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Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tanácsülés – 2011. február 3. 

Főtitkári beszámoló 

 

Néhány jelentős program 2010 utolsó harmadában 

Nyelvek európai napja – szeptember 26. 

Szeptember 24-én az Országos Idegennyelvű Könyvtárban egész napos rendezvény volt a 
Nyelvek Európai Napján. A részletes program olvasható az OIK honlapján. A sok nyelven beszélő 
Európából 2010-ben a hazai szerb nemzetiség mutatkozott be. A programot hangverseny, 
felolvasások színesítették, s ebből az alkalomból az MKE Alkotó könyvtáros sorozata keretében 
két kolléganő vert csipkéiből volt kiállítás. Mátó Erzsébet, a makói József Attila Városi Könyvtár 
igazgatója és Törőcsik Katalin, a debreceni Kenézy Kórház Orvosi Szakkönyvtárának vezetője 
mutatták be munkáikat – mindketten szakmájuk mellett elismert csipkeverők. 

Füzéki István-emlékérem átadása – megemlékezés 1956-ra – október 22.  

Az OSZK 5. szintjén van elhelyezve az 1956-os forradalom idején mártírhalált halt könyvtáros, 
Füzéki István emléktáblája. Most már 8. alkalommal minden év október 23-a körül megkoszorúzza 
az emléktáblát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Országos Széchényi Könyvtár és a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára. Ekkor kerül sor a Füzéki István-emlékérem átadására is, 
amelyet az idén Ungváry Rudolfnak nyújtott át a díj alapítója, Füzéki Bálint. Ungváry Rudolf 
érdemeit egykori OSZK-beli munkatársa, Sipos Márta, volt osztályvezető méltatta. Abban a 
megtiszteltetésben volt részem, hogy ebből az alkalomból az ünnepi beszédet én tarthattam meg. 

MKE jubileumi ünnepség – november 25. 

Az egyesület – megalakulásának 75. évfordulóját – részben egy ünnepi konferenciával, részben 
az egyesület történetének 75 évét feldolgozó ünnepi kötettel tervezte/tervezi megünnepelni. Az 
ünnepi konferenciát  az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dísztermében tartottuk. 

Emlékeztetőül néhány szóban felidézném a programot: Bakos Klára elnöki köszöntője után Silvia 
Stasselova, a Szlovák Könyvtárosok Egyesületének elnöke, egyben az IFLA Könyvtáros 
Egyesületek Menedzsmentje Szekció titkára tartott érdekes vetített képes előadást az IFLA 
megalakulásáról, jelentőségéről, arról a folyamatról, ahogy egyre nagyobb szerepet vállal a 
könyvtáros szakmában. 

A tehetségpontokról, a tehetségsegítés új lehetőségeiről beszélt Bajor Péter, a Magyar Géniusz 
Program projektmenedzsere. A tehetségpontok elsősorban iskolákban találhatók és csak elvétve  
néhány könyvtárban Budapesten és szerte az országban. Az lenne a cél, hogy minél több 
könyvtár csatlakozzon a tehetséggondozáshoz. Ez egy jó program, amelyet az újjáalakuló 
elnökség már idén bevehetne az egyesület programjába.  

A minisztérium részéről Kálnoki-Gyöngyössy Márton köszöntötte a résztvevőket. 

Kroó Norbert akadémikus „Tudomány egy életen át” címmel tartott igen érdekes előadást.  

Az egyesület múltjából Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa válogatott „időcserepeket”; a 
könyvtárról, mint a tudás fő forrásáról Fischerné Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem 
Könyvtárának főigazgatója; a tudományos könyvtárakban bekövetkezett modellváltásról, 
szerepváltásról és irányváltásról Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárának szolgáltatási igazgatója; a közkönyvtárak 20. századi történetéről pedig Biczák 
Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója beszélt. 

