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                                    a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 
                                                2007-2010. évi tevékenységéről



A fennállásának 76. évébe lépő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, civil országos szakmai szervezet. 1774 egyéni, 99 testületi tagja 29 területi illetve szakmai szervezetbe tömörülve végezte munkáját 2010-ig.
Az adatokból láthatóan hosszú múltra visszatekintő, létszámában nagy, tevékenységét figyelembe véve jelentős szervezet egységének megőrzése, fenntartása, működtetése, munkájának irányítása – szem előtt tartva sokszínűségét, az elkötelezettség szabadságát, a szabad szerveződés jogát – rendkívül megtisztelő, ám komoly felelősséggel járó feladat. A választók akaratából kapott megbízás – társadalmi munka. 2007-ben az MKE megválasztott elnöksége mindennek tudatában vállalta a feladatot, vállalta a munkát. Gondolataikban egyszerre voltak jelen a példamutató nagy elődök és a jövőbe mutató tervek, reformok.
  
Az MKE munkájára a kíméletlenül gyorsan változó világban számos makro – és mikrokörnyezeti tényező volt közvetve és közvetlenül hatással. Míg 2008 közepéig egy, a későbbiekhez képest relatíve nyugodt környezetben végezhette munkáját, a ciklus közepétől fölerősödtek és globálissá váltak a problémák a gazdaság területén. Az összeomló bankvilág a gazdaság egészére rányomta bélyegét. A 2008-ra kialakult gazdasági világválság hatására az addig prosperáló világ magabiztossága alapjaiban rendült meg. Európában leállt a gazdasági növekedés, 2009-re nyilvánvalóvá vált az egész világ recessziója, a forint árfolyamának zuhanórepülése bénító volt az ország gazdaságára nézve. Kiszélesedett a biztonságfogalom, a válságmenedzselés került előtérbe. 2008 végétől hazánkban is megindultak a megszorító intézkedések, zárolások, ezek pedig veszélyeztették a kultúra amúgy is csekély támogatottságát, benne a könyvtárak fenntartására, működtetésére fordítható költségvetési keretet minden könyvtártípusnál. Beláthatatlan időre tolódott ki a Márai program. 
A társadalmi-kormányzati mozgások alapvetően nem változtatták meg az egyesület tevékenységét, de bizonyos  típusú döntések fölerősítették  és mobilizálták a szervezet érdekérvényesítő munkáját (fiskális szemléletű intézményi modernizálások-összevonások, tárcák közti együttműködés hiánya, költségvetési gondok, közalkalmazotti bérek befagyasztása, stb.). Ám a fórumok 2009. őszén bezártak, az országos választást megelőzően még csak névlegesen sem működtek. Nem volt partner – hivatalosan nem - sem a választást/kormányváltást megelőző időszakban sem közvetlenül azt követően. A civil szervezetek finanszírozása megszűnt, az NCA támogatása beszűkült, ellehetetlenítve ezzel magát a civil mozgalmat.
A kultúra területén is meglehetősen rossz volt a közhangulat. A kulturális modernizáció koncepció fölbolygatta a szféra amúgy is elégedetlen szereplőit, az Új Tudás megjelenése pedig csak fokozta ezt. A könyvtárosok részéről teljes volt az elégedetlenség, mivel az utóbbi munka teljes egészében kihagyta a szakmát az új tudásból (az előzőnek is jóformán csak látens érintettje volt), abban valóban a kulturális intézményrendszer egy másik területe, a közművelődés kapott kiváló lobbival mindent elsöprő prioritást. Furcsán alakultak a kultúrán belül az elosztási viszonyok. Az amúgy is érzékeny terület, mint az értékközvetítő kultúra, nem kapta meg a társadalom elismerését.  Ezen a recesszió csak taposott egyet.
A magyar könyvtárügynek, az országos rendszerben dolgozó könyvtáraknak és könyvtárosoknak elkészült a 2007-2013. közötti ciklusra irányt adó, a nemzetközi trendekkel harmonizáló könyvtári stratégiája, a Portál program. A benne megfogalmazott célok, irányok alapvetően az információs társadalom támasztotta igényekre reflektáltak. Ebben egyre inkább teret nyert a szolgáltatás-centrikus könyvtár modell és egyértelműen hódított a digitalizáció. A működésében és fenntartásában forráshiányos könyvtárak nagy volumenű fejlesztéseknek lehettek kedvezményezettjei a TÁMOP-TIOP pályázatok jóvoltából. Nagy lobbival, addig nem látott példátlan mennyiségű pénzek áramoltak a könyvtári rendszerbe (A gazdasági recesszió természetesen ezen a területen is éreztette hatását).
Az MKE korrekt partnerkapcsolatban volt az OKM könyvtári osztályával. Az ügy képviselete feltételezte a párbeszédet, nem ritkán a legmagasabb szinten is.2009-től az osztályon történt változás más stílust hozott, nem jellemezte folyamatos konzultáció a kapcsolatot. Az új vezetőnek tájékozódási időre volt szüksége, mert nem ismerte jól a területet. Az összevont minisztérium nehézkes mozgása, átalakulása vákuumot teremtett az érdekképviselet területén a legmagasabb szinteken, bár az egyesület fáradhatatlanul kereste és keresi a találkozás alkalmát, mert az MKE ciklusának utolsó napjaiban is lett volna és lenne miről beszélni jelenleg is. 

 Az elnökség az Alapszabályban megfogalmazott célokat, az egyesület és a könyvtáros szakma társadalmi küldetését szem előtt tartva törekedett rugalmasan reagálni az új élet-és szakmai helyzetekre, cselekvési programját kiegészíteni a szükséges módon és mértékben. Bár az egyesület vezetése alapvetően elvégezte kitűzött feladatát, tudatában van annak, hogy a tagság hosszú távú megtartására új nyitások kellenek: kezdeményezőbb lépések a szakmapolitika terén, nagyobb munkamegosztás a szervezeten belül, jobb külső-belső kommunikáció, a társadalmi nyilvánosság erősítése, a fennmaradás érdekében - kihasználva a korábbi gazdálkodási reformokat - kedvezőbb gazdálkodási alapok megteremtése, gazdálkodás kialakítása. Az elnökség bízik abban, hogy a hiányosságok ellenére is jó muníciót ad a következő vezetés kezébe: közel 2000 fő szakmai felkészültségét, összetartozását, civil öntudatát.  

