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BESZÁMOLÓ A SZERVEZET 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

Bevezető, célok, feladatok 

 

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének célkitűzései változatlanok voltak: A 

könyvtárosok önképzésének segítése, a tagság számára szakmai fórum biztosítása, a szakmai 

kapcsolatok lehetőségének megteremtése, a kapcsolatok erősítése. A kollégák innovatív 

tevékenységének fejlesztését támogatták a közgyűjteményi és a közművelődési intézmények, 

szervezetek működésének, céljainak és programjainak megismerése, alkotó- kutatóműhelyek 

látogatása, műalkotások megértését, befogadását segítő programjaink.  
 

A szakmai továbbképzések és önképzést segítő programjaink tervezésekor és a megvalósítás 

során továbbra is arra figyeltünk, hogy a kulturális életünk jelentős eseményeire felhívjuk a 

tagság figyelmét, kiegészítsük szakmai ismereteiket. 
 

Fontos küldetése a megyei szervezetnek, hogy a szűkebb környezetünk jelentős szakmai és 

kulturális értékeit megismertessük az érdeklődő kollégákkal és az érdeklődő olvasókkal. 
 

A tervezett program megvalósításánál több aktív kolléga, tagtárs betegsége nehezítette a 

megvalósítást, illetve próbára tette a tagság szervezet iránti elkötelezettségét. A többszöri 

újratervezéssel szakmailag elfogadható, sok élményt adó évet tudtunk zárni. 
 

A szervezet alapadatai 
 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

Tel.: 76/500-550; 76/502-090;  

e-mail: vaskatika@gmail.com; padanyi.emese@kjmk.hu;  

http://mke.info.hu/bkmsz/ 
 

Számlaszám: OTP 11708001-20570127 

A szervezeti élet eredményei a 2018. évben 

 

A szervezet taglétszáma: 82 tag. Ebből 81 fő személyes tagság, 1 könyvtár testületi tag. 

Mindösszesen a szervezet két egyéni tagot veszített. 7 tag nem újította meg a tagságát, 

viszont 9 új tagot sikerült megnyernünk tagnak.   
 

A munkahelyi összetétel mutatja, hogy a tagság jelentős részét a városi (a vajdasági 

kollégával együtt) és a megyei könyvtár munkatársai teszik ki.  Az aktív könyvtárosok 

száma együtt 50 fő (62 %).  Jelentős a nyugdíjas könyvtárosok (17 %) és a nyugdíjas 

támogatók aránya. Együtt a nyugdíjasok száma 22 fő, 27 %-a a tagságnak. A támogató 
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aktív tagok, akik nem könyvtárosok, de elfogadták a szervezet célkitűzéseit, könyvtárat 

használóként folyamatosan visszajelzést adnak a szolgáltatásban tapasztaltakról, létszáma a 

szervezetben 9 fő, 11 %-a a tagságnak. Jelentős szerepe van az aktív és nyugdíjas 

támogatók tagságának a tagsággal nyert kedvezményes múzeumi belépőnek.  A rendszeres 

szakmai programokon a nyugdíjas támogatók lelkesen részt vesznek, nagyon jó 

visszajelzéseket kapunk a könyvtárak sokféle szolgáltatásairól. 
 

Az életkori megosztás figyelmeztet a szervezet öregedésére. 50 év feletti 57 %-a a 

tagságnak. Ebből 36 % 60 év feletti.  Nagyon fontos lenne az aktív, 50 évnél fiatalabb 

kollégák bevonása a szervezetbe, jelenleg 35 % az arányuk, de sok közülük nem könyvtáros, 

csak aktív támogató. 
 