Az ünnepi konferencián az elnökség jubileumi MKE emlékéremben részesített három kollégát. 
Biztosan vannak többen is, akik erre érdemesek lettek volna, a választásnál szempont volt, hogy 
évek, évtizedek óta végeznek a szervezetükben, az egyesület vezetőségében értékes munkát. 
Kiváló szakmai érdemeikért részesültek is elismerésben, de éppen az egyesület díját, az MKE 
emlékérmet eddig nem kapták meg. A jubileumi konferencián Kiss Gábor, az MKE alelnöke, az 
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éves vándorgyűlések egyik fő szervezője, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
igazgatója, dr. Máder Béla, az MKE volt alelnöke, a Szegedi Egyetem Könytárának főigazgatója 
és Zselinszky Lászlóné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet Elnöke részesültek 
jubileumi emlékérem kitüntetésben. Ezúton is gratulálunk mindhármójuknak. 

Határon túli magyar könyvtárosok parlamenti kerekasztala 

Az MKE jubileumi ünnepségéhez csatlakozott a 2010. november 30-án, Budapesten az 
Országgyűlési Könyvtár Deák-termében megtartott találkozó, amely a “Határon túli magyar 
könyvtárosok parlamenti kerekasztala” címet viselte. Ez a találkozó lehetőséget kívánt biztosítani 
a Kárpát-medencei könyvtárosok képviselői közötti szakmai kapcsolatok erősítésére, 
továbbfejlesztésére. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntőjében vázolta 
nemzetpolitikai koncepcióját, a Kárpát-medencei magyarság megerősítését és védelmét szolgáló 
rövid- és hosszú távú terveit. A résztvevőkről, a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok 
2011-től bevezetendő parlamenti ösztöndíjáról részletes beszámoló olvasható az MKE honlapján. 

Ez történt itthon 2010. harmadik harmadában, de ebben az időszakban volt egy külföldi programunk 
is. 

Nyugat-Ukrajnai Könyvtári Fórum 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és az 
Ukrán Könyvtárosok Egyesülete közös szakmai konferenciát rendezett Lembergben 2010. 
szeptember 15-től 17-ig. Erre a konferenciára 35 főnyi magyar kolléga utazott ki, köszönhetően az 
NCA-nál és az Európai Integráció Kollégiumánál elnyert pályázatoknak. Magyar-ukrán kulturális 
párbeszéd a regionális fejlesztésekért – ez volt a tanácskozás címe, amelynek elindítója, motorja 
Zselinszky Lászlóné volt. Ezúton is köszönetet mondunk neki, hogy ez a párbeszéd 
megvalósulhatott és jó eredménnyel zárult: mind az MKE, mind a területi szervezet 
együttműködési megállapodást kötött az ukrán partnerekkel.  

A tanácskozásról röviden: az ukrán és a magyar főtitkár előadása után a Lengyel Könyvtárak 
Szövetségének elnöke beszélt tapasztalatairól, majd regionális szintű előadások következtek 
ukrán és magyar részről. 

Zselinszky Lászlóné részletes tudósítást írt a Könyvtári kis híradóban a konferenciáról és az új 
partnerség jelentőségéről. Ha ő is hozzájárul, ez rövidesen olvasható lesz az MKE honlapján is.  

Az elmúlt időszak elnökségi üléseinek témái, várható események 

Az említett programok megvalósítása érdekében előzetesen is sok előkészítő, szervező munkát 
végzett az elnökség és a titkárság, ezen kívül pedig az alábbi témák kerültek napirendre az elnökségi 
üléseken. 

Az MKE alapszabályának módosítása 

Mint a jelenlévők emlékezhetnek rá, legutóbbi tanácsülésünkön volt alkalma minden tanácsi 
képviselőnek véleményt nyilvánítani arról a kezdeményezésről, amely szerint törölni kellene az 
alapszabályból azt a korlátozást, hogy a küldöttközgyűlés, a tanács és a taggyűlés választási 
illetékességébe tartozó ugyanazon egyesületi, illetve szervezeti tisztséget a tag egymást követően 
csak két választási időszakban tölthet be. 

