
Főtitkári beszámoló

Kiegészítő gondolatok az MKE 2007-2011-es időszakáról


Az MKE éves küldöttközgyűléseire rendszeresen elkészülő beszámolók átfogó képet adtak az egyesület elnökségének egy-egy évi munkájáról. Ezek a beszámolók visszaidézték az eseményeket, amelyekről a tagság egyébként az adott évben is folyamatosan tájékozódhatott – a honlapról, a szervezetek vezetőinek küldött tájékoztatókból, a Tanács ülésein elhangzott főtitkári beszámolókból. A tagság és az elnökség közötti közvetlen kapcsolatot a hagyományokat követve nagyrészt a főtitkár közvetítő szerepe biztosította: az évenként 3-4 alkalommal összehívott Tanács ülésein a szervezetek tanácsi képviselői rendszeres tájékoztatást kaptak az elnökség munkájáról – és viszont: a Tanács véleményét a különböző kérdésekben – a Tanács elnöke mellett – a főtitkár képviselte az elnökségi üléseken.

Jelen beszámoló nem tér ki a folyamatosan végzendő és legjobb szándékaim szerint el is végzett mindennapi főtitkári feladatokra, hanem – a négyéves ciklust áttekintő elnöki beszámoló kiegészítéseként – az egyesületi életnek csupán néhány szeletét kívánja felidézni.

Taglétszám, szervezetek

Az egyesület egyéni tagjainak száma az elmúlt időszakban kissé csökkenő tendenciát mutat: a 2007-es 1932 egyéni és testületi tagot magában foglaló létszám 2008-ban kissé emelkedett, majd 2009-ben és 2010-ben némiképpen csökkent. A csökkenés az egyéni tagokra vonatkozik, a testületi tagok létszámában növekedés tapasztalható: 2007-ben 61 könyvtár volt az MKE tagja, ez a szám 2010-re 99-re növekedett. A jelenlegi taglétszám tehát 1774 egyéni és 99 testületi tag. Tagjaink közül néhányan éltek azzal a lehetőséggel, hogy több szervezetben is regisztráltathatják magukat – a 2006-os tagdíjreform szabályai szerint az egyszeri MKE tagdíj mellett minden szervezetben regisztrációs díjat kell fizetni, feltehetően ez az oka annak, hogy az évek folyamán csökkent a második, illetve harmadik szervezetben is regisztrálók száma. 2007-ben 126 egyéni tag tartozott két szervezethez 2010-ben csupán 88. Két tagunk volt 2007-ben és ugyancsak két másik tagunk van 2010-ben, akik egy harmadik szervezetet is választottak.

Minthogy az egyesületi élet elsődleges színterei a szervezetek, érdemes megnézni, hogyan alakult az évek folyamán a szervezetek létszáma.
A területi szervezetek közül 2007-ben a legnépesebb a Pest Megyei Szervezet volt, 119 egyéni és 9 testületi taggal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet létszáma: 115 egyéni és 2 testületi tag volt. Legkisebb létszámúak a Nógrád Megyei Szervezet (27 egyéni tag) és Zempléni Könyvtárosok Szervezete (39 egyéni tag és 1 testületi tag). A Pest Megyei Szervezet folyamatosan máig a legnagyobb létszámú, sőt emelkedést is mutat a taglétszám, jelenleg 128 egyéni tagja és 14 testületi tagja van a szervezetnek. A nyíregyháziak esetében az  egyéni tagok lelkesedése némiképpen csökkent (98 fő), a testületi tagok száma viszont 16-ra emelkedett. A legkevesebb létszámmal ma a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet bír, csupán 18 egyéni tagjuk van, de zempléni tagjaink száma is csökkent (19 fő).
A szakterületi szervezetek, más néven szekciók közül kiemelkedően és folyamatosan magas a Műszaki Könyvtáros Szekció (jelenleg 141 fő és 13 könyvtár) és a Társadalomtudományi Szekció (jelenleg 111 egyéni tag és 1 könyvtár) létszáma. 
Sajnálatos módon folyamatosan 20 fő alatti a Közkönyvtári Egylet, a Múzeumi Szekció, a Gyermekkönyvtáros Szekció és a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció létszáma. Az Olvasószolgálati Szekció örvendetes módon egyre több egyesületi tag érdeklődését keltette fel, míg a többi szekció létszáma kiegyensúlyozottan azonos volt az elmúlt időszakban – csekély eltéréssel az egymást követő években.

