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Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tagsága megvalósította a 2016. évre tervezett 

feladatait. Elsődleges cél volt az könyvtárosok önképzésének segítése, a tagság számára 

szakmai fórum biztosítása, a szakmai kapcsolatok lehetőségének megteremtése, a 

kapcsolatok erősítése. A közgyűjteményi és a közművelődési intézmények, szervezetek 

működésének, céljainak és programjainak megismerésével, alkotó- kutatóműhelyek  

látogatásával, műalkotások megértését, befogadását segítő programjainkkal a kollégák 

innovatív tevékenységének fejlesztése volt a célunk. 

 

Az elkészült és elfogadott stratégiai terv segíteni fogja a következő évek tervezését, a 

szervezet tagságának egyesülethez való tartozásának erősödését. 

A szervezeti élet eredményei 

 

A szervezet taglétszáma:  82 tag. Ebből 81 fő személyes tagság, 1 könyvtár testületi tag. 

 

A szervezet megőrizte tagságát. A tagság munkahelyi megoszlása 
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A tagság 

munkahelye 

2012 2013 2014 2015 2016 

Városi könyvtár 33 29 26 24 28 

Megyei könyvtár 19 16 15 15 15 

Községi 

könyvtár 

3 2 4 3 3 

Oktatási intézet 1 2 4 1 0 

Szakkönyvtár 2 2 1 0 1 

Nyugdíjas 

könyvtáros 

32 27 22 21 21 

GYES-en lévő 

könyvtáros 

0 1 0 

 

0 1 

Nem könyvtáros 

támogató 

1 7 7 12 10 

Vajdasági 

könyvtáros 

3 3 2 2 2 

Testületi tag 

(városi + 

felsőok.szakkvt.) 

0 0 2 1 1 

Összesen: 94 89 83 79 82 

  

 

A tagság életkori megoszlása 

 

Életkor/ 
Fő 

2013 Arány 
% 

2014 Arány 
% 

2015 Arány
% 

2016 Arány 
% 

20 - 30 2 2 1 1 3 4 4 5 

30-40 18 20 16 19 15 19 13 16 

40-50 20 22,5 19 24 18 23 22 27 

50-60 20 22,5 19 24 16 21 16 20 

60 felett 29 33 26 32 26 33 26 32 

Összesen 
 

89 100 81 100 78 100 81 100 

 

Az aktívan dolgozóknak még mindig luxus volt a tagsági és a szervezeti regisztrációs díj 

megfizetése. Néhány fővel  tudtuk növelni a létszámot ebben a körben is. 



 

Jó visszajelzés volt, hogy a színvonalas országos szakmai továbbképzésen (konferencia, 

vándorgyűlés) az érvényes tagsággal bírók előnyt kaptak! 

A községi könyvtárakból kevesen jelentkeznek a szakmai szervezetbe. Ennek továbbra is az 

az oka, hogy egyre kevesebb szakképzett könyvtáros van a községi könyvtárakban, ha van, 

egyedül látja el a feladatát, nincs helyettese a civil szakmai programokon való részvételnél. 

Lemorzsolódás a 70 éven felüliek köréből is volt. A szépkorú kollégák szívesen fogadták az 

információkat, de a programokon személyesen már nagyon ritkán tudtak részt venni. A 70 

éven felülieket megillető kulturális kedvezmények is közrejátszanak a tagság 

megszüntetésében. Magyarkanizsáról, illetve Hódosról (Szerbia)  egy-egy kolléga lépett be a 

szervezetünkbe. 

A testületi tagság nem jellemző a megyei szervezet eddigi működésére. A könyvtárnak az 

IKSZ tagság a szakmai  és intézményi képviseletét ellátja. Jelenleg egy városi könyvtár fizeti 

szervezetünknél a tagsági díjat. 

Változást jelent a szervezet működésében az elnöki tisztséget betöltő Vasné Mészáros Katalin 

nyugdíjba vonulása. Az aktív munkában dolgozó vezetőségi tagokra nagyobb felelősség hárul 

a napi szakmai gyakorlat igényeinek közvetítésében. 

