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Venyigéné Makrányi Margit
Polgár, 1954. február 14.
Férjezett, két gyermek
3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 20.
06-70-411-2094
venyigene.margit@gmail.com

Tanulmányok
Pécsi Tudományegyetem, közoktatási vezető
Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi
Kar, informatikus könyvtáros
Debreceni Tanítóképző Intézet, népművelő – könyvtáros
szak
József Attila Gimnázium, Polgár

1998 - 2000
1994 - 1996
1974 - 1977
1968 - 1972

Szakmai tanfolyamok, képzések, ismeretek: Könyvtári vezetői ismeretek I-IV.,
Pályázatíró és projektmenedzser, ECDL vizsga, Könyvtári szakértő, szakfelügyelő,
Információs bróker
Szakmai tapasztalat

2012 - 2015
2003 – 2012
1980 – 2003

1989
1977-1979

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
megyei hálózati igazgatóhelyettes
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
igazgató
Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
Tiszaújváros
általános igazgatóhelyettes, igazgató, könyvtárvezetőhelyettes, tájékoztató könyvtáros,
Comenius Tanítóképző Főiskola, könyvtáros
Alföldi Nyomda, Debrecen, közművelődési előadó

Kitüntetések
1995
2000
2008
2012

Tiszaújváros
Önkormányzatának
Képviselő
Testülete:
„Tiszaújváros közművelődéséért” évi díj,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Minisztere:
„Népművelésért”- díj,
Oktatási és Kulturális Minisztérium:„Bibliotéka Emlékérem”
kitüntetés
„A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” díj az Informatikai és Könyvtári
Szövetségtől
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2015

Pro Bibliotheca Emlékérem több évtizedes könyvtárosi
munkásság, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élők könyvtári
ellátása érdekében végzett áldozatos munka elismeréseként

Hobbi, érdeklődési kör
Helyismereti kutatás, művelődéstörténet, könyvtártörténet
Szakmai életút, fontosabb szakma tevékenységek, szervezeti tagság
1977-ben végeztem a debreceni Tanítóképző Főiskola könyvtár – népművelés
szakán, majd az Alföldi Nyomdában helyezkedtem el, ahol humánpolitikával,
közművelődéssel foglalkoztam 1979-ig. Ezt követően egy rövid ideig a sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskola Könyvtárában dolgoztam, majd 1980. január 1-jén
kerültem a tiszaújvárosi Városi Könyvtárba. Az itt eltöltött majd negyedszázad alatt
tájékoztató könyvtárosként a helyismereti gyűjtemény kezelése, majd
olvasószolgálati részlegvezetőként a hagyományos tájékoztató, bibliográfiai
tevékenység mellett a programszervezés, az olvasásnépszerűsítő rendezvények
koordinációja is munkaköröm szerves részét képezte.
1990 januárjától intézményvezető helyettesként, majd 1993. július 1-től
könyvtárvezetőként tevékenykedtem egészen 2000. június 30-ig, irányítva az 1996ban a Városi Könyvtárhoz csatolt Helytörténeti Gyűjtemény munkáját is, valamint a
könyvtár teljes körű felújítását, informatikai fejlesztését.
2000-től az összevonásra került Városi Könyvtár és a Derkovits Gyula
Művelődési Központ általános igazgató-helyetteseként, illetve a könyvtár
vezetőjeként dolgoztam 2003. szeptember 15-ig.
A városban eltöltött több mint két évtized alatt tevékeny résztvevője voltam a
város kulturális életének, a könyvtári ellátás fejlesztésének. Könyvtárvezetőként
előkészítettem és irányítottam a könyvtár jelentős átalakítását, amelynek nyomán
egy 1600 m² alapterületű, korszerű informatikai hálózattal és integrált rendszerrel
bíró, esztétikus intézmény jött létre. Az itt folyó szakmai munkát a Művelődési és
Oktatási Minisztérium 1998-ban az „Év könyvtára” kitüntető címmel ismerte el.
2003. szeptember 16-ától kaptam megbízást a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár vezetésére, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008-ban
meghosszabbított 2013-ig. Vezetői megbízatásom a Kormányhatározat értelmében
2012. március 31-én megszűnt, ezt követően igazgatóhelyettesként megszerveztem
és irányítottam a területi ellátást, a KSZR-t.
A főiskolán megszerzett szakmai ismereteimet a gyakorlatban folyamatosan, s
amint lehetőségem volt rá, iskolarendszerű képzésben is bővítettem. Egyetemi
diplomámat és egyéb tanfolyami végzettségeimet már munka mellett szereztem.
A szakmai szervezetek munkájába korán bekapcsolódtam. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség Borsod Megyei Tagozatának alapító tagja, majd vezetője
voltam, s 2003-ig irányítottam az IKSZ Városi Tagozatát is.
Közel negyven éve vagyok tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Négy
évig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezet, majd az
Olvasószolgálati Szekció elnöke voltam. Jelenleg az Olvasószolgálati Szekció
elnökségében, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének póttagjaként
tevékenykedem. Tagja vagyok a 3K Szerkesztőbizottságának, valamint az INKA
Alapítvány Kuratóriumának. Elnökségi póttagként feladatom volt az elmúlt négy
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évben az Egyesület Költségvetés tervezetének összeállítása, a tagszervezetek
anyagainak feldolgozása, egységesítése.
Közel 15 évig részt vettem a Megyei Könyvtár által szervezett könyvtáros
szakképzésben. 2003-tól könyvtári szakértő vagyok, 2007-től 2013-ig vezető
szakfelügyelőként koordináltam a megyei szakfelügyeleti munkát az ágazati
minisztérium megbízásából.
Könyvtári szakértőként részt vettem több település városi könyvtárának minőségi
szakfelügyeleti munkájában, fenntartói megbízatás alapján szakértői anyagokat
készítettem. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megbízásából rendszeresen részt
veszek könyvtárvezetői pályázatok elbírálásában.
Évekig voltam tagja az „Év könyvtára” kitüntető cím szakmai kuratóriumának, s két
évig a könyvtárszakmai terület képviselőjeként a KÖZKINCS pályázatok országos
Értékelő Bizottságában tevékenykedtem.
2008-tól kurátorként dolgoztam a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaiban
(Könyvtári, Márai Tényirodalmi, Ithaka Ideiglenes Kollégium), s emellett 4 évig
vezettem a Könyvtári Szakmai Kollégiumot, majd 2012-től 4 évig a Könyvkiadás
Kollégium tagja voltam.
Nyitott, az új ismeretek iránt fogékony, minden helyzetben a megoldás lehetőségét
kereső személyiségnek tartom magam, aki a rendelkezésére álló feltételek és
körülmények között igényes szakmai tevékenységre törekszik, amit csapatmunkával
igyekszik megvalósítani.

3

