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Az MKE Komárom-Esztergom Megyei éppen ezért csak a gazdálkodási irányvonalak 
Szervezete taggyűlése  meghatározására került sor. 

Határozat született arról, hogy az idei vándorgyűlésre 
2011. március 30.000 forintnál több nem fordítható. A tavalyi 
21-én az MKE háromezer forintos támogatás tehát legfeljebb tíz fő 
Komárom Esz- esetén lesz tartható. Ha ennél többen jelentkeznek, az 
tergom Megyei összeg arányosan csökken. Bízunk a munkáltató 
Szervezete meg- intézmények részvételt segítő támogatásában, ahogy 
t a r t o t t a  é ve s  arra eddig is volt jó példa.
taggyűlését. Kirándulás, illetve tanulmányút szervezése során a 
Az előzetesen bevétel–kiadás arányát meg kell fordítani. A szervezet 
meghirdetettek az összköltség egyharmadánál többet nem tud 
szerint elsőként a szervezet elnöke, Kristófné Szabó felvállalni, a részvételi díjakból kell fedezni a 
Szerafina számolt be a 2010. évi tevékenységről, maradékot.
amely az év második felétől vált igazán látványossá. A Szintén takarékossági szempontok alapján változtatni 
megvalósult programok többségéről a KeMLIB előző kell a testületi tagok támogatásán is.
számában található összefoglaló. A beszámoló Minden tisztelet megilleti azokat a könyvtárakat, akik a 
megtekinthető a megyei szervezet honlapján jelenlegi gazdasági helyzetben is kitartanak, illetve 
(http://www.mkekemsz.hu). vállalják az egyesület támogatását. Azonban – 
A tagság ezután Kissné Anda Klára pénzügyi figyelembe véve a testületi tagok számának 
beszámolóját hallgatta meg. A kizárólag tagdíjakból, gyarapodását –, az eddigi gyakorlat átgondolást 
programtámogatásból, részvételi díjakból gazdálkodó igényel. A tartalékok folyamatos apadása nem teszi 
szervezet 2010-ben 232.603 forinttal rendelkezett. A tovább lehetővé, hogy a szervezetnél maradt 
működést biztosító kiadások mellett a vándorgyűlés tizennyolcezer forintos regisztrációs díj ellenében 
támogatására, színházbérletre, az egri kirándulásra és a évenként húszezer forintot kapjon vissza rendez-
tata-agostyáni programra éves szinten 288.321 vényre, előadói díjra egy intézmény. A taggyűlésen 
forintot költött. A tartalékok folyamatos csökkenése, elhangzott javaslat szerint ezt az összeget felére 
a támogatások és pályázati források hiánya még csökkentené a szervezet, miközben más módon (pl. 
inkább átgondolttá kell, hogy tegye az ez évi előadó biztosításával, szervezési feladatok felválla-
gazdálkodást. Előzetes költségvetést készíteni lásával) is igyekszik segíteni a könyvtárak programjait, 
lehetetlen, amíg nem látszik, mekkora lesz a tagság, és ha erre igény mutatkozik. 
a tervezett programokon – a részvételi díjak A tagság határozott arról is, hogy 2011-ben ismét két 
szempontjából – hány egyesületi és nem egyesületi fő színházbérlet legyen igényelhető a kulturális igények 
támogatásával lehet majd számolni. A taggyűlésen kielégítésére, amelyre valószínűleg az őszi évadban 
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kerülhet majd sor. vándorgyűlés támoga-
Javaslat született arra, hogy a pénzeszközök egy részét tásáról már esett szó. 
a szervezet kösse le betétként. Ez főként a tartalékok – Az is biztos, hogy szer-
mintegy százezer forint – megőrzése miatt lenne vezetünk képviselteti 
célszerű némi kamat mellett. A taggyűlés után sikerült magát a Helyismereti 
csak tisztázni, hogy ez nem minősül befektetésnek, Könyvtárosok Orsz-
amit az MKE alapszabálya nem enged meg a maga és ágos Konferenciáján 
tagszervezetei részére. júliusban, illetve támo-
Származtatott jogi személyként és a pályázati kiírások gatást remélhetnek testületi tagjaink egy-egy 
utólagos finanszírozása, illetve önrésze miatt külső rendezvényükre.