A szervezet erejét tagsága, tagszervezetei adják.  A tagszervezeteknél már megtörtént a tisztújítás, most az elnökségen a sor. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége ezennel lemond tisztségéről, megköszöni tagsága munkáját, beszámolóját átnyújtja a négy év összegzéseként a küldöttek számára.



Szervezeti élet


A tagság kötődését egy szervezethez nagyban meghatározza a szervezet stabilitásának, biztonságos működésének, dinamikus fejlődésének tudata. Az elmúlt négy év az előző ciklusban kiegyensúlyozottá vált bázison nyugodva szolgálhatott a munkavégzés stabil keretéül.   
A 2007-2011. közötti időszakban radikális változások – a székhelyváltást kivéve – nem történtek a szervezet életében. Az MKE az Alapszabályában meghatározott feladatokat szem előtt tartva végezte közhasznú munkáját. Pályázatait is ennek figyelembevételével készítette el. Megfogalmazott stratégia mentén, éves munkaterv alapján dolgozott. Az elnökség határozott célja, a szervezet országos jellegének, reprezentativitásának, egységének megőrzése, gondolkodásának mindvégig a középpontjában állt. Filozófiájában kiemelt szerepet szánt a fiatalok bevonásának a szervezet munkájába, így maga is örömmel támogatta Fejlett Információs Technológiák és Társadalom néven szekcióvá alakulásukat (2008). Hasonlóan örült a Múzeumi Szekció szerveződésének és létrejöttének (2008), pozitív lépésként kezelte 2010-ben a Jogi Szekció és az akkor még Felsőoktatási szekció néven megalakulni kívánó kezdeményezéseket is. Ebben a mozgásban nemcsak a létszámbővülés lehetőségét látta, hanem egyrészt egy szakterületi differenciálódást, a fiatalok esetében pedig egy megújulás kezdetét. Részben életkori, részben szemléleti sajátosságból fakadt, hogy a kreatív társaság nehezen tudta kezelni a szervezeti kereteket és aktivitásuk többnyire szervezeten kívülre tevődött, bár vándorgyűlési szereplésük mindig rendkívülinek bizonyult.
A testület az MKE taglétszámának bővítési lehetőségeit – minőségi és használható képzési kínálat, tréningek szervezése - rendszeresen számba vette, de radikális fordulat nem állt be a létszámnövekedés terén.  Maga a kor sem kedvezett a „tömeges” belépésnek. A tagság jó részének még az igazán alacsony tagdíj fizetése is megterhelőnek bizonyult, ugyanakkor az is megállapítható, jól érzékelhető, hogy nagy veszteséget okozó kiáramlás nem történt az egyesületből. A tagság többsége egyetértett az elnökség törekvéseivel, azonosulni tudott azzal. Egyes éves beszámolók szakszerűen elemzett taglétszámadatokat tartalmaztak (Bács-Kiskun Megyei Szervezet, Pest Megyei Szervezet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet), de javaslatot egyik szervezet sem nyújtott a taglétszám növelhetőségére. Az elemző típusú beszámolókban megfogalmazódtak a tagsággal járó előnyök, de szó esett a gondokról, működési nehézségekről is.
Az elnökség a ciklus ideje alatt megalkotta szabályzóit (Pénzkezelési Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat), illetve ahol szükségessé vált kiegészítette, pontosította azokat ( pl. Ügyrendi Szabályzat). Gyakorlattá vált a testületi munkában a valóságos ügymenetek időnkénti szembesítése a szabályzókkal. A vezetést a rendszeres kontroll alkalmazására sarkallta az Ellenőrző Bizottság is. 
Az MKE tanácsadó, javaslattevő szervezete a Tanács a négy év alatt rendszeresen működött, jó hatásfokkal látta el feladatát. Több javaslatot tett le az elnökség asztalára. Így kidolgozta a Fitz-díj odaítélésének szabályzatát, véleményezte Az év fiatal könyvtárosa díj kiosztásának szabályzatát, választási problémák kapcsán megvitatta az Alapszabály módosítás következményeit és megtette javaslatát. A Tanács elnöke és az egyesület főtitkára mindenesetben alapos tájékoztatót adott az elnökség munkájáról, az aktuális feladatokról.
A testület munkáját segítő, évek óta működő munkabizottságok a beszámoló évben meglehetősen vegyes képet mutattak. Átalakulás miatt kb. egy évet szünetelt az IKSZ-szel közösen működtetett Oktatási Bizottság, a Marketing és Kommunikációs Bizottság pedig teljes egészében megszűnt. Mindkettő hiányát alaposan megérezte a szervezet. Az utóbbi nélkülözése jelentős gondot okozott az MKE eredményeinek publikussá tétele terén, nem tette igazán versenyképessé a szervezetet. Nagyon hiányzott számos eredmény külső kommunikálása. Hasonlóan problematikus volt a honlap megújítása, nehezen haladt előre a szerkesztés, sok elvi megfontolás és gyakorlati probléma nehezítette a megvalósulást. 
Jó döntésnek bizonyult az elnökség részéről a pályázati szakértő foglalkoztatása. Az ő munkája ma már nélkülözhetetlen a források megszerzéséhez.  