A telefonos és elektronikus elérhetőségben változás következett be. Az egyesülethez 

bejelentett  adatok: 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

Tel.: 76/502-090; 76/328-004 

e-mail:vaskatika@gmail.com; padanyi.emese@kjmk.hu 

/http://mke.info.hu/bkmsz/ 

 

A szervezet fórumai 

 

 

Küldöttközgyűlés 

Küldöttek: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas), Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza), 

Ramháb Mária (Kecskemét),  Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét) 

Póttagok: Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa), Tapodiné Máté Ilona (Tiszakécske) 

A küldöttek elvégezték a feladatukat, képviselték a tagságot a küldöttközgyűlésen. 

 

Időpont:  2016. május 4., szerda   

Helyszín:  Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti díszterem 

Napirend:    

MKE kommunikációs szelfi címmel Kóródy Judit, az MKE Elnökségi tagja, az Infodok Kft. 

ügyvezetője tartott előadást. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke megtartotta beszámolóját az elmúlt évben végzett 

munkáról, bemutatta a  közhasznúsági jelentést a 2015-ös évről. Az Ellenőrző Bizottság 

jelentését a 2015-ös évről Dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette. 

Ezen a küldöttközgyűlésen választották meg az MKE Ellenőrző Bizottsága hiányzó tagjait. 

 

Az MKE Tanácsban a tagságok a szervezet elnöke képviselte. A Tanács valamennyi ülésén 

ott volt, véleményével segítette a Tanács munkáját. A tagságot e-mailben, illetve a 

taggyűlésen tájékoztatta az ott elhangzottakról.  A Fitz József-könyvdíj Bizottság munkájának 

segítése visszatérő feladata a tagságnak. A Katona József Könyvtár tájékoztató 
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könyvtárosainak bevonásával adunk javaslatot a bizottság tagjainak, majd a kialakított listáról 

is véleményt mondunk. 

Ülések időpontjai: 2016. február 17.; 2016. május 31.; 2016. október 18. 

 

Taggyűlések 

Évi két taggyűlést szerveztünk, amikor az éves programok, események tervezését, majd 

értékelését végzi el a tagság. Az elnök beszámolóját követően a tagok kiegészítést tettek, 

illetve javaslatokat fogalmaztak meg. A titkár a működés feltételeiről, a gazdálkodásról 

számolt be. A gazdálkodás ellenőrzéséről az Ellenőrző Bizottság adott számot. 

A taggyűléseket összekötöttük szakmai továbbképzéssel, illetve egy társintézmény, alkotók, 

alkotóműhelyek megismerésével. 

A taggyűlések időpontjai: 

2016. március 7. hétfő, Kecskemét 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2016. évi programjának 

és költségvetésének elfogadása ezen a taggyűlésen történt. 

Előadók: Vasné Mészáros Katalin szervezeti elnök; Padányi Emese szervezeti titkár 

 

2016. november 21. hétfő, Kecskemét 

Varga-Sabján Gyula megemlékezésének felolvasását  a 100 éve született Martonosi Pálról 

hallgatta meg a tagság. 

A 2016. évi szakmai beszámolót az elnök és a titkár mutatta be. Az EB beszámolóját és az 

elnök beszámolóját a taggyűlés elfogadta. 

2017. év tervezéséhez beérkezett javaslatokat ismertette az elnök, kérve a további 

javaslatokat. 2017. évi tagdíjat a jelenlévőktől személyesen bevételezte a titkár. 

Előadók voltak: Vasné Mészáros Katalin szervezeti elnök, Padányi Emese szervezeti titkár; 

Gyergyádesz Lászlóné EB elnök 

 

Vezetőség 

 

Elnök: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét) 

Vezetőségi tagok: Tóth-Müller Márta (Kiskunmajsa), Padányi Emese titkár (Kecskemét), 

Papp Margit (Kecskemét), Widnerné Fenyvesi Bernadett (Kecel) 

Az ellenőrző bizottság elnöke: Gyergyádesz Lászlóné ny. könyvtáros (Kecskemét) 

Ellenőrző bizottsági tagok: Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza), Varga-Sabján Gyula 

ny. könyvtárig. (Kiskunhalas) 

A vezetőség  és az ellenőrzőbizottság tagjai folyamatos kapcsolatban vannak e-mail 

levelezéssel. Az üléseket megtartották. Legalább két alkalommal személyes jelenléttel 

üléseztek. 

