
Beszámoló az Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
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2014. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

Kedves Kollégák! 

 

   A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete 

vezetősége nevében szeretettel köszöntök mindenkit a 2014. évi munkánkat értékelő 

beszámoló taggyűlésünkön. 

A 2011. január 24-i négy éves munkáról beszámoló és tisztújító taggyűlésen megválasztott 

vezetőség, mind a mai napig nem változott. 

A megyei vezetőség tagjai: Nagy László elnök, Zselinszky Lászlóné titkár, Dr. Gál 

Józsefné, Dr. Bihari Albertné, Dr. Kührner Éva vezetőségi tagok, póttag Kokovay Zsuzsa, - a 

Számvizsgáló Bizottság elnöke: Gonda Ágnes, tagjai Kulcsár Lászlóné és Szikoráné Rendes 

Mariann, - a gazdasági feladatokat Varga Jánosné látja el. 

Mind emellett örömmel tudatom, hogy változó világunkban Zselinszky Lászlóné titkárasszony 

továbbra is az országos elnökség tagja és Dr. Kührner Éva vezetőségi tag az országos 

elnökség póttagja, továbbá a Gyermek-könyvtáros Szekció – a 2014 évi választás 

eredményeként – a szekció elnöke Ignácz Lászlóné lett és elnökségi taggá választották Dr. 

Bihari Albertnét és Tóthné Szomolya Ágnest is.   

Mint tudjuk a MKE közhasznú civil szervezet. Megyei szervezetünk ennek egyik 

alapszervezete, ennek értelmében évente mi is kötelesek vagyunk szakmai és gazdálkodási 

tevékenységünkről számot adni.  

Beszámoló taggyűlésről lévén szó, szükségesnek tartom elmondani, hogy 

működésünket alapvetően az MKE alapszabálya, valamint megyei szervezetünk Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg.  

 Minden tekintetben elmondhatjuk, hogy a MKE, mint civil szervezet életében a 2013 

és a 2014-es év a változás éve volt. Ezt a változást érezhetjük saját szervezetünk életében, a 

megyei szervezet életterének szűkülésében és az MKE 2014. évi működési-gazdálkodási 

tevékenységében. 

   

 

MKE szervezeti életünkről  

 

-   A Magyar Könyvtárosok Egyesületének működését, irányítását meghatározó elnökséggel 

és a Tanáccsal való kapcsolatunk folyamatos volt. A kötelezettségeknek (beszámolók, 

jelentések, tagdíjátutalások, országos programokon való jelenlét stb.) határidőre, pontosan 

eleget tettünk. 

- Szervezetünk 2014. február 11-én képviseltette magát Budapesten az MKE 

küldöttközgyűlésén. Ezen a közgyűlésen elfogadták az MKE új alapszabályát. 

Változatlan maradt a 2014-ben bevezetett új gazdálkodási rendnek megfelelően tagdíj 

rendszer, miszerint: 

- a tagdíj 5000 Ft 

- nyugdíjasoknak és diákoknak 3000 Ft 

- testületi tagdíj 20000 Ft maradt. 

Minden tagdíjból 2000 Ft-ot a MKE titkárságra kell utalni. 

A tagkártya igénylés díja: 500 Ft 

 



- 2014-ben 54 egyéni tagunk és 11 testületi tagunk volt. ( A taglétszám alakulásról a 2011-

2014 évi beszámolóban részletesebben szólunk.) 

 

Szakmai tevékenységeinkről, programjainkról 

 

 

 - Február 17-én beszámoló taggyűlésünkön fogadtuk el 2014. évi munkatervünket. Ennek 

megfelelően szeretnék szólni tömören a 2014. évi szakmai programjainkról illetve 

programokon való részvételünkről. Február 17-én a beszámoló taggyűlés után szakmai 

napunk volt melyen Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

elnöke szólt a megyei önkormányzat új helyéről és szerepéről a terület- és vidékfejlesztésben. 

 

- Március 10-én – a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral közös szervezésben – 

szakmai tanácskozást rendezünk „Értékeink védelmében Könyvtárak a helyi és megyei 

értéktárak segítői” címmel. Vendégmegye: Borsod-Abaúj-Zemplén volt. E nagyon gazdag 

tanácskozás célja a hungarikum program minél többrétű megismerése volt. Fehér Miklós 

osztályvezető, Könyvtári Intézet, az MKE főtitkára beszélt A Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete tevékenységéről, könyvtárszakmai kompetenciájáról a hungarikum program 

támogatásában. Előadások voltak még: Hungarikum mozgalom a Kárpát-medencében (Dr. Horváth Zsolt 

országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság Értéktár Koordinációs megbízottja); Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megye Értéktára (Lakatosné Sira Magdolna országgyűlési képviselő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár 
Bizottság elnöke, a Fehérgyarmati Járási Hivatal vezetője); Nemzeti értékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

könyvtárainak helyismereti gyűjteményeiben (Dr. László Gézáné dr. főtanácsos, helyismereti csoportvezető, 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság tagja); A 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer lehetőségei és feltételei az értékmentésben (Szivák Gábor igazgató, 

Városi Könyvtár, Kisvárda) A Nemzeti Művelődési Intézet szerepe a helyi értékek gyűjtésében, Hungarikum 

klubok létrehozásában (Cservenák László, NMI Sz-Sz-B. Megyei Iroda). A Zsindelyes Pálinkafőzde szerepe a 

hungarikumok népszerűsítésében – fókuszban az Újfehértói Meggypálinka, kezdetektől a piacvezetésig (Juhász 

Miklós kereskedelmi és marketingigazgató, Zsindelyes Kereskedőház Kft.)  