forrásokra lehetetlen szert tenni.  Az MKE, mint Folytatódnak a tatabányai Városi Könyvtárban 
országos szervezet pályázatai során a források megsze r veze t t  websze rke sz tő  workshop  
megoszlanak a pályázó tagszervezetek között, így továbbképzései, amelyek nemcsak a tagok, hanem 
nagy valószínűséggel abban saját projekt minden érdeklődő számára (utóbbiaknak továbbra is 
megvalósítása szintén önrészt feltételezne. az eddig megszokott ötszáz forintos részvételi 
Közhasznú szervezetként az 1 %-os adófelajánlá- támogatással) nyitottak. A program szervezője
sokkal az MKE tud élni, ebből a pályakezdő, Szilassi Andrea, a részvételi szándékot a 
tanulmányokat folytató kollégák vándorgyűlésen való szilandi@mail.vktatabanya.hu címen lehet jelezni. A 
részvételét támogatják évek óta. következő alkalomra előreláthatólag 2011. április 11-
A megyei szervezet számára tehát nem marad más én kerül sor, a részletes programról később várható 
lehetőség a bevételek növelésére, mint a taglétszámot tájékoztatás.
emelni – akár egyéni, akár testületi tagokkal –, illetve Felmerült, hogy érdemes lenne feleleveníteni a 
mindent megtenni a pártoló tagok, támogatók szervezet kapcsolatait – akár a kapcsolattartás szintjén 
felkutatására. E tekintetben – az eddig befizetett is –, a Nyitra megyei, komarnoi, erdélyi vagy a drezdai 
tagdíjak és ígéretek alapján – már pozitív elmozdulás kollégákkal. Ennek során sok szép emlék került 
tapasztalható. Annak ellenére, hogy sajnálatos módon felszínre a már megvalósult tanulmányutakról. 
– különböző okok miatt – öt fő kilépett, nyolc egyéni Jelenlegi költségvetésünk fényében leginkább egy 
és egy új testületi tag (Arany János Városi Könyvtár, határ menti szlovákiai út látszik reálisnak. Egy 
Dorog) jelezte belépési szándékát, így eddig ötvenegy érsekújvári, muraszombati vagy lendvai kirándulás 
(ebből kettő testületi) tagot számlál a szervezet. esetén nyilvánvalóan nagyobb költséggel kellene 
A következő napirendi pontban Kissné Anda Klára az számolni. Ha nem mi utaznánk, hanem meghívnánk a 
MKE ez évi programjairól, és a megyei szervezet külföldi kollégákat, az is alapos szervezést igényelne.
ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről adott A tapasztalatcsere-látogatások terén Esztergom 
tájékoztatást. Az összefoglaló az egyidejűleg közölt merült fel célpontként. Ez esetben nem csupán a 
külön cikk témája. megközelítés lenne előnyös, hanem az a célkitűzés is 

érvényesülne, hogy megyénk társintézményeit jobban 
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2011. évi megismerjék a kollégák. Esztergom – többnyire 
programjavaslatait Kristófné Szabó Szerafina mindannyiunk által régen látogatott – nevezetességei 
terjesztette elő. mellett programként kínálja a Főszékesegyházi 
A május 18-ai vezetőségi ülésen és a tagság köréből Könyvtár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 
felmerült ötletek között a színházbérletről és a János Kara könyvtárának, a Környezetvédelmi és 
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Vízügyi Múzeum szakkönyvtárának vagy akár a érdemben szóltak hozzá a készülő szabályzathoz. 
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Szakkönyvtá- A megbeszéltek alapján a titkár átfogalmazza, és újra 
rának megtekintését. Elhangzott egy esetleges elküldi Biczák Péternek az SZMSZ-t, hogy az az MKE 
párkányi kirándulás ötlete is. ellenőrző bizottságának egyetértő állásfoglalását 
Megosztotta a tagságot a márianosztrai börtönkönyv- élvezve kerülhessen újra a tagság elé. A tagok 
tár meglátogatására tett javaslat – nem csak a távolság kétharmados többségének szavazata szükséges 
miatt. elfogadására. Az idő azonban sürget. Az elnökségi 

tisztújítás megosztja az erőket, illetve az MKE 
Ugyanígy kevés az esélye a Móricz Zsigmond Városi vezetősége felől érkezett utasítás miatt mielőbb eleget 
Könyvtár agostyáni fiókkönyvtárának bemutatkozá- kell tenni kötelezettségünknek.
sára. Az eredeti tervek szerint a könyvtárlátogatással A taggyűlés határozatai és az MKE által majdan 
egybekötve itt továbbképzésre is sor került volna: jóváhagyott SZMSZ felkerül a szervezet honlapjára.