Az MKE 2008-ban megvált az oly régóta központjának színteréül szolgáló Hold utcától. Az ingatlan visszakerült az V. kerület tulajdonába, így az egyesület székhelye 2008 tavaszán felkerült az OSZK épületébe. A költöztetés zökkenőmentesen zajlott a jó logisztikának köszönhetően.
Az egyesület munkájának hatékony ellátásában nagy szerepet visz az iroda vezetője, személyi állománya. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a dinamikus működés, a felduzzadt pályázati tevékenység következtében óriásira nőtt adminisztráció ellátásához kevésnek bizonyult az egy főállású irodavezető. A gondok enyhítésére, élve a lehetőséggel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával egy fő alkalmazottat vett fel az iroda 8 órás foglalkoztatásra, önrész vállalással. A támogatás lejártával 4 év után 2008-ban meg kellett válni a munkatárstól, mert az MKE meglehetősen szegény, jóformán a tagdíjból táplálkozó büdzséje nem volt elég a könyvelő fenntartása mellett az ő foglalkoztatásához is.  2009. első negyedében sikerült megint a munkaközvetítőnél megnyert pályázat segítségével meghatározott időre, új munkatársat foglalkoztatni. Sajnos, az MKE működésre fordítható költsége oly alacsony, hogy abból erre a személyi kiadásra már nincs keret, így más megoldást kell keresni.
Minden nehézség ellenére azonban az MKE irodája szervezetten működött. Nyitottságával, hatékony, gyors ügyintézéssel, adatszolgáltatással, kellő információkkal segítette a szervezetek munkáját. Az MKE irattára naprakész, a személyiségi jogok figyelembevételével, az ügyrend által szabályozott hozzáférési rend betartásával abba bárki betekinthetett. 
Az MKE elnöksége a beszámoló ciklusban egyszer fordult az Etikai Bizottsághoz.



Rendezvények, események


Országos civil szervezet lévén, az egyesületi tevékenység nagyobb része a tagszervezetek rendezésében, valamennyi régióban, az ország egész területén valósult meg. Számuk elérte az ötszázat az elmúlt ciklusban. A tagságnak nyújtott helyi vagy központi programok tulajdonképpen rövid szakmai továbbképzések, az élethosszig tartó tanulás egyfajta gyakorlati kivitelezései. Jelen beszámoló keretén belül lehetetlen valamennyi rendezvény említése, csak csomópontok kiemelésével van mód a programok szelektív bemutatására. Ezek között is célszerű létrehozni az állandó rendezvények, a kiemelkedő, egyedi projektek különálló kategóriáit a könnyebb tájékozódás érdekében. Látogatottságuk mutatói egyértelműen bizonyítják, hogy szükségesek ezek a rendezvények.

Állandó rendezvények:  Vándorgyűlések

A könyvtáros társadalom legrangosabb rendezvénye, éves nagy seregszemléje. A háromnapos programsor témájának meghatározása, kiválasztása minden évben komoly megfontolás tárgya, a döntés több tényező figyelembevételével történik: a téma aktualitása és társadalmi fontossága, lényegi illeszkedése a könyvtáros szakma egészéhez: céljaihoz, küldetéséhez, szolgáltatásaihoz, a könyvtáros hivatáshoz, a rendező város szellemiségéhez, szerencsés esetben kiemelkedő évfordulóhoz. 

39. vándorgyűlés 2007. Szeged
Rendező: Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 
A konferencia témája a partnerség viszonyrendszerét mutatta be Partnerek vagyunk címmel. A rendezvény a könyvtárosok partnerségi kultúrájáról szólt. Miért kell a témáról beszélni, kik tartoznak a partnerek közé, milyen legyen  a felhasználók  és a  könyvtárosok kapcsolata. Mi legyen a változás iránya a könyvtári szolgáltatásban. A könyvtárak fejlesztéséhez és a könyvtárosok törekvéseihez társuló forrás: a TÁMOP és TIOP felhasználási lehetőségei.

40. vándorgyűlés 2008. Szombathely
Rendező: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár,  Nyugat- magyarországi Egyetem Savaria Egyetem Központi Könyvtára, MKE Vas Megyei Szervezet
A vándorgyűlés a megújulás témáját járta körül konvergálva az országban meghirdetett reneszánsz év eseményeinek a sorához. A könyvtárnak mindig reneszánsza van. Mátyáskirálytól a 21. századi tudásközpontig cím köré szerveződött szakmai programok, a plenáris és kisplenáris ülés izgalmas előadásai kiválóan mutatták be az 500 év művelődéstörténeti vonulatainak kiemelkedő stációit, a nyomtatott könyvek megjelenésétől egészen napjainkig, kapcsolva mindehhez a modern kor megőrzési és hozzáférési problémáit.


41. 2009. Debrecen
Rendező: Debreceni Egyetem Egyetemi  és Nemzeti Könyvtár, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debreceni Városi Könyvtár, MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
A rendezvény témája a tehetséggondozást állította fókuszba.  A rendezvény házigazdája Debrecen volt, a tanulást s a szellemi gyarapodást kezdeteitől fogva támogató kálvini reformáció hazai központja, a tehetségkutatás egyik kiemelkedő országos műhelye. A téma aktualitását pedig Kálvin születésének 500. évfordulója adta. A vándorgyűlés a különböző könyvtártípusok lehetőségeinek számos aspektusán keresztül világított rá a könyvtár-könyvtáros-tehetséggondozás kapcsolódó pontjaira. Különböző szempontokból elemezte, hogy a könyvtár alrendszeri mennyiben tudnak hozzájárulni a tehetségek kibontakozásához, munkájuk eredményességéhez


42. 1010. Baja
Rendező: Eötvös József Főiskola Könyv- és Médiatár, Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete
2010-ben, „A kultúrák közeledésének nemzetközi évében” a soknemzetiségű Baja város adott otthont az MKE 42. vándorgyűlésének. Kultúrák közeledése. Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában címmel megtartott háromnapos rendezvényen a multikulturalizmus, a kultúrák párbeszéde, egymás mellett élése, a kulturális sokszínűség, etnikai kisebbség gondolatkörei kaptak érthetően prioritást a rendezvényen.
A 2010-es bajai vándorgyűlés társrendezvényeként Kulturális Europarti címmel 19 településről érkezett 37 fő részvételével olvasótábort vezettek a megyei szervezet munkatársai. A program üzenete értelmében a különböző kultúrák elfogadása már a gyerekkorban elkezdődik, ezért van nagy felelőssége ezen a területen a társadalomnak.


Könyvfesztivál

2007

Két jeles központi rendezvény fémjelezte az éves egyesületi programot. Telt ház előtt zajlott mindkettő. A tekercsektől a digitális irodalomig címmel neves előadók adtak kultúrtörténeti választ a „két vég” közötti összefüggésre, világítottak rá az olvasás jelentőségére. A második rész A kultúra közös tükör. Irodalmi performansz címmel az olvasás hatását mutatta be a zenére és a képzőművészetre – reflektálva a bevezető előadásokban megjelenő eszmefuttatásra.