A tagság munkahelyi megoszlásának változásai 2017 és 2018 között 
 
 

Egyéni tagság összetétele 2017.  Arány 

% 

2018. Arány 

% 

A 

taglétszá

mon 

belüli 

változáso

k  

Városi könyvtár 30 36 30 37 0 

Megyei könyvtár 15 18 15 19 0 

Községi könyvtár 3 4 2 3 -1 

Oktatási intézet 0 0 1 1 +1 

Szakkönyvtár 1 1 1 1 0 

Nyugdíjas könyvtáros 15 18 14 17 -1 

Nyugdíjas támogató  5 6 7 9 +2 

Támogató (aktív) 12 14 9 11 -3 

Vajdasági könyvtáros 2 3 2 2 0 

GYES 0 0 0 0 0 

Regisztrált tag 

(szakkönyvtár) 
0 0 0 0 0 

Összesen: 83 100 81 100 -2 

Testületi tag 1  1  0 

 84  82  -2 

 
 

A tagság összetétele a munkahelyek szerint 2014-2017 között 
 

A tagság 

munkahelye 

2014 2015 2016 2017 2018 

Városi könyvtár 26 24 28 30 30 

Megyei könyvtár 15 15 15 15 15 

Községi könyvtár 4 3 3 3 2 

Oktatási intézet 4 1 0 0 1 

Szakkönyvtár 1 0 1 1 1 
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A tagság 

munkahelye 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nyugdíjas 

könyvtáros 

17 15 16 15 14 

GYES-en lévő 

könyvtáros 

0 

 

0 1 0 0 

Nyugdíjas 

támogató 

5 6 5 5 7 

Nem könyvtáros 

támogató 

7 12 10 12 9 

Vajdasági 

könyvtáros 

2 2 2 2 2 

Testületi tag (városi 

+ felsőok.szakkvt.) 

2 1 1 1 1 

Összesen: 83 79 82 84 82 

 
 
 

Az egyéni  tagság életkori megoszlása 2014-2018 között 
 

Életkor/ Fő 201

4 

Arán

y 

% 

2015 Arán

y 

% 

2016 

 

Arány 

% 

2017 Arány 

% 

2018 Arány 

% 

20 - 30 1 1 3 4 4 5 2 2 2 2 

30-40 16 19 15 19 13 16 10 12 7 9 

40-50 19 24 18 23 22 27 27 33 26 32 

50-60 19 24 16 21 16 20 17 20 17 21 

60 felett 26 32 26 33 26 32 27 33 29 36 

Összesen 

 

81 100 78 100 81 100 83 100 81 100 

 

Adatvédelem (GDPR) 

A tagsággal megismertettük az egyesület adatvédelmi szabályzatát. Többször emlékeztettük a 

tagokat szabályzat elfogadásának fontosságára.  
 

Elismerések 

Az MKE Füzéki István Díjára a többszöri felterjesztésünket nem ismételtük meg a 2018-as 

évben, tapasztalva, hogy sok jeles, még a mai napig is aktív kolléga felterjesztése várt a 

díjazásra. Megyei elismerést sikerült jól képviseltetni, így kedves kollégánk, Szénásiné 

Harton Edit (Bácsalmás nyugalmazott könyvtárigazgatója) megkapta a Bács-Kiskun Megye 

Közművelődésért Díjat.  
 

 A szervezet vezetősége 

 

Elnök: Vasné Mészáros Katalin ny. könyvtáros (Kecskemét) 

Vezetőségi tagok: Padányi Emese titkár (Kecskemét), Papp Margit (Kecskemét), Widnerné 

Fenyvesi Bernadett (Kecel), Tóth-Müller Márta (Kiskunmajsa) 

Az ellenőrző bizottság elnöke: Gyergyádesz Lászlóné ny. könyvtáros (Kecskemét) 

Ellenőrző bizottsági tagok: Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza), Varga-Sabján Gyula 

ny. könyvtárig. (Kiskunhalas) 
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A SZERVEZET FÓRUMAI 

 

Képviselet a küldöttközgyűlésen 

 
 

Megválasztott küldöttek: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas), Kállainé Vereb Mária 

(Kiskunfélegyháza), Ramháb Mária (Kecskemét), Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét) 

Póttagok: Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa), Tapodiné Máté Ilona (Tiszakécske) 

A küldöttek képviselték a tagságot a küldöttközgyűlésen.  A testületi tagunknak, az Ady 

Endre Városi Könyvtárnak  önálló szavazata van a küldöttközgyűlésen.  

