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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BORSOD MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE 

CÍMŰ KIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 006/35/12 számú döntése 
végrehajtásaként az Igazgatóság 245.000 Ft vissza nem térítendő támogatást folyósított a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban: MKE), mint pályázó részére. A pénzösszeg 
felhasználásáról a pénzügyi beszámoló nyújt további információt. 

Az MKE 1935-ben alakult meg Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületeként. 
E jelentős országos rendszer tagszervezete a több mint ötven éve megalakult Borsod Megyei 
Szervezet (továbbiakban: BMSZ). Célkitűzései összhangban állnak az MKE céljaival. A BMSZ 
tevékenységében fontos helyet tölt be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő, dolgozó 
könyvtárosok szakmai identitástudatának formálása, a könyvtári ellátás, az olvasáskultúra 
fejlesztése, a lakosság információs ellátása érdekében tett kezdeményezések. Mint civil 
szervezet, tevékenysége során partneri együttműködésre törekszik a környezetében lévő 
mindazon intézményekkel, szervezetekkel és intézményfenntartókkal, amelyek fontosnak 
tartják a lakosság demokratikus jogainak érvényesítését, az olvasáskultúra népszerűsítését. 
Az összefogás eredményeként a rendezvények, a szakmai és civil programok nemcsak a 
könyvtárosok önismeretét, szakmai fejlődését támogatták, hanem a lakosság körében is 
népszerűsítették, megerősítették a könyvtár szerepét, az olvasás jelentőségét. 

Mindennapi feladatai között számon tartja az új szakmai kezdeményezések, 
szerveződések integrálását; a tagság szakmai és általános ismereteinek, valamint 
kompetenciáinak folyamatos építését; önmaga szüntelen fejlesztését, múltjának szakszerű, 
hű feltárását. Miskolc háromszor (1970-ben, 1982-ben és 2004-ben) volt házigazdája a 
legtöbb könyvtáros figyelmét felkeltő vándorgyűlésnek, számos tanácsülésnek, valamint egy 
alkalommal (1997-ben) országos helyismereti tanácskozásnak is. 

1962. május 22-én könyvtáros szakcsoport alakult a TIT Borsod megyei szervezetének 
Irodalmi Szakosztályán belül. Innen számítjuk szakmai szervezetünk létrejöttét. Ezen 
időszakot öleli át az elkészült kézirat. A Borsod megyei könyvtárosok elszántságukkal, 
együttműködésükkel és összetartozásukkal az országban eddig példátlan szakmai 
szerveződés alapjait rakták le. Ötven éve, a semmiből hozták létre a helyi szakmai 
szervezetet. 2012 jubileumi év az MKE BMSZ életében. A fél évszázados történelem 
eseményei kötelezettséget rónak ránk, megörökítésre érdemesek, könyvre kívánkoznak. A 
szakmai, területi szervezet történetéről eddig nem készült önálló, történetét teljes 
egészében feltáró, a fél évszázados működés eseményeit tartalmazó, jelentőségteljes 
szerepét bemutató, a hazai könyvtárosok országos szakmai szervezetében betöltött helyét, 
kifejtett tevékenységét, elért eredményeit méltó módon értelmező, értékelő és elemző 
monográfia. 

Korábbi előmunkálat a szervezet történetével kapcsolatosan egy esetben történt 
eddig. 2010 tavaszán Zahuczky László kutatómunkáját felhasználva készítette el azt. 
Tanulmánya az országos szervezet megalapításának 75. évfordulója tiszteletére, 2011-ben 
megjelent tanulmánykötetben látott napvilágot. A jubileumi kiadványt Dr. Bényei Miklós 
szerkesztette. Azóta senki sem vállalkozott a területi szervezet alaposabb összefoglalására. 

A beadott pályázat célkitűzése volt a fél évszázados történetű BMSZ-ről szóló, 
összefoglaló kézirat készítése. Eddig ezt még senki sem tette meg korábban. A feladatra az 
MKE szerzőként Zahuczky László miskolci könyvtárost, a BMSZ vezetőségi póttagját, 
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szerkesztőként Eszenyi Miklós közművelődési szakértőt, lektorként pedig Dr. Bényei Miklós 
nyugalmazott egyetemi docenst kérte fel. 