A vezetőség feladatai: Tervezés, célok, feladatok elfogadásának előkészítése, kapcsolattartás 

az MKE titkárságával, partnerkapcsolatok építése, a tagság nyilvántartása, szervezése, külső-, 

belső kommunikáció (levelezés, honlap), Az elfogadott programok lebonyolítása, 

beszámolási kötelezettségek, gazdálkodás, dokumentálás. 

 

2016. március 7. (személyes). Napirend volt: 

A 2016. évi program végrehajtásának feladatmegosztása; Az I. fél év feladatai;  Elismerésre 

felterjesztés előkészítése (MKE Emlékérem) 

2016. szeptember 13. (személyes). Napirend volt: 

Szeptember 13-án a szervezet vezetősége módosítja a szervezet éves programját. 

Füzéki István-emlékéremre  javaslat előkészítése 

2016. november 7. (virtuális). Napirend volt: 



 

2016. évi beszámoló előkészítése; A 2017. évi program tervezése. 

- 40 éves a szervezet: milyen tevékenységgel emlékezzünk a civilszervezet évtizedeire? - 

Kitekintés a megyébe? Milyen tematika mentén folytassuk? - Tapasztalatcsere az országba? 

- Alkotó könyvtárosok felderítése? - Szakmai önképzésre javaslat: előadások, látogatások 

társintézményekbe, szakkönyvtárak szolgáltatásainak megismerése. - Miskolc, Vándorgyűlés. 

MKE konferencia 2016. november 9., 22.  - Elismerésre felterjesztés 

2016-ben (MKE Emlékéremre: Huszkáné Horvát Andrea; Füzéki István-emlékéremre 

Szénásiné Harton Edit. Sajnos nem kerültek be a díjazottak közé.) 

 

Szakmai továbbképzések 

 

2016. március 7., Kecskemét 

HUNGARICANA 

A Petőfi Népe digitalizálása.  A szolgáltatások előállításának lehetőségei a Hungaricana 

portálon. Előadó Katona Tibor, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Tájékoztatás 

szolgálat vezetője, a projekt felelőse volt. 

A program részeként mód volt az adatbázis használatának a megismerésére is és a keresések 

gyakorlására. 

 

2016. október 17., Kiskőrös 

Nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása. Szakmai fórum 

Minden évben megszervezzük azt a továbbképzésünket, ahol a kiválasztott témához a 

tagságból kérünk fel előadókat és hozzászólókat. Ezzel fórumot teremtünk a kollégák 

számára, lehetőséget a szakmai megszólalásra. 

Bujdosó Aranka, a megyei nemzetiségi ellátás szakreferense a Katona József Könyvtár 

nemzetiségi lakosságnak nyújtott megyei könyvtári szolgáltatás elmúlt 5 évéről számolt 

be. 

A nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásában bekövetkezett változások kezelésének a 

kiskőrösi gyakorlatát Turán Istvánné, a  Petőfi Sándor Városi Könyvtár 

könyvtárigazgatója mutatta be. 

Az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dokumentációs Tárának tevékenységét 

ismerhettük meg  Szabados Anna, a dokumentumtár vezetője előadásából. 

A miskei nemzetiségi önkormányzatok és a települési könyvtár partneri 

együttműködéséről Sima Mihályné könyvtáros filmvetítéssel egybekötött beszámolóját 

Miskén hallgattuk meg. 

 

2016. november 21., Kecskemét 

A könyvtárosok életpályájának fejlesztése 

Az EMMI-hez benyújtott szakmai javaslat megismerése felkeltette az érdeklődését a 

kollégáknak. 2016-ban sikerült megnyernünk előadónak a javaslat előkészítésében és 

képviseletében döntő feladatot vállaló egyesületi elnököt, Barátné dr. Hajdu Ágnest 

tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékről. 