2018. május 11. Az egyesület küldöttközgyűlésén a Beszámoló a 2017. év munkájáról, 

Közhasznúsági jelentés és a EB beszámolójának elfogadása megtörtént.  
 
 

Képviselet az MKE Tanács ülésein 

 

A Tanács munkájában a szervezet mindenkori elnöke kapcsolódik be. Az MKE Elnökség 

beszámolóját (ppt) a szervezet levelezőlistáján eljuttatja a tagokhoz. 
 

A Tanács tagjai három alkalommal kaptak tájékoztatót:  2018. február. 21., 2018. 

május 11., 2018. szeptember 18.  
 

A Fitz József-könyvdíj Bizottság munkájának segítése visszatérő feladata a tagságnak. A 

Katona József Könyvtár tájékoztató könyvtárosainak bevonásával adunk javaslatot a 

bizottság tagjainak, majd a kialakított listáról is véleményt mondunk. 
 
 

Taggyűlések 

 
 

2018. március 3., hétfő 

 

A szakmai továbbképzés után és a műhelylátogatás előtt szerveztük meg a taggyűlést. A mind 

a két program nyitott az érdeklődő kollégák előtt is. 

A szervezeti elnök betegsége miatt a taggyűlést a titkár, Padányi Emese vezette le.  

Az év elején szervezett taggyűlésen a tagság elfogadta a 2018. év programtervét és 

költségvetését. A vezetőség által előterjesztett tervezethez módja volt a tagságnak javaslatot 

tenni. A tagság megerősítésére is van lehetőség, az új, vagy régi tagok befizetik az éves 

tagdíjat. A taggyűlésen van lehetősége a tagoknak, egy szendvicsebéd közben, kötetlen 

beszélgetésre is.  A 2019. évi választás előkészítése megkezdődött, a taggyűlés 

megválasztotta a választást előkészítő bizottságot. A VB elnöke Lukács Mária (Kecskemét) 

tagjai Dudás Klára (Lajosmizse) , Varga-Sabján Gyula ( nyugdíjas könyvtáros, Kiskunhalas) 
 

Helyszín: Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

Résztvevők száma:  

A taggyűlés szavazóképes, a tagság 52%-a jelen volt 38 fő.  ( Az akkor érvényes tagsággal 

bírók száma: 73 fő ) 

A taggyűlés jegyzőkönyve a szervezet irattárába került.  
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2018. november 26., hétfő 

 

A taggyűlésre, a szakmai továbbképzés és egy alkotó műhely termékének, a 650 éves 

Kecskemét jeles épületéről, a színházáról megjelent könyv bemutatóját követően, került sor.    

A szakmai programot és a kapcsolódó könyvbemutatót a Katona József Könyvtárral 

együttműködve szerveztük.  

A taggyűlésen a 2018. év programjának megvalósulásáról számolt be a szervezet elnöke.  

A titkár távollétében az időszakos költségvetési egyenlegről is számot adott. Az ellenőrző 

bizottság vezetője beszámolójában megerősítette, hogy a célkitűzéseknek megfelelően 

gazdálkodott a vezetőség.  

Az őszre tervezett szervezeti választást, ismerve az MKE választási menetrendjét, a márciusi 

taggyűlésen bonyolítjuk le. A változást a tagság elfogadta. A VB  2019. februárban megkezdi 

a munkáját. 
 

Helyszín: Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

Résztvevők száma:  

A taggyűlés szavazóképes, a tagság 51%-a jelen volt 42 fő.  ( Az érvényes tagsággal bírók 

száma: 81 fő+1 testület). A taggyűlés jegyzőkönyve a szervezet irattárába került.  
 