2008

A kultúra metamorfózisa címmel pódiumbeszélgetés keretében a kultúra fogalmának változását elemezték elméleti szakértők, apropóját a Kulturális modernizáció és az Új tudás kormányzati koncepció megjelenése adta. Szándék az ehhez való kritikai attitűd megfogalmazása volt. A téma időszerűségére és problematikusságára utalt, hogy a beszélgető partnerek a rendezvény két órás időtartalma alatt csak a problémák körvonalazásáig tudtak eljutni.


2009

A jelzett évet az Európai Unió a kreativitás és innováció évének hirdette meg, ehhez kapcsolódott az öt előadásból álló konferencia. Kulcsszavai a kutatás, oktatás, tanulás, tehetség, könyvtár, tudásközpont, integrált szolgáltatások voltak, megmutatva relációba szerveződésüket, ráutalva kapcsolati erejükre, hatásukra, a társadalmi és az egyéni fejlődésben játszott szerepükre.

2010

Az év nagytermi programja Világkönyvtár címmel pódiumbeszélgetés formájában járta körül a kulturális örökség jövőjét és ütköztetett könyvtárképeket. Érthetően nagy érdeklődés kísérte a Márai programról tájékoztató kerekasztal-beszélgetést is, ahol a jelenlévő könyvtárosok számtalan kérdéssel készültek és vártak választ a projekt indításával, a könyvtárak érintettségével kapcsolatban.


Az MKE állandó rendezvényei között kell említeni a Helyismereti Szekció éves konferenciáit, amelyeknek a látogatottsága az évek során egyre nőtt, köszönhetően annak a felismerésnek, hogy a helyi értékek széles körű megismertetése az elektronizáció korában nem csak lehetőség, de követelmény és kötelezettség is.
Rendszeresek voltak az egyesület életében a nem formális oktatás keretében szervezett, a közérdeklődés körébe tartozó témákban könyvtárosok, ill. más civil szervezetek tagjainak megtartott tanfolyamok. Nagy érdeklődéstől kísérve, sikerrel zajlottak a pályázatírással kapcsolatos 1-2 napos, az írás-elszámolás folyamatát felölelő tréningek, rövid tanfolyamok.  
A rendezvények sorában jól bevált, az MKE – OIK együttműködés keretében szervezett „Alkotó Könyvtáros” program, amely évről-évre nagy népszerűségnek örvendett. Évente átlag két bemutatkozásra került sor. Az alkotók számára ma már rangos fórummá váltak ezek a találkozások.
Rendre említhetők az éves közgyűlés kísérő programjai. Az egyesület elnöksége mindig is fontosnak tartotta, hogy tagsága ismeretbővítésére minden kínálkozó alkalmat felhasználjon. Így került sor többek között az új internetes fórumok világát bemutató előadásra és a web2 jelenségét taglaló kerekasztal-beszélgetésre is 2007-ben, vagy a szakminisztérium könyvtári osztálya új vezetőjének bemutatkozó előadására is.
2009-ben kezdődött a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és az MKE együttműködése a kulturális élet rangos eseményének számító Győri Könyvszalon nyitó konferenciáján való közreműködéssel. A rendezvény az olvasásfejlesztés terén elvégzendő feladatokról, a társadalom felelőségéről, könyvtárak és könyvtárosok feladatvállalásait, lehetőségeit, kondícióit vizsgálta a téma jeles ismerőit megszólaltatva.
Az MKE más, nem könyvtárszakmai civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolt illetve kereste a találkozási és bemutatkozási lehetőségeket, civil fórumokat.  Emiatt élt a lehetőséggel és részt vett az NCA CIVILIÁDA kiállításon és konferencián. 
Több éves hagyománya az egyesületnek a Füzéki István könyvtáros emlékére a testvére, dr. Füzéki Bálint által alapított Füzéki Emlékérem-díj átadása. A díjat minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelőző évben, években a legtöbbet tette a társadalmi igazságosságért.
A beszámoló év alatt egy központi kiadvány, a könyvtáros kollégák alkotásaiból válogatott Madártávlat című könyv került kiadásra. Sajnálatos módon, nem nagy az érdeklődés a tagság részéről a mű iránt.

Kiemelkedő, egyedi nagy rendezvények

2007

Nagy ívű, közel egy éves programsorozatot indított az MKE Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal címen. Az egyesület programja egyszerű, ám világos gondolati konstrukcióóra épült. Célja a könyvtárosoknak/könyvtáraknak a versenyképes ország kialakításában betöltött szerepének társadalmi tudatosítása volt, rámutatva a humán erő szerepére a verseny sikerességében. A program keretén belül azoknak a szakmai kompetenciáknak, készségeknek és képességeknek a feltárásáról esett szó, amelyek birtokában a könyvtáros a 21. századi könyvtárhasználó partnere tud lenni.  A program nyitó konferenciával kezdődött és roadshow keretében zajlott, lefedve az ország területét.

2008

A versenyképes programsorozat roadshow-ja áthúzódott a 2008. év első félévére. A rendezvény további célja a helyi lakosság, a fenntartók és a könyvtárosok közös fórumának megteremtése volt. Társadalmi diskurzus igényekről, fenntartásról szolgáltatásról, valamint a TÁMOP – TIOP alakuló aktualitása révén az uniós forrásokról, annak megszerzéséről, a könyvtárak számára megpályázható lehetőségekről. A programsorozatban felvetődött problémák tipizálhatósága, elemzése azt mutatta, hogy a szakmának igen nagy szüksége van fórumjellegű tisztázó beszélgetésekre. A rendezvénysorozat összegzőjét az MKE az Országház felső termében tartotta többek között felkért külföldi előadóval. Ezen alkalomból a külföldi társszervezetek képviselői is szép számmal vettek részt a záró konferencián.

2009

Az év projektjei közül meghatározó jelentőségű volt a 17 helyszínen zajló szeptemberi Menet
rendezvénysorozat. A Miniszterelnöki Hivatal által támogatott program általános célja a digitális írástudatlanság hatékony leküzdése, a digitális szakadék csökkentése, ezáltal az esélyegyenlőség növelése, Magyarország beilleszkedésének elősegítése az információs társadalomba. A projekt célcsoportjai állampolgárok, civil szervezetek, gazdasági szervezetek, elsősorban kisvállalkozások képviselői voltak. Az MKE az infokommunikációs szolgáltatások és az e-közszolgáltatások népszerűsítésével tudott az egyes településekre szervezett tréningjeivel hozzájárulni a lakossági digitális írástudás/műveltség fejlesztéséhez.