Az előadás érintette a  települési könyvtárosok kompetenciájának helyzetképét és az életpálya 

modellben megjelenő elvárások bemutatását is.   



 

 

Az MKE által szervezett szakmai továbbképzések, szakmai események 

 

Azokat a programokat emeljük ki, ahol a tagságunkból többen részt tudtak venni. 

 

2016. április 21.- április 24., Budapest 

A XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2016-ban is az igényes környezetet és 

színvonalas körülményeket biztosító Millenárison (Budapest II. Kisrókus u. 16-20.) volt. 

A kollégák többsége munkahelyi támogatással jutott el a fesztiválra. A könyvtári programok 

megfeleltek a tájékoztatáson túl, szakmai továbbképzésnek is.   

 

2016. július 7-9., Veszprém 

Az MKE XLVIII. MKE Vándorgyűlésén nem nagy létszámmal (9 fő), de ebben az évben is 

képviseltettük a szervezetünket. 

A fő téma a  “Kapcsolat-könyvtár-együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért” 

Valamennyien meghallgattuk a plenáris ülés előadásait: Dr. Navracsics Tibor, az Európai 

Bizottság Kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának köszöntővel 

egybekötött előadását: Kapcsolat - könyvtár – együttműködés az Európai Unióban, és 

Barátné dr. Hajdu Ágnes: Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok című előadását. 

 

2016. november 9., 2016. november 22., Budapest 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tudományos konferenciája, 

Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében címmel 

került megrendezésre. A szervezetünkből kevesen vettek részt, de a  konferencia előadásai 

hozzáférhetőek lesznek a tagság számára. 

 

Kitekintés - Szomszédolás 

 

Ez a programunk célozza meg, hogy elsősorban a régió és a szomszéd megyék  

közkönyvtárait megismerjék a kollégák. Próbálunk olyan településeket meglátogatni, ahol 

országosan is ismert, értéket bemutató, előállító emlékhelyek, események, intézmények is 

működnek. 

 

2016. április 4. Pest megye 

Vecsés város kulturális értékeinek megismerése 

Róder Imre Városi Könyvtár és a Bálint Ágnes Kulturális Központ együttműködését 

ismertük meg. Az integrált városi intézmény működési feltételeiről, programjairól az 

intézményvezető és a könyvtárigazgató számolt be. 

Ezt követően ellátogattunk a Bálint Ágnes Emlékházba, ahol az írónő leánya mutatta be a 

ház  tevékenységét. Megnézhettük a Vecsési Tájházat is. A tájház a két világháború közötti 

vecsési sváb életformát mutatja be. 

A program helyi vezetője: Vadászi Istvánné könyvtárigazgató volt. 

 

 



 

Alkotói műhelyek, közgyűjtemények megismerése 

 

2016. március 7. 

A Dunamelléki Református Egyházkerület. Ráday Gyűjtemény 

Az állandó és időszaki kiállítások mellett a Ráday Múzeum új tanulmányi raktárának, 

ötvösműhelyének és foglalkoztató terének bemutatását  Mikulás Dórának, a múzeum 

munkatársának köszönhettük meg. 

Az épületben elhelyezett ásványgyűjteményben a tulajdonosa, Fuxreiter András kalauzolta a 

résztvevőket. 

 

2016. október 17., Kiskőrös, Miske 

János Vitéz Látogatóközpont, Kiskőrös 

A létesítés elsődleges célja: 

“Az általános iskola 5. osztályos korosztálya, amely számára a Nemzeti Alaptanterv kötelező 

olvasmányként határozza meg Petőfi Sándor János vitéz című művét, olyan, a költőhöz 

autentikusan kötődő helyszínen ismerhesse meg és értelmezhesse a művet, amely minden 

megközelítéseiben megfelel a 21. századi élményszerű ismeretátadási, nem formális oktatási 

követelményeknek.” Az intézményt Turán István történész mutatta be. 

Tóth Menyhért Alkotóház, Miske 

A megyei önkormányzat alapítványának kezelésében lévő kiállítóhelyet, a festő volt 

lakóházát és az ott elhelyezett képeket nézhettük meg. 