A szervezet vezetősége (2015-2019) 
 

 A vezetőség feladatai nem változtak: Tervezés, célok, feladatok elfogadásának előkészítése, 

kapcsolattartás az MKE titkársággal, partnerkapcsolatok építése, a tagság nyilvántartása, 

szervezése, külső-, belső kommunikáció (levelezés, honlap), Az elfogadott programok 

lebonyolítása, beszámolási kötelezettségek, gazdálkodás, dokumentálás. 

 A vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjai folyamatos kapcsolatban vannak e-mail 

levelezéssel. Az üléseket megtartották. Három alkalommal személyes jelenléttel üléseztek. 

A vezetőségi ülések dokumentálása az MKE irattárába kerülnek.  

 Az üléseket Kecskeméten, a Katona József könyvtárban tartották.  A vezetőségi üléseken 

döntöttek a tervezett programok végrehajtásáról, illetve módosításáról. A II. félévi 

programokban voltak módosítások.  

Helyszín: Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

Időpontjai: 2018.02.22., 2018.09.03., 2018.11.05.  
 
 

SZERVEZETT SZAKMAI PROGRAMOK 

 
 

Szakmai továbbképzések 

 

A szakmai továbbképzések nyilvánosak a könyvtárosok, a könyvtári szolgáltatásokat 

támogatók és a megye könyvtárai számára. A továbbképzés tematikájának kialakítása, a 

megvalósítás több együttműködő partner bevonásával történik. Arra törekszünk, hogy érdemi 

tudás, információ-átadásra kerüljön sor.  

A szakmai fórumok az előadóknak jó gyakorlat ahhoz, hogy minél szélesebb szakmai, és 

laikus körben is képviselni tudják a munkájukat. A segítő, bátorító, kritikus visszajelzések 

megerősítik, illetve változtatásra, fejlesztésre ösztönözhetik a gyakorlatokat bemutató 

kollégákat.   
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2018. február 5. 
 

Az éves szakmai önképzést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi 

Könyvtárában kezdtük. Jelentős országos hatókörű szakkönyvtár, illetve egyéb 

közgyűjtemény megismerése minden évben megjelenik az éves programunkban. A felújított 

könyvtár egyedülálló gyűjteményét, szolgáltatásait az intézmény vezetője, Gulyásné 

Somogyi Klára mutatta be. A program nyitott volt az érdeklődő, tagsággal nem rendelkező 

könyvtárosok és érdeklődő könyvtárhasználók számára is. 

Együttműködő partner: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtára 

Forrás: Egyéni utazás, költségvetés 

 

2018. március 5. 

„Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása” A kulturális örökség európai éve (2018) 

https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu 

Az európai programról, annak magyarországi megvalósításáról tájékoztatót tartott a 

Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 

Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt 

Fejlesztési Főosztály Világörökségi Osztály munkatársa, Puskás Anna. A Katona József 

Könyvtár ED munkatársa, Gál Claudia a megyei programokat ismertette, kérve a kollégák 

együttműködését.  

Együttműködő partner: 

Europe Direct Információs Központ Bács-Kiskun Megye, Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár 

Forrás: Költségvetés, és az együttműködő partner támogatása 

 

2018. május 28. 

Folytattuk a “Szomszédolás” programunkat. A szomszédos megyék jeles városainak 

könyvtárait ismertük meg az elmúlt években. 2018-ban Szolnok megyébe, Mezőtúrra 

mentünk tapasztalatcserére.  

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásairól, a működés feltételeiről, a 

helyi kapcsolattartás eredményességéről tájékoztattak a mezőtúri kollégák az igazgatónő, Ács 

Erika 

vezetésével. 

A könyvtárnak köszönhetően megismerkedhettük a Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Óvoda, Általános Iskola működésével, fejlesztési 

programjaival. Megnéztük az iskolatörténeti múzeumot és a belső tereiben rekonstruált 

gimnáziumi könyvtárat. A vezetőnk a főigazgató volt, Vasas István. 

Együttműködő partner: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Mezőtúr 

Forrás: Tagdíj, részvételi díj, és az együttműködő partner támogatása 

 
 

2018. szeptember 10. 