2010

Az MKE 75 éves fennállásának alkalmából A tudás – befektetés a jövőbe címmel ünnepi konferenciát rendezett november 25-én. Az elnökség tagjai nem egy emlékező típusú program összeállításában, nem a 75 év teljes történésének áttekintésében gondolkodtak, hanem a jövő feladatait, irányait célozták meg az előadások megkomponálása során. A konferencia fókuszába a tudás került mint fejlődést generáló tényező. Professzionális előadásokat hallhattak a résztvevők a tudás és tanulás jelenkori kapcsolatáról, a könyvtár s a tudomány organikus kapcsolatáról, a tudásmegosztás lehetséges modelljéről, stb. Ugyanezen alkalomból a szervezet történetét bemutató kiadvány megírásában való aktív részvétel mozgatta meg a tagságot. A könyv bemutatására a 2011. évi tisztújítás kísérő programjaként kerül sor.


Nemzetközi kapcsolatok


Az MKE diplomáciai tevékenységét, nemzetközi kapcsolatait az előző évek megalapozott irányaira építve folytatta. Nem tradíciók fenntartásában gondolkodott, hanem a továbblépés, a fejlődési trendek követése, az annak meghatározásában való aktív részvétel volt a cél, ez determinálta multi- és bilaterális kapcsolatainak kialakítását, intenzitását. Pontosan tudta, hogy a globalizált világban kevés csak nemzeti relációban gondolkodni, ez a nyitott szemlélet egyébként magából a szakma lényegéből adódó sajátság. Az MKE nemzetközi kapcsolatainak térképe jól tükrözi az elmúlt négy év nyitásainak irányait, amit alapvetően meghatározott a közös európai tér.  Ezen belül kiszélesedtek a szakma mozgásának irányai, lehetőségei.
Az egyesület kulturális-könyvtárszakmai diplomáciai tevékenységét részben a központon, részben tagszervezetein keresztül látta el. 

Többoldalú kapcsolatok

Az egyesület nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatai tagsági szinten továbbra is két szervezethez kötődtek: az IFLA-hoz (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az Eblida-hoz. ( Könyvtári Információs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája). A korábbi ciklushoz hasonlóan mindkét testület munkájában aktívan képviseltette magát a szervezet annak ellenére, hogy a 2010. esztendőben pénzügyi gondok következtében a képviselők személyes jelenlétét a fenti nemzetközi szervezetek éves konferenciáján nem tudta támogatni.
Az IFLA munkájában a külügyekért felelős alelnök (Barátné Hajdú Ágnes) és az elnök vett részt. Barátné Hajdú Ágnes az IFLA Knowledge Management Szekció titkári teendőit is ellátta, majd 2010-ben megválasztották a Melinda Gates Alapítvány Access to Learning Award (ATLA) tanácsadó testületébe, amelynek jelenleg is tagja. Ezen túl tagja az IFLA éves konferenciáit előkészítő bizottságnak is. Az IFLA-körben említendő a Haraszti Pálné által gondozott HUN-LIST levelező lista, amely bőségesen informálja a világ egyéb tájain élő könyvtárosokat az aktuális könyvtári és kulturális eseményekről. Fontos kezdeményezés volt a fiatalok részvételének támogatása az IFLA fórumon (2009. Milánó). Sajnos, hogy ez a szándék nem tudott csak egy esetben realizálódni.
 Az IFLA konferenciák témái több oldalról világítottak rá a könyvtáraknak az információs társadalomban, a tudás társadalmában betöltött/betöltendő szerepkörére.
Az Eblida az Európai Unió könyvtár- és információügyi szempontból legfontosabb szervezete, a könyvtári világ érdekképviseletét látja el a térségben. Feladataiban prioritást élveznek a szerzői jogi kérdések, a digitális tartalomszolgáltatás, a tudásmegosztás. Komoly érdeke fűződött tehát egyesületünknek az  Eblida munkájában való aktív részvételhez, miután a fenti témakörök a magyar könyvtárügyben is prioritást élveztek. Ennek ellenére nehezen alakult a nemzetközi szervezethez való viszony. Komoly gondot jelentett a két tagdíj (IFLA Eblida) fizetése. Pénzügyi okok miatt és a prosperáló IFLA kapcsolatok miatt, az MKE nehezen kötelezte el magát az Eblida munkájában való folyamatos részvételre. Ettől függetlenül az egyesület jó kapcsolatot ápolt a nemzetközi szervezettel, véleményeivel hozzájárult annak érdekképviseleti tevékenységéhez. Az MKE-t Dávid Boglárka képviselte az Eblida szervezetében.
A jövő feladata lesz a nemzetközi szervezettel való folyamatos, stabil együttműködés megteremtése. 