Hangsúlyozni kell, hogy milyen nagy jelentőségű az MKE életében három önálló könyvtáros egyesülettel való kapcsolat. Tagjaik majdnem 100%-ig egyben MKE tagok is, mégpedig nem kis létszámban. A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületétől jelenleg 200 tagunk van (emelkedő tendencia), a Könyvtárostanárok Egyesületétől 2007-ben 141-en voltak egyben MKE tagok is, mára ez a létszám 88-ra csökkent, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületében 2007-ben 47 MKE tag volt, mára ez 28 főre csökkent.

Az MKE szervezeti felépítésében jelentős változások történtek az elmúlt választási időszakban. 2007-ben tagjaink 18 területi szervezetben, illetve 9 szakterületi szervezetben regisztráltathatták magukat, a három említett könyvtáros egyesületen kívül. 
Az MKE keretein belül 2000-ig működött a Múzeumi és Művészeti Szekció, amelynek tagjai más múzeumi könyvtárosokkal együtt – Tiszavári Ferencné közvetítésével – 2008 elején bejelentették szekcióalakítási szándékukat az MKE elnökségének. Március 5-én volt az alapító taggyűlés, ahol Matuszka Angélát választották elnöknek, Kreutzer Andreát és Vukov Pálnét pedig titkároknak. Az elnökség jelentős lépésnek tartotta a múzeumi könyvtárosok szervezkedését, akik kis létszámuk ellenére hamar megjelentek programjaikkal a különböző rendezvényeken, több esetben az MKE valamelyik régebbi szekciójával közösen. 
Már 2007-ben terjedt az informatika iránt érdeklődő könyvtárosok között, hogy igény lenne az egyesületen belül ilyen szekcióra. 2008. május 6-án a MOME Könyvtárában meg is alakult az új szekció Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció, röviden FITT Szekció néven. Elnökké Lévai Klárát választották a jelenlévők, titkár Takács Dániel lett, elnökségi tagok pedig: Ignéczi Lilla, Kardos András, Nagy Nikolett, Paszternák Ádám. Az MKE elnöksége örömmel üdvözölte az új formációt, amely egyik klogjában az „ahol a könyvtár és a web összeér” sokat ígérő mottót választotta.
Az önálló szekcióba tömörülés igénye felmerült a jogi és bírósági könyvtárosok, valamint a felsőoktatási és tudományos szakkönyvtárak munkatársai körében is. 
A jogi területen dolgozó könyvtárosok és információs szakemberek szekcióalapítási törekvéseit Haraszti Pálné, míg a felsőoktatási és tudományos szakkönyvtárak könyvtárosainak szerveződését Fischerné Dárdai Ágnes közvetítette az MKE elnöksége felé.
2011-ben mindkét új szekció hivatalosan megalakult.
A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció megalakulására vonatkozó kezdeményezést az MKE elnöksége a január 13-i elnökségi ülésen hagyta jóvá. A szekció vezetőségválasztó taggyűlésén, március 25-én szekcióelnöknek Fischerné Dárdai Ágnest választották a jelenlévők. További vezetőségi tagok: Szellőné Fábián Mária (titkár), Náray-Szabó Gábor, Keszeiné Barki Katalin és Sipos Anna Magdolna.
A Magyar Bíróképző Akadémián január 28-án tartott alakuló ülésen született meg a Jogi Szekció megalakulására vonatkozó hivatalos szándéknyilatkozat, amelyet az MKE elnöksége a február 10-i elnökségi ülésen hagyott jóvá. A vezetőségválasztó taggyűlés március 4-én volt, a Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtárában. A Jogi Szekció vezetősége: Sándor Gertrud elnök, vezetőségi tagok: Gerencsér Judit, Hamar Zsuzsanna, Nyikosné Szabó Ibolya és Redl Károly. Haraszti Pálné elvállalta a szekció képviseletét a Tanácsban.