 A “Megyei őszi szakmai kitekintés” címet kapó önképzési programunkkal fórumot 

biztosítunk a megye könyvtárosainak munkájuk bemutatásához, illetve lehetőséget a 

megyei jó gyakorlatok megismeréséhez. Nagyon jelentős ez a sorozatunk a megyei 

könyvtárban dolgozók önképzéséhez is. Megismerhetik a településeket azok is, akiknek a 

munkaköre  közvetlenül nem a települések ellátásához kapcsolódik.  

 A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban megrendezett fórum témája az 

“Olvasásfejlesztési műhelyek és “Az én könyvtáram” program keretében megvalósult 

olvasási és könyvtárhasználati kutatások megismerése.”  Az országos programba 
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bekapcsolódó kollégák mutatták be a gyakorlatukat:  

„Az én könyvtáram” országos projekt bemutatása. A megyei mentorok beszámolói a 

kialakításra kerülő országos szolgáltatásról. Előadó: Szabóné Czakó Dóra, Gáyerné Tolnay 

Alexandra (Kecskemét, BKSZ) 

Imrehegy: Fókuszban a népmesék (Szőke Menyhértné (Magdi) 

Kecel: Képzelet-kerekít-Ő és Mese-vár (Ferróné Mencsik Rita) 

Kiskunfélegyháza: Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja és Családi szombat 

délelőtt és Helyismereti vetélkedő Kiskunfélegyházán (Regéci Márta) 

Elküldte ppt előadását Szabadszállásról Vass Roland is (személyesen nem tudott jelen lenni)  

Legyél te is diákkönyvtáros! és Nyárolvasó, erről röviden Vasné Mészáros Katalin beszélt.  
 

A kalocsai látogatás jó alkalom volt arra, hogy megismerjük a városi könyvtárban 

végbement fejlesztéseket.  “A városi könyvtár szolgáltatásainak fejlesztési lehetőségei a 

könyvtár új-régi helyén” címmel a könyvtár igazgatója, Csikós Mariann vezette végig a 

kollégákat a könyvtár szolgáltató terein.  
 

A megyei kitekintés másik állomása most is egy könyvtári szolgáltatóhely volt. A 

Kéleshalom, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely fejlesztése 2018-ban másodszor 

történt meg az utóbbi ötéves ciklusban. A szolgáltatóhely működésének megismerésében, a 

könyvtár szolgáltatásainak bemutatásában Lukács Anikó, a megyei könyvtár munkatársa 

(BKSZ) és Schaffer Ágnes a kéleshalmi könyvtáros volt segítségünkre. 

Együttműködő partner: Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár, Kéleshalom, Könyvtár, 

Információs és Közösségi Hely 

Forrás: Költségvetés, és az együttműködő partnerek támogatása 

 
 

2018. november 26. 

Közös szakmai továbbképzést volt a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral.  

“Könyvtári univerzum – könyvtárak a felhőben, felhő a könyvtárakban” címmel 

megtartott előadáson az interneten megosztott könyvtári szolgáltatások - a „FELHŐ” - 

lehetőségeiről, a használók aktív bekapcsolásáról, a működtetéshez szükségességes műszaki-

technikai, szakmai ismeretekről tájékozódtunk.  Előadó Horváth Zoltánné könyvtári 

szaktanácsadó, OCLC termékfelelős T-Systems Magyarország Zrt. munkatársa volt. 

Együttműködő partner: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

Forrás: Költségvetés, és az együttműködő partnerek támogatása 
 
 

MKE országos képzések, szakmai konferenciák, országos szakmai programok  
 

2018. március 14. 

Figyelemmel kísértük, illetve részt vettünk   az „Újra a könyvtárosok szakmai 

kompetenciáiról: kihívások és megoldások” című országos szakmai konferencián. A 2016-

2018. között szervezett szakmai továbbképzés 2018. évi konferenciája  tizenhárom előadással  

irányította rá a hallgatóság figyelmét azokra a XXI. századi társadalmi, környezeti és 

kulturális hatásokra, melyekre a könyvtáros szakmában dolgozóknak fel kell készülniük. 