Kétoldalú kapcsolatok 

 A kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében, illetve a jövőbeni együttműködési szándék deklarálásaként feladatokat vázoló együttműködési szerződések aláírására került sor a ciklusban.
2008 októberében horvát-magyar együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor, amely tovább bővítette a horvát egyesülettel a jó kapcsolatot és egyben előkészítette a 2009. évi szerződés aláírását.  A diplomáciai aktus 2009-én Zágrábban zajlott le. Az egyeztetés során a partnerek egyetértettek abban, hogy a szerződés segíti a közös történelmi, kulturális értékek számbavételét, lehetővé teszi a kölcsönös segítség nyújtását a két országban élő magyar illetve horvát kisebbség könyvtári ellátásában. Az előkészítő munkát a Pécs-Baranya Megyei Szervezet segítette minden tekintetben.
A szlovén társszervezet még 2007-ben jelezte együttműködési szándékát és megkezdődött a célok és részletek megfogalmazása. Ennek pontjai között szerepelt a közös pályázatírás, konferenciák szervezése, tréningeken való részvétel, kiadványok megjelentetése. Az előkészítő munkák operativitását magyar részről a Zala Megyei szervezet segítette, a szlovén-magyar szerződés aláírására 2008 tavaszán került sor a szlovén társszervezet által rendezett nemzetközi konferencián, ahol a szlovén kulturális minisztérium államtitkári szinten képviseltette magát. 
A déli földrajzi térségben tovább nyitott az egyesület, megélénkült a kapcsolat az Olasz Könyvtáros Egyesülettel. 2007-ben Dávid Boglárka vett részt az MKE képviseletében az olasz szervezet vándorgyűlésén, majd 2009-ben megtörtént az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása. Az olasz szervezet elnöke, Mauro Guerri részt vett a 2009. évi vándorgyűlésen. Az itt megkezdett, az érdekképviseleti munkákat elemző, az együttműködési területeket vázoló, a szerződés-előkészítő munkák megbeszélései Milánóban folytatódtak. Az aláírásra 2010. november 25-én, az MKE jubileumi évfordulóján került volna sor, de az olasz partner betegség miatt le kellett, hogy mondja látogatását. Így ez az aláírás már a következő elnökség feladatkörében fog megjelenni.
2009-ben történt meg a Francia Könyvtáros Egyesület (ADBS) és az MKE szándéknyilatkozatának aláírása a szakemberek minősítésére szolgáló CERTIDoc rendszerének magyarországi bevezetésére. 

2010-ben is sok meghívást kapott az egyesület a környező országok szervezeteitől, melyek között új kezdeményezésnek számított a szerb és az ukrán kapcsoltfelvétel. A szerb kapcsolatok elmélyítésének tekinthető a Szerb Könyvtáros Egyesült 9. nemzetközi konferenciájára kapott meghívó, amely az MKE vándorgyűlési meghívásának viszonzására reflektált. A személyes találkozón elhangzottak alapján a szerb kollégák várakozással tekintenek a két egyesület jövőbeni együttműködése elé.
NCA pályázat nyerteseként az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete szakmai tapasztalatcserére és az ukrán-magyar civil kapcsolatok elindítására, közös kutatásokra vonatkozó egyeztetésre utat szervezett Lembergbe 2010 szeptemberében. A magyar kollégák részt vettek a Nyugat-Ukrajnai Könyvtári Fórum keretében tartott konferencián. Magyar részről a megyei szervezetet képviselő kollégák és az MKE főtitkára tartottak előadást. A rendezvény végén együttműködési szerződés aláírására került sor a három szervezet között.

A 2010. évi göteborgi IFLA konferencia előkészítéseképp rendezett MKE svéd nap szervezési munkálatai során lett együttműködési szerződésben rögzítve a két szervezet közötti régen fennálló szakmai kapcsolat. A svéd-magyar együttműködés a közös pályázatokon, konferenciákon való részvétel mellett az IFLA munkaanyagokról, szakmai irányokról történő kétoldalú párbeszédet is szerepelteti a megállapodásban. 

Régen érett már a kapcsolat a finn-magyar együttműködés megkötésére. Ennek apropóját egy közös érdekeltségű pályázat adta, amelyben a civil kapcsolatok erősítése érdekében hosszú távú és konkrét feladatok is megfogalmazódtak. Az IFLA közös fellépés ebben a szerződésben is szerephez jutott.

Az együttműködés sorából nem hagyható ki, bár szerződésben nem testesül meg a hosszú évek óta hagyományosan jól működő szlovák-magyar kapcsolat. Ennek megnyilvánulási formái sokoldalúak, intenzívek és rendszeresek. Ez a kategória bővül ki a szintén régi múltra visszatekintő finn-magyar kapcsolatokkal.  



Oktatás, képzés

A könyvtáros szakma jelene, jövője szempontjából rendkívül fontos formális és nem formális oktatás- képzés területén bőven volt kötelezettsége az egyesületnek. Feladatait az Oktatási Bizottságon illetve elnökségi tagján keresztül látta el. A 2009-ben újjáalakult Oktatási Bizottság kompetencia körébe oktatáspolitikai kérdések elemzése, vélemények, javaslatok megfogalmazása, egyeztetések, koordinátori feladatok ellátása tartozott. Az MKE tevékenysége több ponton is kapcsolódott az elmúlt években az oktatásügyhöz. Mindenekelőtt aktívan részt vett a Bolognai folyamat MA képzési programjainak valamint a könyvtárpedagógia-tanár második tanári szak alapításának véleményezésében, elnökségi tagja pedig az alapításban.  2008 nyarán sok felsőoktatási intézmény kért támogató levelet az MA képzési programok indításához. Az egyesület folyamatosan figyelte a munkaerő-piaci tapasztalatokat a gyakorlók, majd a frissen végzettekkel kapcsolatban. A képzési szektor és az MKE kapcsolatát erősítette a hallgatói rézvétel támogatása a vándorgyűlésen.
Az egyesület, képviselője révén részt vett a Könyvtári Szakbizottság munkájában, melynek a második hétéves szakasza megkezdődött. 2008-ban pl.17 program alapítása és indítása lett akkreditálva, továbbá elkezdődött a folyó programok ellenőrzése és helyszíni látogatása.
Az egyesület folyamatosan részt vett a közoktatási könyvtárügy feladatainak megvalósításában, állást foglalt szakmapolitikai kérdésekben. E területen példamutató volt az együttműködés a Könyvtárostanárok Egyesületével.
Az Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT) képzés keretében 2007. november és 2008. február közötti időszakra 193 fő akkreditált képzését szervezte meg az egyesület a Nemzetközi Technológiai Kft. Megbízásából. A képzéshez más alkalommal is használható távoktatási tananyagot dolgozott ki. A „versenyképes” programsorozat egyben egy oktatási, illetve egy továbbképzési lehetőség is volt a kollégák számára. Mind a kompetenciákat ismertető rendkívül nívós előadások, mind az azt követő másnapi tréning friss ismeretekkel járult hozzá a kollégák tudásszintjének növeléséhez. Szinte alig van olyan területi szervezet, amelynek berkein belül ne került volna sor szakmai tréningek lebonyolítására. A naprakész ismeretekkel rendelkező agilisabb FITT-tagok is szívesen vállaltak előadásokat web2 és egyéb kurrens informatikai témában.
Az egyesület feladatai közé tartozott és törvényi kötelezettsége volt az elmúlt ciklusban is vizsgabizottsági tag delegálása a könyvtáros asszisztens képzés szakmai vizsgáira. A szervezet eleget tett ezen kötelezettségének, jól együttműködött az érintett képzőintézményekkel.



