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Tisztelt Taggyűlés! 

Kedves Kollégák! 

 

    

Eltelt 4 év, így elérkezett a tisztújítás ideje. Ez alkalom arra is, hogy 

visszatekintsünk az elmúlt 4 éves ciklus időszakában végzett munkánkra. 

Szakmai programjaink között szerepeltek aktuális, kampányjellegű és minden 

évben visszatérő, hagyományosnak mondható események. A teljesség igénye 

nélkül szeretnék feleleveníteni néhány programot, rendezvényt. 
 

Aktuális rendezvények 

 

2011 az önkéntesség éve volt. Március 7-én az Önkéntesség Európai Éve 

jegyében szerveztünk szakmai napot. Meghívott előadók voltak: Kinyik Margit, 

a Szoci–East Egyesület  vezetője tartott előadást az önkéntesség nemzetközi és 

hazai helyzetéről, működési gyakorlatáról. – Másik előadó Őry László, a Civil 

Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke 

„Gondolkodásmódbeli irányváltás a civil szférában” címmel tartott 

tájékoztatást az átalakuló civil szektorról, az akkor még készülő civil 

törvénytervezetről, a változás szükségességéről, okairól. 

2012. november 19-i taggyűlésünk egyben szakmai nap volt, melyen 

Ramháb Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke, az új könyvtári 

jogszabályokat előkészítő bizottság tagja a 2012. évi 152-es törvényről, amely a 

1997. évi 140-es – un. közgyűjteményi törvényt írta felül. 

 

Hagyományosan visszatérő programjaink 

 

- Ápilis 14 - Könyvtárosok Világnapja. Talán egyedüli területi szervezet 

vagyunk, aki ezen a napon már 6 éve ünnepi taggyűlés keretében ünnepeljük 

saját szakmánkat és méltatjuk kiemelkedő munkát végző tagjainkat és 

legjobbjainknak átadjuk a szervezetünk által alapított díjakat. „Csendes János 

Eemlék-díj” kitüntetést 2011-ben Fejes Gáborné, a vásárosnaményi Városi 

Könyvtár ny. igazgatója, 2012-ben Jakab Károlyné a Nyíregyházi Főiskola ny. 

tanárára, 2014-ben Bajnok Lászlóné a Nyíregyházi Főiskola ny. könyvtárosa 

kapta. 2013-ban forráshiány miatt nem adtunk Csendes János emlékérmet. A 

„Szabolcs - Szatmár - Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért” díjat 2011-ben 

Rozgonyi Gézáné, a tiszavasvári Városi Könyvtár igazgatója, 2013-ban Ignácz 

Lászlóné, a megyei könyvtár dolgozója, 2014-ben Dr.Bihari Albertné szintén a 



megyei könyvtár dolgozója kapta. 2012-ben forrás hiány nem ítéltük oda ezt a 

díjat. Mint közismert taggyűlésünk döntése alapján 2014-től a díjhoz forrás 

hiány miatt nem jár pénzjutalom. 

 

- Június hónap az Ünnepi Könyvhét és a Gyermekkönyvtári Napok hava. E 

rendezvénysorozat alkalmából területi szervezetünk szakmai napot szokott 

szervezni. Ennek keretében került bemutatásra 2011-ben a Ratkó József 

bibliográfia. (Összeállította Babosi László), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

története 1935 – 2009. (Szerk. Bényei Miklós). A kötetet Futaky László, a 

Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese ismertette, valamint a 

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület kiadványai, amit Dr. Bihari Albertné, az 

egyesület titkára ismertetett. 

2013-ban a szakmai napon Dr. László Gézáné dr. főkönyvtáros mutatta be „A 

történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténet” 

c. doktori értekezését, majd Babosi László könyvtáros a Szabolcs-Szatmár-

Beregi Szemle c. folyóirat szerkesztőségi tagja beszélt a folyóirat 

újraindulásáról.  

 

- Július az MKE vándorgyűlés hava. A részvételi díjat mindeddig területi 

szervezetünk biztosította, remélhetőleg erre a jövőben is forrás. Sajnálattal 

állapítható meg, hogy alapszervezetünkből egyre kevesebben veszünk részt a 

vándorgyűlés rendezvényein. 