Az MKE BMSZ Elnöksége úgy határozott, hogy megalapításának 50. évfordulója 
tiszteletére 2012-ben egy, a tudományosság kritériumainak megfelelő tanulmánykötetet 
jelentet meg. Az elnökség úgy vélte, az lenne a legideálisabb megoldás, ha a kiadvány 
legkésőbb 2012 karácsonyára, elektronikusan látna napvilágot. A testület a szerzői teendők 
ellátásával Zahuczky László elnökségi póttagot, helytörténeti kutatót bízta meg. Az elnökség 
egyúttal további kutatásokra, a meglévő ismeretek kiegészítése kérte fel Zahuczky Lászlót. A 
jubileum alkalmából a megyei szervezet egy méltó, önálló kiadvánnyal kívánt tisztelegni 
elődeink érdeme előtt. Azonban a testület szűkös anyagi lehetőségei ezt nem tették 
lehetővé, ezért úgy döntött, hogy a kéziratot a mai kor követelményeinek megfelelően a 
szervezet honlapján (http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/) teszi közzé. A szerzőnek a 
készítendő tanulmánykötet történeti áttekintésében a szervezet létrejöttének pontos idejét, 
körülményeit, előzményeit, névváltozásait, vállalt feladatait, fontosabb célkitűzéseit, 
jelentősebb kezdeményezéseit és eredményeit, külföldi kapcsolatait, határon túli 
könyvtárosokkal való szakmai együttműködéseit kellett további könyvtári kutatómunkával 
kiegészítenie. 

A kész kézirat szerkezete 7 nagy egységet összegez, amelyek a következők:  
Az anyag első részét az Előszó alkotja, amelyet a szakmai ellenőrzésre felkért Dr. 

Bényei Miklós készített el.  
I. A szervezet története. Ötven év történésének átfogó, tudományos igényű 

ismertetése, a helyi, területi szervezet tevékenységének bemutatásával, elsősorban 
kronológikus sorrendben. Ez a fejezet további alfejezetekre tagolódik: 

Történeti előzmények 
A megalakulástól 1972-ig 
1972-től a rendszerváltozásig 
1993-tól az ezredfordulóig 
Az ezredfordulótól napjainkig 
Rendezvényeink, kapcsolataink 
Elnökség, tagsági adatok 
Gazdálkodás 
Összegzés 
II. Kronológia. Ez a tartalmi egység a szervezet eseményeit, tevékenységét, 

működésének fejlődését, elnökségi és taggyűlési, valamint rendezvényeinek és szakmai 
tanulmányútjainak időpontját foglalja össze. 

III. Tisztségviselők névsora. Azoknak a személyeknek a nevét tartalmazza a pontos 
időpontok megjelölésével, akik a szervezet megalakulásától napjainkig az elnökség tagjai 
voltak.  

IV. Tagnévsorok. Ebben a fejezetben a szervezet tagjainak nevét közlöm, négy 
időpont, 1986. december 31-ei, 1990. július 18-ai, 1993. június 30-ai és a 2012. december 
31-ei állapot szerint. 

V. Közlemények bibliográfiája. A szervezet tevékenységével foglalkozó írások 
teljességre törekvő bibliográfiája. 

VI. Pillanatképek az egyesület múltjából. Ez a fejezet a szervezet archívumában 
található néhány korabeli fényképtől 2012-ig rögzít egy-egy jelentősebbnek vélt eseményt, a 
kézirat szerzőjének szubjektív válogatásában. 

http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/
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A kész kézirat elérése, letöltése az MKE BMSZ honlapján (http://kvt96.lib.uni-
miskolc.hu/mke/fooldal/) lehetséges, Adobe (Acrobat) Reader program keretében, pdf-fájl 
formátumban. Úgy gondolom, hogy így bárki számára, térítésmentesen hozzáférhetővé válik 
a világ bármely részéről ez az összefoglaló áttekintésem. 

Természetesen a kéziratban feltüntettem, hogy az elkészítése a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával valósulhatott meg. Azt hiszem, a 
pályázatban vállalt célkitűzésnek, az eredeti cél megfogalmazásának eleget tudtam tenni és e 
pályázat eredményeként az MKE BMSZ története iránt érdeklődő, nem csak itt élő emberek 
hasznosítani fogják tudni hiánypótló munkámat. 
 
Miskolc, 2013. március 18. 
 
      Tisztelettel:  
 
 
            Zahuczky László 
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