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Befejezõdött a könyvtári
gyermekprogram-sorozat

A Dunapataji Kodály Zoltán ÁMK Könyvtára
sikeresen szerepelt a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pá-
lyázaton, és így lehetõségünk nyílt olyan gyer-
mekprogramok megvalósítására, amelyekben min-
den alsó tagozatos – összesen 147 – tanuló részt
vehetett.

Célunk az volt, hogy a gyerekek közelebb
kerüljenek a könyvtárhoz, otthonosan mozogja-
nak a könyvek birodalmában és képesek legye-
nek önálló ismeretszerzésre. Fedezzék fel mind-
azt, amit a könyvtár számukra nyújt, amit a köny-
vek rejtenek. „A könyvekben minden benne van”
– üzente Janikovszky Éva. A könyvtár kapu a
világra, ezt a kaput pedig nyitva kell tartani. Most
szélesre tárhattuk.

A gyerekek színes foglalkozásokon vettek
részt. Volt gyurmázás, bábozás (Benedek Elek ál-
latmeséi alapján), megünnepeltük Kormos István

Vackorjának születésnapját, meglátogattuk a ka-
locsai Érseki Könyvtárat, foglalkoztunk könyv-
és könyvtártörténettel, képzeletben bejártuk Má-
tyás király bibliotékáját, az interneten lapozhat-
tunk is a csodálatos kódexekben. Szép, díszes
iniciálét készítettünk üvegfestékkel, közben kora-
beli zenét hallgattunk.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a fog-
lalkozásokon, a pályázaton nyert százezer forintot
hasznosan költöttük el. Köszönjük a támogatást.

Vajda Lászlóné

könyvtáros

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete
2004. évi tevékenységérõl

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(továbbiakban MKE) az egyesületekrõl szóló 1989. évi II.
törvény értelmében bejegyzett országos hatáskörû szerve-
zet. 2002. március 15-étõl a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi törvény alapján regisztráltan közhasznú szerve-
zetként látja el feladatát. A Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelõen
teszi kötelességét, él az õt megilletõ jogokkal.

Az MKE tevékenységét az alapszabályban megfogal-
mazottaknak megfelelõen végzi a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, céljainak megvalósítása során az
alábbi területeken (Khtv. 26. § c.): tudományos tevé-
kenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; a kulturális
örökség megóvása; a hátrányos helyzetû csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlõségének javítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Szervezeti élet

A 2004. év az egyesület szervezeti életében a ki-
egyensúlyozott mûködés feltételeinek megteremtése je-
gyében telt el.

A személyi jellegû gondok terén akut probléma oldó-
dott meg az év során. A beszámoló taggyûlésen a köz-
gyûlés befejezte a 2003. évben csak részben elvégzett
tisztújítási feladatát, megválasztotta az egyesület fõtitká-
rát. A tárgyévben három szervezetnél történt elnökcsere,
így a Bibliográfiai, az Olvasószolgálati és a Nógrád me-
gyei szervezetnél. Az év harmadik harmadában lemon-
dott az ellenõrzõ bizottság elnöke, helyette ideiglenes
megbízással a 2004. évi beszámoló közgyûléséig az el-
lenõrzõ bizottság tagja látja el a soros feladatokat.

Az elnökség kiemelten kezelte a beszámolási idõ-
szakban a tagdíjreform, a tagnyilvántartás, a tagkártya
megújítás sok tekintetben összefüggõ kérdéseit. Bizott-
ságot hozott létre a tagdíjfizetés jelenlegi helyzetének
megvizsgálására, a kapcsolatos tagszervezeti vélemények,
javaslatok elemzésére, az új fizetési rendszer kidolgozá-
sára. A munka koordinációjával a fõtitkárt bízta meg.

Ezzel egy idõben folytatta a nyilvántartások reform-
ját, melynek során sikerült reális képet nyerni a taglét-
számról, kiküszöbölni a második és harmadik regisztrá-
ció elõidézte párhuzamos nyilvántartásokat. Az egyesü-
let jelenlegi taglétszáma 1900 fõ egyéni és 69 testületi
tag. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt évben az
MKE taglétszáma növekvõ tendenciát mutatott, 90 új
belépõ létesített tagsági viszonyt a szervezetnél.

Döntött az elnökség a tagkártya megújítás ügyében
is. Tagsága számára többfunkciós, modern kivitelezésû
kártyát vásárolt és vezetett be, ami hozzájárul a tagnyil-


