munkatársának  szervezésében,  aki  egyben  a  település
könyvtárosa is.

2015. június 15. Finn könyvtárak, ahogy az olvasó látja. Előadó: Kusiák

Ágnes, Finnországban élő miskolci diáklány.

2015. szeptember 26. Kirándulás  Edelénybe  és  Debrődre.  Az  Edelényi
Kastélysziget  megtekintése.  Debrőd:  Növénytemplom,
Pálfi Erika szervezésében.

2015. október 28. Cipősdobozos  adománygyűjtő  akció  elindítása.
Tumikné Csurák Ágnes ötlete nyomán.

2016. november 30. Évzáró  taggyűlés.  A  cipősdobozos  akció  értékelése,
vetélkedő, kötetlen társalgás.

Pályázatok 2015

Beadási időpont Téma

2015 MECÉNÁS PÁLYÁZAT. A  Miskolc  Megyei
Jogú  Város  által  meghirdetett  pályázatra  az
Okos  könyvár című  népszerűsítő  brossúra
tervezetet  nyújtottuk  be.  A II.  Rákóczi  Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár és fiókkönyvtára a
Lévay  József  Muzeális  Könyvtár,  valamint  a
Miskolci  Egyetem Központi  Könyvtár  Selmeci
Műemlékkönyvtára részvételével. Nem kaptunk
támogatást.  (A pályázatot  írta  Gulyás  Lászlóné
és Espán Edina.)

2015 A  NEMZETI  HÍRKÖZLÉSI  ÉS
INFORMATIKAI TANÁCS által kiírt pályázat.
Digitályis  esély  2015.  Az  MKE  Hajdú-Bihar
Megyei Szervezetével együtt beadott pályázat.
A  15-18  éves  lakóotthonban  élő  hátrányos
helyzetű  fiatalok  digitális  esélyegyenlőségét
növelő  projekt,  melyben  Pálfi  Erika,  Csurák
Ágnes,  Zahuczky  László,  Espán  Edina  és
Kiszelikné Varga Margit,  mint oktatók vesznek
részt.  Folyamatban lévő pályázat.  (Írta:  Gulyás
Lászlóné.)

2015 A  Nemzeti  Agrárszaktanácsi  Képzései  és



Vidékfejlesztési  Intézet,  a  Földművelésügyi
Minisztérium  HUNG-2014  C  jelű  pályázata.
Ehhez szerettünk volna csatlakozni, ezért adtunk
egy szándéknyilatkozatot az MKE-nek, valamint
kértünk a Miskolci Települési Értéktár Bizottság
elnökétől,  Kiss  Gábortól.  A  pályázatot
felfüggesztették. (Készítette: Gulyás Lászlóné.)