 

- Október az Őszi Könyvtári Napok hónapja. Az egyhetes 

rendezvénysorozaton volt olyan, hogy a szakmai nap a területi alapszervezet 

szervezésében került megrendezésre, de leginkább megyei programhoz 

csatlakoztunk.  

2012 októberében az Őszi Könyvtári Napok keretében szakmai programunk 

lengyel - magyar tapasztalatcsere konferencia megrendezése volt, melynek 

középpontjában „A könyvtár presztizsének és társadalmi elismertségének 

növelése a XXI. században” gondolatkör állt. Három témakörben halhattunk 

előadásokat 

Tudásmenedzsment szerepe a könyvtár presztízsének növelésében c. 

témakörben a katowice-i Sziléziai Könyvtár tapasztalatiból, a Piotrków 

Trybunalski Városi  Közkönyvtár példájából tanulhattunk. Szó volt a miskolci 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár tapasztalatiról és a Móricz Zsigmond M.V. 

Könyvtár tudásbázisának alakulásáról. 

Minőségbiztosítás szerepe a könyvtár presztízsének, társadalmi hatásának 

erősítésében c. témakörben megismerhettük a Krosnói Városi Könyvtár és 

Multimédia Centruma létrejöttével és működtetésével kapcsolatos 

tapasztalatokat; megismerhettük, hogyan látják a Bełchatowie Városi Könyvtár 

munkatársai könyvtári minőségirányítás problémáit, áttekintés kaptunk az egri 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár szolgáltatás népszerűsítő projektjeiről; e 



témakörben mi is bemutattuk a Móricz Zsigmond Könyvtár minőségirányítási 

rendszerét. Harmadik téma volt az Olvasásfejlesztés, biblioterápia a 21. 

század könyvtárában, és annak társadalmi jelentősége.   Előadást hallottunk 

a nyilvános könyvtár társadalmi szerepéről; a miskolci, egri megyei könyvtár 

biblioterápia terén szerzett tapasztalatairól, valamint az újfehértói városi 

könyvtár kísérleti projektjéről.  

A konferencia második napján meglátogattuk a Hajdú Bihar Megyei Könyvtárat, 

majd lengyel vendégeink az elutazás napján látogatást tettek Miskolcon. 

 

Végül néhány szó szervezeti életünkről 

Mint köztudott területi szervezetünk önálló gazdálkodása 2014-ben a megszűnt. 

Ismert az is, hogy minden tagdíjból 2000 Ft a közös adminisztráció fenntartása 

érdekében az országos központot illeti. Bevételünk a tagdíjakból származik. 

Taglétszámunk alakulása az utóbbi négy évben: 

 

  egyéni tagság   testületi tagság   

2011   125     15 

2012   86     13 

2013   78     13 

2014   54     11 

 

A megyénkben könyvtárosi munkakörben dolgozók száma: 2011-ben 226; 12-

ben 209; 13-ban 201; 2014-es adatot még nem ismerek, de nem olyan mértékű a 

könyvtári munkakörben dolgozók létszámának csökkenése, ami önmagában 

indokolná a taglétszám ilyen arányú csökkenést. Mindemellett megjegyzem, 

hogy ezzel a taglétszámmal 2014-ben – nem számítva a ma is önállóan 

gazdálkodó, 205 tagot számláló Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületét - 

az ötödik legnagyobb taglétszámú területi szervezet voltunk. Ez ugyan nem 

megnyugtató, de úgy tűnik, hogy a csökkenő taglétszám nem csak a mi területi 

szervezetünk problémája, hanem országos probléma, mondhatni a magyar 

könyvtáros táradalom problémája. 

Mint azt már az éves beszámolóban említettem a 2011. január 24-i négy 

éves munkáról beszámoló és tisztújító taggyűlésen megválasztott vezetőség, 

mind a mai napig nem változott. E változatlan összetételű vezetőség nevében 

köszönöm az elmúlt négy évben tapasztalt bizalmat. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

Nyíregyháza, 2015. február 16. 

 

A vezetőség nevében:                                 Nagy László 

                                                                                 elnök 

 