Kállainé Vereb Mária  a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója 

előadásában néhány hazai példát mutatott arra, hogyan is valósulhat meg „Az ökoszemlélet 

kialakítása és erősítése egy városi könyvtárban”. 
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2018. április 19-22. 

XXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtárosok Klubja   programjai     

www.bookfestival.hu. Fiatalok könyvtárhasználata volt a könyvfesztivál  könyvtáros 

szakmai konferenciájának témája. A tagjaink munkahelyi támogatással, illetve egyéni 

utazással vettek részt a programokon. 

Együttműködő partner:  A tagok munkahelye 

Forrás: Munkahelyi támogatás, egyéni költség 

 

2018. július 3-6.  

MKE 50. Vándorgyűlése, Keszthely. Kulturális örökség európai éve, 2018. 

Értékeink a jövőt formálják. Vándorgyűléseink öröksége. 

“Az egyesület elnöksége a vándorgyűlés idei témájául értékeink feltárását, bemutatását és 

azoknak a jövő formálása szolgálatába állítását jelölte meg, központba állítva a könyvtári 

tevékenység kulturális értékeket őrző, feltáró, továbbörökítő szerepét; ezzel csatlakozott az 

Európai Unió és az IFLA erre az évre meghirdetett célkitűzéseihez, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma korábban közzétett szakpolitikai céljaihoz (A kulturális 

alapellátás kiterjesztése - A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai 

felemelkedésének érdekében). 

A szakmai előadást 2018-ban Dr. Freund Tamás, Széchenyi-díjas neurobiológus, 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartotta: A művészetek 

által megtermékenyített belső világ és az információrobbanás hatásai a kreatív gondolkodó 

képességeinkre címmel.” 

 

A megyében rendezett vándorgyűlések céljait, témáit, hangulatát három poszterrel 

idéztük fel. A posztereket a plenáris ülések épületében rendezett kiállításon nézhették meg a 

résztvevők. 

Együttműködő partner: A tagok munkahelye 

Forrás: Munkahelyi támogatás, egyéni költség 

 
 

ALKOTÓK - ALKOTÓI MŰHELYEK MEGISMERÉSE 

 

2018. február 5. Budapest, a Zeneakadémia épületének megismerése. Szakszerű 

vezetéssel ismerhettük meg a felújított épületet, az épületben elhelyezett műalkotásokat. A 

résztvevők, a program keretében, egy rövid koncertet is hallgathattak.   

2018. március 5. Kecskemét, Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum. Az országosan 

egyedülálló játékműhely és múzeum fejlesztéséről, az új állandó kiállítás tervezéséről 

Kalmár Ágnes művészettörténész, az intézmény vezetője adott tájékoztatást. 
 

2018. május 28. Mezőtúr. A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő 

mezőtúri fazekasság emlékeit és hagyományait ismerhettük meg a gazdag kulturális 

programon.  

A Túri Fazekas Múzeum és a Badár Emlékház és Műhely épületét, gyűjteményeit, a 

Draskovits fazekas gyűjteményt szakszerű vezetéssel ismerhettük meg.  Különleges élmény 

volt a Mezőtúri Téglárium, ami magángyűjtemény felajánlásával került a városhoz.  

A programot a Református Gimnázium iskolatörténeti kiállítása zárta, itt is a kalauzunk 

az integrált oktatási intézmény főigazgatója volt.   
 