Kapcsolattartás a határon túli magyar könyvtárosokkal

Az MKE közhasznúsági tevékenységének egyik lényeges területe a határon túli magyar kollégákkal való kapcsolattartás. Hasonlóan más területekhez, ez is változásokon ment keresztül a négyéves ciklus alatt, de az elnökség továbbra is követendőnek tartotta az előző ciklusban megfogalmazott  együttműködési stratégiát. Lényege: a passzív jelenlévőből aktív jelenlévővé válás, azaz bekapcsolódás a közös munkába közös projektek indításával, pályázással, stb. A határon túli civil szakmai együttműködéseknek a határtalan közös európai tér adta meg jogi és  fizikai keretét ( Más dimenzióit az internet tette hozzá). Az uniós tagság előnyeként elkönyvelhető határátlépési procedúra megszűnése szükség esetén lehetővé tette a napi munkakapcsolatot, a konzultációknak nem kellett mindenáron konferenciákhoz, rendezvényekhez, azok meghívásaihoz kötődni. Ez a közös európai térből adódó „határtalanság” szabaddá tette az eszmecserén túl a konkrét cselekvéseket is. Megszűntek a kapcsolattartás formális elemei, helyüket az érdemi szakmai kérdések megoldása, a közös projektekben való együttmunkálkodás vette át. Az együttműködés ügymenetének egyszerűsödése eredményesebbé tette a közös munkát. Mindemellett továbbra is nagy figyelmet fordított az egyesület arra, hogy központi rendezvényeire részvételi lehetőséget biztosítson a határon túli magyar kollégák számára. Az évente megrendezendő vándorgyűlés, könyvfesztivál, a 2008-2009. évi „versenyképes projekt nyitó-záró rendezvényei (OSZK –   Országház),  roadshow-i , az MKE jubileumi ülése, kommunikációs, pályázatíró és a digitális műveltséget fejlesztő (ITT mentor képzés, Menet pályázat) tréningjei egyaránt hasznos találkozóhelyei voltak az együttműködésnek.  Központi rendezvénynek számított a szlovák Kisebbségkutató Intézetben Somorján megtartott, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Szervezetével valamint a Szlovákiai Könyvtárosok Egyesületével közösen szervezett konferencia is (2009). A részvevők a rendezvényen áttekintették szervezeteik helyzetét és feladatait az információs társadalom aktuális kihívásainak tükrében, összegezték a szakma legújabb eredményeit nemzetközi kitekintésben és megfogalmazták az együttműködés irányait. Hasonlóan gondos előkészítésben került sor az elnöki szintű protokolláris találkozóra Szlovéniában. A szlovén és a magyar szervezet közös könyvkiadásban, tréningek szervezésében és állománygyarapításban volt aktuálisan érdekelt.
Az MKE 75. évfordulójának kísérőprogramjaként egy teljesen új, a határon túli könyvtáros civil szervezetek vezetői/képviselői és magyar kollégáik szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű eseményre került sor 2010. november 30-án. Az Országgyűlési Könyvtár kezdeményezésére az MKE évfordulója alkalmából dr. Kövér László házelnök kerekasztal beszélgetésre invitálta az MKE határon túli civil partnereit. A házelnök a nyitó beszédében szólt az egységes nemzetfelfogásról, majd a találkozó lényegeként az Országgyűlési Könyvtárba szóló egyhónapos ösztöndíjprogramot ajánlott fel támogatásként a szervezetek 2-2 képviselőjének. A jeles találkozóval komoly együttműködési projekt vette kezdetét az Országház, az Országgyűlési Könyvtár, az MKE és a határon túli könyvtáros szakmai szervezetek között.
Az elmúlt évek beszámolói azt mutatják, hogy az MKE igazán intenzív, folyamatos, tartalmas kapcsolatot tagszervezetein keresztül tartott fenn a határon túli kollégákkal. Tagszervezeti közös pályázatok, tréningek, szakmai konzultációk (digitalizálás, szerzői jog, minőségbiztosítás, állománygyarapítás, virtuális közösségi fórumok, stb.)  és tanulmányutak, konferenciákon való részvétel voltak a leggyakrabban használt együttműködési formák. A tanulmányutak gyakori kísérőjeként jelent meg a dokumentum-adományozás. Kiemelni egyes szervezeteket e munkaterületen nem volna sem célszerű, sem igazságos, hiszen szinte minden tagszervezet jól kialakított, stabil alapokon nyugvó kapcsolataira építve ápolta együttműködését a határon túli kollégákkal, szervezetekkel.