Meg kívánom jegyezni, hogy a hungarikum program 2015-ben is folytatódik, melynek anyagi 

fedezetét Zselinszky Lászlóné titkárasszony ügyszeretetének köszönhetően a Nyíregyházi 

Civil Alaphoz benyújtott pályázat biztosítja. 

 

- Április 14 a Könyvtárosok Világnapja.  Hagyományinknak megfelelően ezen az ünnepi 

taggyűlésen történik az MKE Sz-Sz-B. Megyei Területi Szervezete álta alapított kitüntetések 

átadása. 2014 a könyvtárosi munka elismerését jelentő díjakat Bajnok Lászlóné és Dr. Bihari 

Albertné kapták. Bajnok Lászlóné a Csendes János Életmű-díjat, Dr. Bihari Albertné - 

„Szabolcs Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”- díjat. 

Ezen a napon szakmai programunk is volt dr. Dippold Péter egyetemi docens, a FSzEK 

igazgatóhelyettese tartott előadást, Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben címmel. 

                                             

 

- Júniusban az Ünnepi Könyvhéten – a hagyományok szerint csatlakoztunk az MZSMVK 

programjaihoz.  A Holokauszt Emlékév kapcsán „Könyvekről kötetlenül” címmel 

Kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt meghívott szerzőkkel. 

                                                               

        

 - Július 17 – 19-én, Sopronban, az MKE Vándorgyűlésén 12 fő vett részt.  A részvételi díjat 

ebben az évben is területi szervezetünk biztosította. 

 

 



-  Szeptember 27-én Barangolás a megújult Beregben és Szatmárban jelmondattal A Móricz 

Zsigmond Kulturális Egyesülettel közösen Dr. Kührner Éva vezetésével tapasztalatcsere úttal 

egybekötött kulturális programot szerveztünk. Első megállónk Vásárosnamény volt, ahol 

először meglátogattuk a 2011-ben felújított Balázs József Városi Könyvtárat. A ház 

vezetője, Fejes Csilla igazgatóasszony és maroknyi csapata friss pogácsával és lélekmelegítő 

nedűvel fogadott. Aki nem voltak ott azoknak néhány szó a felújításról: 

 

A felújítás mértéke, formája: Vásárosnamény központjában található, 1908-ban lakóháznak épült – 1956-óta könyvtárként 
funkcionáló - műemlék jellegű, egyben helyi védettségű épületet az eredeti szépségébe visszaállították. A külső homlokzatot és 
a tetőt teljesen felújították, a külső és a belső nyílászárókat is cserélték. A fűtési rendszer modernizálása, új vizesblokkok 

létesítése mellett akadálymentes helyiségeket létesítettek. A lift beszerelésével a mozgáskorlátozottaknak az emeleti tereket is 
elérhetővé tették. A belső tereket festéssel szépítették. 

Az épület típusa (műemlék/helyi védettségű/egyéb): helyi védettségű, műemlék jellegű épület 

A könyvtár, bővítés előtti nettó alapterülete: 540 m2 

A könyvtár, bővítés utáni nettó alapterülete: 572 m2 

A könyvtár szintjeinek a száma és felsorolása: 2 szint (fsz. + 1. em.) 

A raktár tervezett befogadóképessége: Az állomány többségében szabadpolcon található.   

kötetszám 2011-ben: 49561 db 

Olvasótermi munkahelyek száma: 16 

A könyvtár megtekintése és az ott folytatott tapasztalatcsere után a Beregi Múzeumban 

-Tomcsányi kastélyban - néprajzi, régészeti és öntöttvas tárgyak gyűjteményét tekintettük 

meg. Majd Vámosatyára buszoztunk, ahol sétáltunk a község központjában (templom, 

látványtár), a Bockereki erdőben (tanösvény), az akácligetben lévő Büdi vár-rom körül. Majd 

Beregdaróc (református templom megtekintése), Kisar (A„Természet Háza” látogatóközpont 

megtekintése), Nagyar (Luby kastélymúzeum állandó kiállítása és a rózsakert megtekintése), 

és végül séta Tiszakóródon a Túr Bukógátnál.  

Egyszóval szép, tartalmas napunk volt. 

 

Októberben sokan részt vettünk a Könyvtári Napok programjain. 

 

Tagtársaink több, nem saját szervezésű, hanem a megyei könyvtár által szervezett szakmai 

továbbképzési programon vettek részt melyhez egyesületünk támogató szervezetként társult. 

 

Köszönjük a tagság részéről 2014-be is megnyilvánuló bizalmat.  

 

 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

 

Nyíregyháza, 2015. február 16. 

 

 

 

 

A vezetőség nevében:                                            

                                                                                                                  Nagy László 

                                                                                                                       elnök 