Többféle vélemény elhangzása után végül a tanács tagjai azt javasolták, hogy a korlátozás 
maradjon meg az egyesület elnökségi tagjaira vonatkozóan, de ne érintse az EB tagjait és a 
szervezetek vezetőségét (ld. a Tanács 2010. szeptember 21-i jegyzőkönyvét). 

Ezt a véleményt továbbítottuk Kiss Gábor alelnökkel együtt a következő elnökségi ülés elé, 
amelyet Kecskeméten tartottunk október 11-én. Az elnökség elfogadva a Tanács döntését, az 
alábbi a javaslatot terjesztette a küldöttközgyűlés elé: 
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Az alapszabály IX. fejezetében található 17. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lépjen: 

(9) A küldöttközgyűlés választási illetékességébe tartozó ugyanazon egyesületi tisztséget a tag 
egymást követően csak két választási ciklusban tölthet be. 

Tehát az eddigi korlátozás alól ezzel felmentést kaptak volna a szervezetek tisztségviselői, de 
megmaradt volna a korlátozás az egyesület tisztségviselői számára. 

Mint azóta tudható, a küldöttközgyűlésen is több vélemény hangzott el, végül a Pest Megyei 
Szervezettől Sebestyén Ewa kolleganőnk előterjesztési javaslatot tett: törölni kell a 17. § (9) 
bekezdését az alapszabályból. Kiss Gábor levezető elnök szavazásra bocsátotta a javaslatot, s a 
küldöttek ezt jelentős többséggel elfogadták. 

A honlapunkon már a változtatással érvényes alapszabály olvasható: a korlátozásra vonatkozóan 
már nem található semmi az alapszabályban. Ez azt jelenti, hogy a szervezetek a saját szmsz-
eikben önállóan dönthetnek arról, hogy élnek-e továbbra is a korlátozással vagy sem. 

Az októberi elnökségi ülésen hozott határozatot az elnökség arról is, hogy a szervezeteknek el kell 
küldeniük érvényes szmsz-eiket az Ellenőrző Bizottsághoz. Ezt már több szervezet meg is tette, 
várjuk a további szervezeti és működési szabályzatokat. 

Honlap 

A novemberi és decemberi elnökségi üléseken az elnökség megtekintette az új honlapot is, 
amelyet mai ülésünk első napirendi pontjaként a honlap készítői be is mutattak, kérve a 
szervezetek aktív közreműködését. 

Szervezeti élet, tagnyilvántartás – decemberben lezártuk a 2010-es taglétszámot. 

Egyéni tagok száma:  1708  regisztráció száma: 1785 

Testületi tagok száma:     96  regisztráció száma:     99 

Összlétszám:  1804  összes regisztráció: 1884 

A tagdíjfizetési fegyelem néhány szervezetnél kifogásolható. Több szervezettől többször is kellett 
kérni, hogy rendezze a tagdíjat, vagyis: a tagok által hozzájuk befizetett MKE-tagdíjat továbbítsa a 
titkárság számlájára, ezzel egy időben küldje el azok névsorát, akik a tagdíjat befizették. Két 
szervezet decemberben utalta át az MKE tagdíjakat, de még január végén is kiderültek a 
tagdíjfizetéssel kapcsolatos problémák. 

Fehér Elvira február 1-jétől a KI-nél dolgozik, de továbbra is ő kezeli az adatbázist, tehát a 
tagnyilvántartásokat közvetlenül a titkárságnak kell elküldeni, a tagdíjakat is változatlanul oda 
átutalni. Az esetleges kérdésekkel Molnár Ilihez érdemes fordulni, közvetíti a problémát Elvirának. 

A titkárság munkáját február 1-jétől Tarcsai Gáborné segíti. 

Két új szekció alakult az elmúlt időszakban:  

MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekció (Pécs, 2011. január 10-én) dr. Fischerné dr. Dárdai 
Ágnes kezdeményezésére; 

MKE Jogi szekció (Budapest 2011. január 28-án) Haraszti Pálné kezdeményezésére. 