Az elnökség bízik abban, hogy új szervezetei új színt hoznak az egyesületi életbe – a Jogi Szekció már az idei könyvfesztiválon bemutatkozik első nyilvános és önálló programjával, valamint közreműködőként részt vesz a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvényén is.
Jelenleg tehát az MKE tagjai a 18 területi szervezet mellett 13 szakterületi szervezetben és három önálló könyvtáros egyesületben regisztráltathatják magukat – lakhelyüknek, illetve érdeklődési körüknek megfelelően.

Könyvfesztiváli részvétel

Amint az elnöki beszámolóból kiderül, a tagság érdeklődése az elmúlt négy éves ciklusban sem csökkent a szakmai programok iránt. 

Érdemes kitérni egy évenként visszatérő eseményre, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, amelyen az egyesület a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése partnereként vesz részt évről évre, a kezdetektől folyamatosan, immáron a 18. alkalommal. Az a megtiszteltetés ért, hogy 2004-től én szervezhettem az MKE könyvfesztiváli programjait, ezért ezeket az elmúlt 7 évre visszatekintve szeretném felidézni.
Az elnöki beszámoló tartalmazza az úgynevezett „nagytermi” rendezvényeinket, amelyek az elnökség szervezésében valósultak meg.
A szervezetek által szervezett programok helyszíne a Könyvtáros Klub, ahol felváltva tartottak és tartanak kiadók és könyvtárosok aktuális témákról író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat és egyéb könyvtáros és kiadói szakmai programokat, amelyek sokszínűsége és látogatottsága is a tagság aktivitásának bizonyítéka.
A könyvfesztiválnak 2007-ig a Kongresszusi Központ adta a helyszínt, 2008-tól a Millenárison jelennek meg a kiadók és a könyvtárosok, hogy a több ezer látogatónak kulturális élményt nyújtsanak.
Néhány statisztikai adat:
2004 és 2010 között 6 szakterületi szervezet tartott programot a Könyvtáros Klubban: a Bibliográfiai, a Gyermekkönyvtáros és a Műszaki Könyvtáros Szekció 5-5 alkalommal, a Zenei Szekció 4, a Társadalomtudományi Szekció 2 és a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció 1 alkalommal. A területi szervezeteink közül a Nógrád Megyei (1 alkalommal) és a Pécsi és Baranyai Szervezet (2 alkalommal) mutatkozott be.
Más könyvtáros egyesületek közül a Magyar Periodika Kör minden évben rendszeresen megjelent színvonalas és sikeres konferenciájával, és a Könyvtárostanárok Egyesülete is csatlakozott a Könyvtáros Klubhoz – ebben az időszakban 5 alkalommal.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára kétszer, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár, a Katona József Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára egy-egy alkalommal találkozott a Könyvtáros Klub látogatóival.
Az elhangzott témák több alkalommal reagáltak az adott év aktualitására – a Nagy Könyv programmal kapcsolatban például 2005-ben és 2006-ban is több előadás hangzott el. Ezek közül néhányan egyben az egyesület „Olvasó Könyvtáros” elnevezésű projektjének is részei voltak, amelynek első rendezvényét 2004-ben tartottuk a Kongresszusi Központ Bartók termében „Tovább is van, mondjam még?” címmel – olyan neves irodalomtörténészekkel, mint Rigó Béla,  Komáromi Gabriella és Szávai Ilona. De ebben a programsorozatban nem ők az igazán fontosak számunkra, hanem kollégáink, akik színvonalas, érdekes előadásokban számoltak be olvasmányélményeikről az évek folyamán (Bánkeszi Katalin, Karakasné Kőszegi Katalin, Némethné Kapus Krisztina, Bátonyi Viola, Szecsei Istvánné, Kucska Zsuzsa, Bondor Erika, Hock Zsuzsa, Mennyeiné Várszegi Judit).
A nagy érdeklődéssel várt Márai-programról is információt kapott a szakma 2010-ben, s nem rajtunk múlt, hogy 2011-ben ugyanolyan érdeklődéssel várjuk az új fejleményeket…

