A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének vezetősége
Elnök: Buriánné Tarró Edit
1984-ben szerzett diplomát Szombathelyen, azt követően Székesfehérváron
a Köfém könyvtárában kezdett dolgozni. Elvégezte az ELTE könyvtár
kiegészítő szakot 1990-ben. 1995 óta a Városi Könyvtárban tagkönyvtárat
vezetett, majd a Feldolgozó osztály vezetője volt. Jelenleg a Széna téri
Tagkönyvtár vezetője.
Küldött, tanácsi képviselő.

Titkár: Iszak Ferencné
Várpalotai születésű, 1990 óta dolgozik a Vörösmarty Mihály Könyvtárban.
2009 óta módszertanos munkakörben dolgozik, a statisztikák elkészítése,
pályázatfigyelés stb. mellett kiemelt feladata a KSZR szolgáltatás biztosítása
a szerződött településeken. 2014 óta a KKDSZ megyei tagozatának vezetője.
Szakirányú végzettséget 2005-ben Baján szerzett.
Feladata információtovábbítás, szervezés, tagtoborzás, továbbképzések
szervezése.

Vezetőségi tagok:
Jávorfi Róbert
2001-ben végzett az Eszterházy Károly Főiskolán Könyvtár-informatika
szakon. Majd ugyanitt OKJ-s rendszerinformatikus vizsgát tett. Ezt követően
évekig
a
versenyszférában
dolgozott,
minőségbiztosítóként,
térinformatikusként
és
rendszergazdaként.
2006-ban
kezdett
Székesfehérváron a Városi Könyvtárban dolgozni, 2010–2012 között annak
igazgatója volt. 2013 óta a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
munkatársa, jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központjában, Informatikus-könyvtáros mesterszakán Információ és
Tudásmenedzsment szakirányon tanul.
Feladata továbbképzések, kirándulások szervezése, informatikai tájékozódás,
kapcsolatépítés. Küldött.

Kovács Attiláné
Enyingen dolgozik a Vas Gereben Városi Könyvtárban 2002-től – statisztikát
készít, rendezvényeket szervez az olvasószolgálati munka mellet.
Szombathelyen végzett Informatikus könyvtárosként 2005-ben. A főiskolai
évek alatt Erasmus ösztöndíjasként három hónapot töltött Koppenhágában
és részt vett egy nemzetközi kurzuson a Royal School of Library
szervezésében, ami után könnyebben tett angol nyelvvizsgát. Gabriella
folyamatosan képzi magát, az OSZK-ban kiadványszerkesztői és angol
szaknyelvi tanfolyamokon is részt vett.
Feladata a gazdasági ügyek vitele, továbbképzések, kirándulások szervezése.

Oláh Bernadett
Dunaújvárosi születésű, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán magyar nyelv és irodalom-könyvtár szakon diplomázott 1999-ben.
Még ebben az évben dolgozni kezdett a dunaújvárosi József Attila
Könyvtárban, ahol szakmai gyakorlatait is végezte. A felnőttkönyvtár
olvasószolgálatában tájékoztató könyvtáros. Mindennapi munkája során
gondozza a helyismereti különgyűjteményt, adatbázisait, szerkeszti a
könyvtár honlapját és feladata a könyvtárközi kölcsönzés kezelése. 2010.
december 6-a óta az MKE Fejér Megyei Szervezetének vezetőségi tagja.
Feladata a honlap gondozása, kirándulásokról beszámolók készítése. Küldött.

Póttag:
Csiszárné Mahler Mónika
Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány igazgatója, 2010. június 1-jétől vezeti a
könyvtárat. Korábban hosszabb, rövidebb megszakításokkal a könyvtárosi
szakmát gyakorolta. A VOKE Vörösmarty Mihály művelődési Házban volt
könyvtáros (1995-2000), majd később a művelődési ház igazgatójaként
(2000-2009) volt rálátása a szakmára. Szakirányú végzettséget az Eötvös
József Főiskola (budapesti kihelyezett tagozat) Pedagógiai Fakultás
Könyvtár Szakon szerzett (1998-2002), korábban az OSZK KMK könyvtáros
asszisztensi (1990-1993), a gimnáziumi érettségivel együtt könyvtárkezelői
végzettséget szerzett (1984-1988).
Feladata gazdasági ügyekben kisegítés, civil kapcsolatok ápolása, szakmai
szervezetekkel való kapcsolat.