 

http://www.bookfestival.hu/
http://www.bookfestival.hu/
http://www.bookfestival.hu/
http://www.bookfestival.hu/
http://www.bookfestival.hu/
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2018. szeptember 10. Kalocsa. A városi könyvtár munkatársainak helyi kapcsolatai 

segítették, hogy a múzeumi zárva tartás ellenére több gyűjtemény fogadott bennünket.  A 

felújított Főszékesegyházban vezetéssel tájékozódhattunk a régészeti ásatások és a restaurálás 

során előkerült történeti leletekről.  A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő 

kalocsai pingálást a Népművészeti Tájházban és a nemrég átadott látogatóközpontban 

ismerhettük meg. Itt kapott új kiállító teret a szintén nemzeti örökség jegyzékre került  

kalocsai paprika kiállítása. A résztvevők között több nyugdíjas könyvtáros és a könyvtár iránt 

is érdeklődő olvasó is részt vett.  
 

2018. november 26.  Kecskemét. A 650 éves Kecskemét történetének emblematikus 

épületeirõl szóló - „A kecskeméti főtér történelmi épületei”  - könyvsorozatnak a,   Katona 

József Színház épületét bemutató, kiadványát a kötet művészettörténész szerzője, Ifj. 

Gyergyádesz László előadásán ismerhettük meg.  
 
 

Kommunikáció 

 

A megyei szervezetünk programjairól, tevékenységéről az MKE portálján elhelyezett 

honlapunkon beszámolunk folyamatosan. A vezetőség Tóth-Müller Mártát bízta meg a 

feladattal. A kitekintésekről összefoglalókat készít Földes György, ezek az írások jól tükrözik 

a program hangulatát is. A megyei sajtó érdeklődését az együttműködéssel megvalósított 

szakmai napra sikerült megnyerni, de elsődlegesen a továbbképzést megelőző, az ELTE és a 

megyei könyvtár között létrejött együttműködési megállapodására fókuszáltak. A kalocsai 

szakmai fórumról a helyi televízió készített interjút a városi könyvtár igazgatójával.   

A szervezet tagjai e-mailben tartják a kapcsolatot. A honlapon módjukban áll reflektálni a 

feltett dokumentumokra, információkra. 

A beszámoló melléklete azok a képes híradások, melyek a Katona József Könyvtár 

oktatótermében elhelyezett MKE táblán jelentek meg. 
 
 
 

AZ MKE BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET 

 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

 
 

A gazdálkodás a tagdíjból történt, adott programok megvalósításához részvételi díjat kértünk 

az érdeklődő, legtöbbször a tagsággal nem rendelkező résztvevőktől. A következő év tagdíj 

bevételeit az előző év utolsó taggyűlésén kezdjük összegyűjteni. Ennek elsődleges oka, az, 

hogy az év nyitó taggyűlése március elején van, a tagkártya érvényessége viszont február 28-

án lejár.   

A működés feltételeit a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár biztosítja. Jelentős 

támogatást jelent a könyvtárosok számára a szakmai kapcsolat fenntartását lehetővé tevő 

könyvtári infrastrutúra. A programok sikeres megvalósításhoz a vendéglátó könyvtárak, 

kulturális intézmények támogatása is hozzájárul. 
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Bevételek (Ft)  

Áthozat, nyitó egyenleg:   168.830  

Banki jóváírás: 0  

Tagdíj befizetés 2018-ban:   337.000  

MKE tagkártya befizetés 2018-ban:         3.500  

Programok részvételi díja:   60.000  

Összesen:     569.330 

 

Kiadások (Ft)  

Banki szolgáltatások:         7.868 

Tagdíj átutalás az MKE Titkárságra:  146.000  

Tagkártya díja átutalás:      3.500 

Részvételi díjak (Belépők):    32.550 

Szállítás, utazási költség:    166.485 

Ellátás (taggyűlés, szakmai nap):   44.570 

Irodaszer:       7.880 

Posta:        9.575 

Támogatóknak tárgyi köszönet   22.830 

Összesen:      441.258   ( Kerekítve: 441.260 ) 

 

Egyenleg:      128.072  ( Kerekítve: 128.070 ) 

 

Kecskemét, 2018. február 28. 
 
 

Vasné Mészáros Katalin      Padányi Emese 
a megyei szervezet elnöke      a megyei szervezet titkára 