MKE jubileumi kötet

Az elmúlt évek munkájának eredményeként jelen küldöttközgyűlésen mindenki megtekintheti és megvásárolhatja az egyesület történetére visszatekintő jubileumi kötetet, amelynek előkészületei még az előző elnökség időszakára nyúlnak vissza. 2006-ban Bényei Miklós készített egy tervezetet „Előzetes javaslatok” címmel, amelyben 4 lehetséges változatot terjesztett az akkori elnökség elé egy jubileumi kiadvány megvalósítására vonatkozóan. 2007-ben döntött az elnökség, hogy tudományos kritériumoknak megfelelő tanulmánykötet jelenjen meg a 75 éves évforduló tiszteletére.
Az elnökség Bényei Miklóst kérte fel a kötet szerkesztési munkálataira, valamint az egyesület egészének történetére vonatkozó rész kidolgozására, illetve az ebben részt vevő kollégák munkájának összehangolására. Ezzel egy időben az elnökség felkérte a szervezetek vezetőit, hogy jelöljék ki szervezetük részéről azt a munkatársat, aki vállalja a szervezet történetének megírását, a kronológia és a mindenkori vezetőség névsorának összeállítását, a bibliográfiai adatok kigyűjtését. 2008-ban kezdődött meg az érdemi munka, a kötet munkálataiban résztvevők megkapták Bényei Miklóstól az instrukciókat, s folyamatosan küldték neki saját anyagaikat. A kapcsolattartást részben személyes találkozások, részben a kialakított levelezőlista biztosította. 
A kötet munkálatairól Bényei Miklós ad bővebb tájékoztatást a küldöttközgyűlésen, valamint az elnökség egykori főtitkára, Papp István mondja el véleményét az elkészült kiadványról.
Az elnökség ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a kötet létrejöttében közreműködtek, jelen főtitkári beszámoló ezzel a névsorral zárul.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009

Országos áttekintés
Bényei Miklós (szerkesztő, bevezető tanulmány, vándorgyűlések kronológiája)
Nagy Zoltán (képszerkesztő)
Hegyközi Ilona (bibliográfia)
Papp István (vándorgyűlések története)

Tagszervezetek története, kronológiája, bibliográfiája, tisztségviselői névsorai
Bács-Kiskun megye – Papp Margit, Vasné Mészáros Katalin, Gyergyádesz Lászlóné, Padányi 	Emese
Békés megye – Csobai László
Borsod megye – Zahuczky László
Csongrád megye – Bajusz Jánosné, Barátné Hajdu Ágnes, Orosz Sándor
Fejér megye – Hegedűs Éva
Hajdú-Bihar megye – Gellér Ferencné
Heves megye – Guszmanné Nagy Ágnes
Jász-Nagykun-Szolnok megye – Illés Julianna, Némethné Matastik Magdolna
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete – Sándor Viktória
Komárom-Esztergom megye – Kissné Anda Klára
Nógrád megye – Ludasi Tünde
Pécsi és Baranyai Szervezet – Boda Miklós
Pest megye – Bazsóné Megyes Klára
Somogy megye – Gombosné Szabó Sára
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Oláhné Gócza Krisztina, Zselinszky Lászlóné
Tolna megye – Elekes Eduárdné
Vas megye – Tilcsikné Pásztor Ágnes
Veszprém megye – Balogh Ferencné
Zala megye – Kiss Gábor
Zempléni Könyvtárosok Szervezete – Trembeczki Lászlóné

Bibliográfiai Szekció – Nagy Anikó
Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció – Kardos András
Gyermekkönyvtáros Szekció – Szecseiné Pápay Judit
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete – Gáncsné Nagy Erzsébet, Forintosné Székely Judit
Könyvtárostanárok Egyesülete – Balogh Mihály
Közkönyvtári Egylet – Kovács Györgyi
Mezőgazdasági Szekció – Cserey Lászlóné, Lőrincz Ferenc
Múzeumi Szekció – Kreutzer Andrea
Műszaki Könyvtáros Szekció – Nagy Zoltán
Olvasószolgálati Szekció – Nemes Erzsébet
Társadalomtudományi Szekció – Murányi Lajos
Zenei Könyvtáros Szekció – Gócza Julianna
Audiovizuális Munkabizottság – Bíró Ferenc
Könyv- és könyvtártörténeti Bizottság – Somkuti Gabriella
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