A legközelebbi tanácsülésen már e két új szekció képviselői is jelen lesznek, sikeres működést 
kívánok nekik is. 
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Tisztújító küldöttközgyűlés előkészítése  

Március végén jár le a jelenlegi elnökség mandátuma, tehát addig meg kell tartani tisztújító 
taggyűlésünket. A jelölési folyamat véget ért, erről részletesebben Bazsóné Megyes Klára számol 
be. 

Az MKE jubileumi kötete 

Két éve kezdődött meg az igazi munka ezzel a kötettel kapcsolatban, akkor kértük fel a 
szervezetek vezetőit, hogy vagy ők maguk írják meg szervezetük történetét, vagy bízzák ezt 
valamelyik tagtársukra. A többször módosított határidő 2010 augusztusa volt. Fontos lett volna, 
hogy mindenki küldje el addig Bényei Miklósnak, a kötet szerkesztőjének a kéziratot, hiszen az 
volt a cél, hogy bizonyos fokig egységes szerkezet, egységes kép alakuljon ki az egyesületről, 
ehhez pedig idő kell. Nem részletezem, sajnos az utóbbi hónapokban rám hárult az a kellemetlen 
feladat, hogy a hiányzó anyagokat valamilyen módon megszerezzük a kötet számára. Talán a 
tegnapi napon minden szervezettől megérkezett valami, ami be fog kerülni a jubileumi kötetbe. 

Hatalmas munkáról van szó: Bényei Miklós tanulmányértékű történeti visszatekintését az elmúlt 
75 évre az egyesület egészére vonatkozóan a szervezetekről szóló történeti áttekintés követi. 
Mind az egyesület egészére, mind az egyes szervezetekre vonatkozóan további részek: az 
egymást követő elnökségek, vezetőségek névsora, egyesületi és szervezeti kronológia, valamint 
egyesületi és szervezeti bibliográfia. A szöveges részt képanyag fogja kiegészíteni, amelynek az 
összeállításában Nagy Zoltán is részt vesz, aki összegyűjtötte, megformálta és szerkesztette a 
képeket.  

Pillanatnyilag a tördelőszerkesztőnél van az anyag nagy része. Nagyon kell sietni a munkával, 
rövidesen nyomdába kell adni, hogy a pályázati kötelezettségnek eleget tudjunk tenni. 

A példányszámról és az árról a következő elnökségi ülésen születik döntés. Más lesz az ár 
egyesületi tagok – könyvtárak – külső vásárlók számára.  Az egyesületi tagoknak természetesen 
extra kedvezmény jár.  

Elő lehet jegyezni a kiadványt, szívesen vennénk előfizetést is könyvtáraktól és másoktól is. A 
március végi tisztújító küldöttközgyűlésen lesz a jubileumi kötet ünnepélyes könyvbemutatója, ott 
helyben megvásárolható lesz a kiadvány, ezt követően a titkárságon lehet személyesen átvenni, 
illetve a könyvfesztiválon. Az egyesület pénzügyi helyzete miatt a kiadvány postázását nem tudjuk 
vállalni, személyes átvételt kérünk a vásárlóktól. 

A szervezetek történetét javadalmazás nélkül írták meg a szervezeti elnökök, illetve a kijelölt 
kollégák, ők egy tiszteletpéldányra számíthatnak munkájuk fejében. 

Könyvfesztivál 

Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója április 14-én lesz, a szakmai 
programok időpontja április 15-17. A Könyvtáros Klub és a mellette levő stand idén is 
rendelkezésünkre áll, valamint a Lázár Ervin termet is biztosítja a Fesztiváliroda két könyvtáros 
szakmai program számára. Mindezért fizetnünk kell, a pénzt kifejezetten erre a célra kiírt 
pályázatból és szponzoroktól teremtjük elő. Most folyik a szervezés, a végleges programot 
nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon, a katalisten is hírt adunk róla – ahogy eddig is tettük. 

Idén is ingyenes belépést biztosító meghívók lesznek, ezek szintén a titkárságon, illetve majd a 
Könyvfesztivál bejáratánál vehetők át. 

Nagy Anikó főtitkár 