Kardos Andrást – a még mindig kevéssé használt – Ugyan a beszámoló kapcsán került megfogalmazásra, 
„könyvtárportál” programjának, a konyvtar.hu-nak de szükségesnek tartom kiemelni, hogy a tagságtól 
bemutatatására hívta volna meg a szervezet, emellett nagyobb aktivitás, több visszajelzés az elvárt. Nem 
tanulsággal szolgálhatna a TÁMOP és TIOP csak a „látványos” megyei programokat,  
projektek során megvalósuló és megvalósult több kirándulásokat, továbbképzéseket kell a tagdíj fejében 
megyén belüli könyvtári honlap-fejlesztés, adatbázis elvárni a vezetőségtől. A szervezési feladatokból rész 
közül egy-kettő ismertetése. Annyi azonban már most vállalható, a támogatók felkutatása mindannyiunk 
bizonyos, hogy ha ezzel a programmal továbbképzés érdeke, ahogy az is, ha jelölni kell az országos elnökség 
is szerveződik, annak helyszíne egyelőre nem tisztújítására, javaslatokat kér a szervezet a saját 
Agostyán lesz, a könyvtár jelenlegi körülményei miatt. szabályzatainak megfogalmazására, a szakmai díjak, 
A tagság végül nem gyarapította az ötleteket, a kitüntetettek jelölésére az MKE felé vagy akár 
javaslatokhoz véleményt fűzött. A végleges képviselni illene szervezetünket, a megyénket az 
programterv kialakítása a vezetőség feladata lesz az MKE különböző szakmai rendezvényein. Vegyük 
anyagi vonzatok figyelembe vételével. észre! Az MKE-től és a megyei szervezettől nem csak 
Komoly programpont volt a Komárom-Esztergom számon kérni, hanem – és most nem elsősorban 
Megyei Szervezet szervezeti és működési anyagi vonzatokra gondolva – adott esetben adni, és 
szabályzat-tervezetének megvitatása. A tagoknak teljesíteni is kell. Mindezzel együtt köszönjük 
előzetesen megküldött SZMSZ-ről írásban senkitől tagjainknak a megtisztelő bizalmat és támogatást, 
nem érkezett visszajelzés, ahogy azt az MKE azoknak, akik eljöttek, a részvételt!
ellenőrző bizottságának elnöke, Biczák Péter sem 
igazolta vissza a taggyűlés időpontjáig. A taggyűlésen Az MKE 2011. évben megvalósuló és tervezett 
Kissné Anda Klára az MKE alapszabályától és programjai
ügyrendjétől eltérő (de azzal nem ütköző) vagy 
újonnan beillesztett pontokat kiemelve kérte a tagok Az MKE 2011. évi programjai és a Komárom-
véleményét, módosítási javaslatait. Gyüszi László, Esztergom Megyei Szervezetet is érintő feladatok 
mint a szervezet vezetőségi tagja és az MKE ellenőrző között az első és legfontosabb a március 31-ei 
bizottságának tagja, valamint a megyei szervezet küldöttközgyűlésen megválasztani az országos 
ellenőrző bizottságának jelenlévő tagjai is többször elnökség új vezetőségét. Egyedüli elnökjelölt Bakos 
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Klára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem A képzés anyaga távolról is elérhető, a kapcsolódó 
könyvtárigazgatója, aki az elmúlt négy évben is ellátta tananyagot az adott szervezethez feltöltik. A megyei 
az elnöki teendőket. Főtitkár-jelölt dr. Fehér Miklós, a szervezetből Kissné Anda Klára jelentkezett, és végzi 
Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési el a tanfolyamot.
osztályának munkatársa. Ellenőrző bizottsági elnökre Az OPKM 2011. június 6-ára tervezett tudományos 
szintén egyetlen jelölés érkezett dr. Horváth Sándor emlékkonferenciát a nemrég elhunyt dr. Horváth 
Domonkos (igazgató, Galgóczi Erzsébet Városi Tibor nyugalmazott főigazgató munkássága előtti 
Könyvtár, Győr) személyében, ellenőrző bizottsági tisztelgésként. A részvételi szándékot már most lehet 
tagok közé jelöltlistára került Komárom-Esztergom jelezni a titkarsag@opkm.hu címen. 