Az egyesület képviselete, kapcsolatrendszere

Az MKE elnöksége az elmúlt ciklusban változatlanul nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy intenzíven részt vegyen a társadalmi párbeszédben, tagságát, szakmája érdekeit képviselje és véleményt nyilvánítson szükség szerint szóban vagy írásban a legfontosabb fórumokon. 
Jelentős fórum volt a tárcánál működő KÁÉT (Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács), de 2008-ban az érdekegyeztetés működtetésére más koncepciót alakított ki az OKM, megkezdődött az új részvételi struktúra felállítása. Ennek értelmében kiváltak a testületből a szakmai szervezetek és 2009 első negyedében KÁSZT (Kulturális Ágazati Szakmai Tanács) néven új testület jött létre. A közgyűjteményi szférán belül a könyvtári civil szervezetek képviselője dr. Fodor Péter lett, akivel az MKE elnöke együttesen vett részt a KÁSZT egyre ritkábban összehívott ülésein. A civil szakmai oldal képviselője Márta István lett. Az új struktúra nem váltott ki osztatlan sikert a delegált képviselők körében. A KÁSZT ülései megritkultak, 2009-ben kétszer, 2010-ben már egyszer sem ülésezett.  A testület súlytalanná vált, majd elhalt.
Az egyesület elnöke részt vett minden fórumon, ahol a szakmát érintő, vagy annak működését befolyásoló kérdések kerültek napirendre. Néhányat említve:
2008-ban a KÁÉT napirendjén szerepelt a költségvetési törvényről, a Kulturális Modernizációról és az Új Tudás koncepcióról adott tájékoztató. Mindkét dokumentum durva hiányosságait, a benne megjelenő érthetetlen hangsúlyeltolódásokat az MKE elnöke szóvá tette az előterjesztő államtitkárnak, személyesen és fórumon a tárca miniszterének. Részt vett, többek között a Pénzügyminisztériumban tartott tájékoztatón, ahol a téma a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvényről, illetve annak végrehajtására való felkészülésről volt szó (2009.). Jelen volt a könyvtárak területét érintő (pl. összevonások 2009.) Kulturális Bizottsági üléseken (2010. Márai program). Ez utóbbi témában kemény disputát folytatott kiadók és szépírók képviselőivel. Részt vett a miniszter által kezdeményezett, közgyűjteményi és közművelődési résztvevőknek szervezett kerekasztal megbeszélésen, ahol szóvá tette a szférán belüli arányeltolódásokat. Petíciót írt alá a 2009. évi költségvetési tervezettel szemben a KKDSZ-szel, továbbá a pénzügyminisztériumnak küldött levelet közösen az IKSZ-szel, több fórumon szót emelt a megyei és települési normatív hozzájárulás alakulásának ügyében. Társminisztériumokat keresett fel az informatikai fejlesztések koncepciójának újra gondolása érdekében és kerekasztal-beszélgetések meghívottjaként fejtette ki álláspontját az elektronikus közszolgáltatások bevezetésének koncepciójáról. Részt vett a TÁMOP-TIOP monitoring bizottság munkájában, képviselte szervezetét civil fórumokon. 
2010-ben sok külső tényező hatott az MKE érdekképviseleti munkájára. Gyakorlatilag leállt a tárca szintű párbeszéd államtitkári és miniszteri szinten. Ennek elemzését az éves közhasznúsági beszámoló tartalmazza.
Az egyesület elnöksége folyamatosan véleményezte a társadalmi vitára kiadott jogi ( Kjt. Módosítások, szerzői jog jogharmonizációs módosításai, NKA összeférhetetlenségi, közoktatási, stb.) és szakmai(TAMOP-TIOP, stratégia, Márai program, Új Tudás stb.)  dokumentumokat. Az MKE a szabályozási kérdésekkel foglalkozó fórumokra jogi végzettségű elnökségi tagját delegálta, személyében szakértői képviseletet biztosított az egyesület számára.  A szakmai dokumentumok között kiemelendő a 2007-2013. könyvtári stratégia. A szakma egészét hosszú távon érintő dokumentummal kapcsolatban alig is érkezett észrevétel, javaslat a tagság részéről.
Az egyesület elnökségi tagja személyében képviselőt biztosított az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető fórum munkájában is.
Az OKM közgyűjteményi területén működő bizottságokba valamint az NKA szakmai kollégiumaiba delegált kollégák felelősségteljesen látták el feladatukat. 
Az egyesület egyre bővülő kapcsolatrendszerében stabil, hosszú távú együttműködésre törekedett. Továbbra is érdemi és konstruktív volt a viszony az OKM könyvtári osztályával, bár ez az elmúlt évben hiányosságot mutatott. 2010-ben a terület meglehetősen visszafogottan működött. Hiányzott a rendszeres információcsere, ami a képviseleti oldal munkáját nehezítette.
Az OSZK-val kialakult kapcsolat mindkét vezető alatt megfelelő volt, a közintézet élén történt vezetőváltás nem változtatott semmit az egyesület számára biztosított kondíciókon. Köszönet érte.
Külön említendő a Könyvtári Intézet, amellyel a szaporodó közös munkák tették igazán tartalmassá és eredményessé a hagyományosan kiváló együttműködést.
A közgyűjteményi, de ezen belül is a könyvtári területen működő civil szerveztek véleménycseréje, egyeztetése a szférát érintő szűkebb és tágabb kérdésekben egyaránt kívánatos, mellőzése komoly zavarokat okozhat az érdekképviseleti- érdekérvényesítési munkában. Ennek tudatában szorgalmazta az elnökség a civil szakmai kerekasztal működtetését. A vitafórum szüksége több ízben megmutatkozott. Ismervén a kollégák elfoglaltságát, NCA pályázati keretből létrehozott egy virtuális kerekasztalt (e-lib rendszer), egy közös portált az interaktív információcsere érdekében, aminek számtalan funkciója jól szolgálhatta volna az együttműködés hatékonyságát. Sajnos, ez a korszerűsítés nem hozta meg a várt sikert.
Az MKE legjelentősebb partnere a közös pályán az IKSZ volt. A korábban megkötött együttműködési szerződés felülvizsgálata megtörtént és kiegészült a szükséges bővítésekkel.
A gyakorlatban rendszeressé vált az elnöki egyeztetés és új elemként közös elnökségi ülés jelent meg a palettán.
Különösen termékeny volt az elmúlt ciklusban a kapcsolat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal. Segítségükkel 60 db feljavított számítógépet sikerült eljuttatni hátrányos helyzetű kistelepülésekre. A gépekre az operáció rendszert a Microsft ajándékba adta, a telepítést a frissen megalakult FITT néhány agilis tagja végezte. Az elnökség tagjainak kiterjedt kapcsolatai, az NCA közös fórumok sok és jó együttműködéseket indítottak meg. Adományozó és támogató volt a Vodafon, az IQSYS, az EX-LH az e-Corvina , a HUNTÉKA, a SZIKLA , az EBSCO, a HVG és még folytathatnánk a sort hosszasan.
Az MKE működési módját és körülményeit, törekvéseit, eseményeit, diplomáciai mozgásait, képviseleti munkáját és kapcsolatrendszerét összefoglaló beszámoló igyekezett bemutatni azt a sokoldalú tevékenységet, amit az egyesület az elmúlt 4 évben – minden gondja ellenére –  végzett. 
Az elnökség az egyesület tagjainak köszöni a munkát, köszöni az elért eredményeket és kéri a Tisztelt Küldöttközgyűlést, fogadja el a 2007-2010. évi ciklus beszámolóját.
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                                                                                          elnök  