 

2016. november 21., Kecskemét 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek NonProfit Kft.  Nemzetközi Kerámia Stúdió 

kortárs gyűjteményét láthatták a résztvevők. A műhelyt és a kiállítást  bemutatta Füzi László 

ügyvezető. 

Dokumentálás - kommunikáció 

 

A tevékenységünket folyamatosan dokumentáljuk a székhelyen elhelyezett irattárunkban. 

Évente, és növekvő keltezési időrendben vannak a nyomtatott dokumentumok elhelyezve a 

tevékenységünkről. A költségvetéshez kapcsolódó dokumentumok, számlamásolatok külön 

gazdasági dokumentumként nyomtatva, évente keletkezési sorrendben találhatók. 

Elektronikusan a dokumentumok külön mappában, a székhelyet biztosító Katona József 

Könyvtár belső hálózatán kaptak helyet. 

 

Az mke.info.hu portálon a szervezetnek van  honlapja. A legfontosabb információkat ott is 

elhelyezzük, és nyilvánosságra hozzuk.   

Valamennyi rendezvényről, eseményről készítünk digitális fotót. 

Az egyesület honlapján elhelyezzük a programok meghívói, képes beszámolóit. 

A honlap gondozását Tóth-Müller Márta kollégánk, vezetőségi tag végzi. 

A szervezet működési szabályzata 2013. november 18-i keltezéssel készült. A honlapon is 

megtalálható. 

 

A z MKE pénzkezelési szabályzatát betartva gazdálkodunk a költségvetésünkkel. 

 

 



 

A szervezet feladatait ellátó önkéntesek 

 

Vezetőségben végzett munka: 5 fő, átlagosan heti 1 óra/5 fő, összesen: 52 óra/év 

EB: 3 fő, átlagosan havi 1 óra/3 fő, összesen 12 óra/év 

Tagságból rendszeresen: 4 fő, átlagosan heti 1 óra/4 fő, összesen: 52 óra/év 

Együtt: 10 fő évi 114 óra 

 

 

 

Támogató, együttműködő partnereink a 2016-os évben 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Nagyon pozitív változásként fogadja a tagság a főtitkári 

összefoglalókat, amelyeket a Tanácson keresztül eljuttatunk a minden taghoz. Köszönet a 

titkárságnak gyors és szakszerű együttműködésért.   

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét. A szervezet székhelyét, működési 

feltételeit biztosítja a megyei könyvtár. Rugalmas és támogató az együttműködés. 

Megyei könyvtár szakai továbbképzésein a tagság jelentős része részt tud venni. A 

szervezetünk mindig összehangolja a továbbképzések szervezését, hogy kiegészítse a megyei 

feladatként megvalósítottakat. 

Róder Imre Városi Könyvtár és a Bálint Ágnes Kulturális Központ. A vecsési 

szomszédolásunkat segítették a könyvtáros kollégák. 

Kiskőrös, Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Az egyik szakmai továbbképzésünk helyszínét 

biztosító intézmény. A kollégák kapcsolataikon keresztül biztosították, hogy a helyi 

múzeumokba, látogatóközpontba bejuthattunk a hétfői zárvatartási napon. Közreműködtek a 

csoportos étkezésünk megszervezésében. 

János Vitéz Látogatóközpont, Kiskőrös 

Miske, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely. Maradandó élményt szerzett a 

szolgáltatóhely könyvtárosa, Sima Mihályné Marika azzal, hogy bemutatta a falu 

nevezetességeit, különös tekintettel a Tóth Menyhért kultusz emlékhelyeire. Saját sütésű, 

helyi recept alapján készült süteménnyel várta a csoportot. 

Tóth Menyhért Alkotóház, Miske 

Dunamelléki Református Egyházkerület. Ráday Gyűjtemény. A kecskeméti gyűjtemény 

munkatársai a zárvatartási napon tették lehetővé, hogy megnézhessük az állandó és időszaki 

kiállításokat és a nemrég átadott Ötvösműhelyt. 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek NonProfit Kft. Az ügyvezető mutatta be az 

intézményt. Megnézhettük az állandó (Padlás Galéria) és az időszaki kiállítást. Minden 

résztvevő megkapta a Forrás 2016. évi novemberi számának mellékleteként megjelent, Buda 

Ferenc verseit és Damó István grafikáit tartalmazó füzetet. 

Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár. Tóth-Müller Márta 

kolléganő honlapszerkesztő  munkáját támogatja a városi könyvtár. 

Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja, Kecskemét. A Katona József Könyvtárban működő klubot a 

nyugdíjas könyvtárosok alapították. Többen ma is aktív tagjai a szervezetünknek is. Több 

szabadidős programot közösen szervezünk, illetve bonyolítunk le. 

Ilyen volt a 2016. május 31-én a Nemzeti Sírkertben tett látogatásunk, A Fiumei úti 

temetőben tett történelmi sétánk a Katona József Könyvtár „ Nem középiskolás fokon” 

ismeretterjesztő sorozatához kapcsolódott. A programon több tagtársunk is részt vett. A XIX. 

századi nevezetes sírokat és jeles történelmi személyek sírjait mutatta be Csapó Csaba PhD 

történész, az ELTE BTK docense. A másik sikeres közös program a mezőkövesdi kirándulás 



 

(2016.09.27.). A helyi városi könyvtár támogatásával megvalósuló programon a matyók 

hagyományaival ismerkedtek meg a résztvevők. 

 

 

Költségvetés 

 

A gazdálkodás a tervezettek szerint történt. 

A szervezetünk a személyes és testületi regisztrációs díjakból gazdálkodik. A tagdíjat (2000,-

Ft/fő ill. testület, a regisztrációs díj 1000; 3000,- Ft)  továbbítjuk az MKE Titkárságnak. 81 

személyes tagunk volt és 1 testületi tagunk. Bevételt jelent még, hogy a nyilvános 

rendezvényeken adott szolgáltatásokat csak részvételi díj ellenében biztosítjuk az érdeklődő, 

tagság nélküliek számára. A tagdíjat az előző év utolsó és a tárgyév első taggyűlésén szedjük 

be. Így fordul elő, hogy az áthozat már a tagság 50 %-nak a következő évi tagdíját is 

tartalmazza. 

 

 

Bevétel: 

Az 2016. évre áthozott bevétel  268.177,- Ft 

Részvételi díjat a Szomszédolás programnál kértünk,  ez 16000,- Ft 

Tagdíj és regisztrációs bevétel: 324.000,- Ft 

Tagkártya bevétel: 4500,- Ft 

Banki jóváírás: 19,-Ft 

Összes bevétel: 612.696,- Ft 

 

Kiadás összesen: 423.916,- Ft 

 

A kiadások között szerepel az MKE számlájára átutalt tagdíjak és tagkártyadíjak, a 

kiadás 34 %-a, összesen 144500,- Ft..   

A legnagyobb kiadást az autóbuszok bérlése, és a közlekedési költségek  jelentik, 48 %, 

205375,- Ft. Az továbbképzések, ülések ellátásának költségei nagyon szerények, 37505,- Ft, 

9 %, legtöbbször a fogadó intézmény egészíti ki vendéglátásával. Anyagbeszerzés, 

irodaszerek  21100,- Ft, 5 %, postaköltség, 8550,-Ft, 2%, banki szolgáltatás díja 6686,- Ft 

2 %. A továbbképzések előadói támogató munkával kapcsolódtak be a programokba. Egy 

tervezett számlás tiszteletdíj kifizetése nem valósult meg. A 2017. évre  188.780,- Ft az 

átvitel. 
 

A beszámoló elkészítésében közreműködött Padányi Emese, a szervezet titkára. 

 

Kecskemét, 2017. január 26. 

 

 

 

 

Vasné Mészáros Katalin 

szervezet elnöke 

 

 



 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

Képek a 2016. évi beszámolóhoz 

 
2016. április 4., Pest megye, Vecsés (Fotó: Vas Kati) 

 
2016. október 17., Kiskőrös (Fotó: Vas Kati) 