megyéből Gyüszi László (Tata).  A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
A tisztújítás előtt mutatják be az MKE 75. április 15–17. között kerül megrendezésre. Az MKE 
évfordulója alkalmából kiadott jubileumi standja a Millenáris Fogadójában (G épület), a galérián 
évkönyvet, amelyben minden tagszervezet – így a lesz, amit idén megoszt az OSZK-val és a Magyar 
Komárom-Esztergom megyei is – története, Elektronikus Könyvtár Egyesülettel. Április 15-én itt 
kronológiája, bibliográfiája, vezetőségi tag- is bemutatják az MKE jubileumi kötetét. A programok 
l i s t á j a  s z e r e p e l .  B ő v e b b  i s m e r t e t ő  a  többsége most a Márai-programról és a digitális 
h t tp ://mke. in fo.hu/2011/03/  a -mag ya r- gyűjteményekről, tartalmakról szólnak majd, de több 
konyvtarosok-egyesuletenek-tortenete-1935-2009- érdekfeszítő előadás hallható majd a Könyvtáros 
jubileumi-kiadvany/ linken olvasható. A kötetet az Klubban is. A részletes program letölthető a 
intézmények puha kötésben 1500, keménytáblával http://www.mke.info.hu oldalról. A könyvtárosok és 
3000 forintért (ÁFÁ-val) vásárolhatják meg. Az családtagjaik a helyszínen, illetve a megyei 
egyesület postaköltséget nem tud felvállalni. Megyén szervezetnél igényelhetnek meghívókat, visszajelzést 
belül az igények összegyűjtését és a közvetítést a titkár április 5-éig a kissne.anda.klara@jamk.hu címre vár a 
vállalta, visszajelzés a kissne.anda.klara@jamk.hu e- szervezet.
mail címre küldhető. Idén a Helyismereti Könyvtárosok Országos Konferenciája 
A megyei szervezet megválasztott küldöttei (Kissné Gödöllőn kerül megrendezésre július 6–8. között, 
Anda Klára és Szilassi Andrea), valamint a Móricz amelyen az MKE Helyismereti Könyvtárosok 
Zsigmond Városi Könyvtár, mint testületi tag Szervezetébe regisztrált tagok kedvezményesen 
képviseletében Pribojszky Mátyásné Petrozsényi vehetnek részt. 
Eszter képviseli a tagságot. A 43. MKE vándorgyűlést július 14–16. között Pécsett 
A jelentkezési határidő ugyan már lejárt az „MKE a rendezik. Címe „Tanulás, tudás, műveltség. Könyvtárosok a 
civilekért – MKE Civil akadémia – 2011” elnevezésű jövő szolgálatában”. Helyszíne a tavaly átadott Dél-
projektre, azonban az egyesület honlapján dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 
(http://mke.info.hu) – regisztrációt követően –, ennél fogva is érdekes tapasztalatokat ígér. A 
minden további képzési napra lehet jelentkezni: konferencia nulladik és negyedik napján is tartalmas 
elektronikus ügyvitelről Payer Barbara április 5-én, programokkal készülnek a szervezők. A regisztrációs 
tréneri ismeretekről dr. Hangodi Ágnes és Payer felület várhatóan április elejétől lesz elérhető. Akik 
Barbara április 19-én, a minőségügyről dr. Skaliczky megyénkből regisztrálnak, ne feledjék el jelezni 
Judit május 3-án tart egész napos továbbképzést a civil részvételi szándékukat a megyei vezetőség (a titkár) 
szervezeteket érintő tudnivalókról azok képviselőinek. felé.
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A vándorgyűlésen való részvételre az MKE 1 %-os Ősszel várhatóan ismét megrendezésre kerül a Győri 
adófelajánlásaiból általában május 31-éig pályázhat- Könyvszalon, amelynek az MKE társszervezője.
nak a 30. életévüket még be nem töltött nappali, esti Az MKE aktuális programokról, projektjeiről, a 
vagy levelező tagozatos, illetve a távoktatásban részt társszervezetek rendezvényeiről, a csatlakozási 
vevő informatika–könyvtár, könyvtárpedagó- lehetőséget kínáló belföldi és külföldi tanulmányutak-
gus–tanár szakos vagy a zenei könyvtáros hallgatók. ról az év során tájékoztatjuk a tagságot, illetve ajánljuk 
Az MKE hatáskörébe tartozó szakmai díjak (MKE a http://mke.info.hu oldalát. 
Emlékérem Díj, Fitz József-könyvdíj) jelöléseire előre Az MKE honlapján a szervezetek között a Komárom-
láthatólag szintén május 31-éig várják a javaslatokat, Esztergom megyei is megtalálható, kérjük tagjainkat, 
hiszen ezeket a vándorgyűlés alkalmával szokták regisztrációjukkal csatlakozzanak hozzá a felületen, 
átnyújtani az arra érdemesnek. Ezt is, mint minden használják hírforrásnak, a kapcsolattartás egy újabb 
megyei tagtól várt visszajelzést, és őket érintő lehetőségének, indítsanak fórumot adott témákban! 
információt, a titkárnak kérünk megküldeni, hogy a 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet vezetősége Kissné Anda Klára titkár, MKE KEM Szervezet 
eleget tehessen hivatali kötelezettségeinek. (Tatabánya)
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