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A megyei könyvtáros egyesület taggyűlése
 

2013 február 
4-én 
taggyűlést 
tartott az 
MKE 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
Szervezete. 
Az már a 
kiküldött 
meghívókból 
látszott, hogy 
a szokásosnál 
is 
tartalmasabb 
délelőtt vár 
az egyesületi 
tagokra a 

József  Attila Megyei és Városi Könyvtárban.
A napirend szerint beszámoló hangzott el a Szervezet 
múlt évi tevékenységéről, tervezett kiadásainak és 
bevételeinek alakulásáról. Ezt kiegészítette az MKE, mint 
anyaszervezet és a Tanács 2012. évi munkájának átfogó 
összegzése. (Ezek a beszámolók rövidített formában 
önállóan jelennek meg a jelen lapszámban.)
Külön napirendi pontban került ismertetésre, hogy az új 
jogszabályi környezethez való igazodás az MKE, és azon 
belül a szervezetek működésében milyen kényszerű 
változásokat hoz. Az okokról és okozatokról már több 
cikk, legutóbb Év eleji döntések címmel (KemLib. 2013. 1-2. 
szám, p. 15-17.) foglalkozott. A tagszervezetek most 
eldönthetik, hogy kiválnak-e, vagy beolvadnak az 
anyaszervezetbe. Kiválás esetén egyedül kell megfelelni a 
jogi előírásoknak, a kettős könyvelés, mérlegkészítés 

követelményének stb.  A beolvadás az adószám 
megszüntetésével, esetlegesen pénzintézet váltásával, a 
harmincegynéhány szervezetet felölelő gazdálkodási 
rendszer, könyvelés és pénzügyi adminisztráció közös 
finanszírozásával, de a pénzügyi önállóság megtartásával 
jár. Nem utolsó szempont a mérlegelésben, hogy 
melyiket lehet könnyebben finanszírozni, illetve önállóság 
esetén elbírja-e a költségvetés egy könyvelő 
foglalkoztatását a megnövekedett feladatokra?  
A taggyűlésen Kissné Anda Klára ismertette, hogy a 
közös gazdálkodási rendszer milyen indokok alapján, 
milyen tételekből és mekkora terhet ró a megyei 
szervezetre. 2013 még minden szempontból átmeneti 
évnek tekintendő: adóalanyként még eleget kell tenni a 
bevallási kötelezettségnek, tört évi bevallás után lehet az 
adószámot visszaadni, a jelenlegi könyvelőt még 
időarányos fizetés illeti meg, a folyószámla 
áthelyezésének idejével célszerű kivárni a lekötött 
takarékszelvény időszaki lejáratát, pénztárprogram váltja 
fel év közben a nyugtatömböket, ugyanakkor a közös 
gazdálkodási rendszer már anyagi terhet jelent. Ez 
utóbbinak erre az átmeneti évre kalkulált költsége 
egységesen - tekintettel a kisebb szervezetek 
működőképességének fenntartására - az egyes 
tagszervezetek előző évi tagdíjbevételének 27 %-a. A 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet esetében ez 
az összeg 46.710 forint.
A megyei szervezet tagsága február 4-én úgy döntött, 
hogy adószámát visszaadja és saját könyvelője helyett a 
központnak fizet a gazdálkodással járó feladatok 
ellátására. 
A következő napirendi pont a tagdíjkérdést tárgyalta. A 
tagdíjak 2006 óta nem változtak. Ahhoz, hogy 2014-től 
szabályos, közös könyveléssel tudjon az MKE működni, 
valamint emellett az egyes szervezetek tartalmi 
tevékenysége szinten maradhasson, illetve javulhasson, 
elengedhetetlen a tagdíjemelés. A taggyűlést megelőzően 
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a tagok tájékoztatást kaptak a januári tanácsülésen 
felmerült variációkról, február 4-ére pedig két konkrét 

javaslat került az asztalra. Az egyik 
szerint újra vezessük be a sávos 
tagdíjfizetést. A másik szerint emeljük 
ezer forinttal az aktív tagok, kétezerrel 
a járulékból élők tagdíját, a testületek 
pedig továbbra is húszezer forintot 
fizetnének egy évre. Új kategóriák (pl. 

pályakezdők) bevezetése is felmerült a nyugdíjasokéval 
egyező tagdíjfizetéssel. Emelés esetén van arra reális 
esély, hogy a központ a tagok után utalt eddigi 
tagdíjhányadok helyett 
- az eddigi javaslatok szerint - egységesen két-kétezer 
forintból megteremtheti a szervezetek és a saját 
könyvelési költségének, a bankszámla fenntartásának 
fedezetét.
A megyei szervezet tagsága egyöntetűen támogatja a 
pályakezdők, mint új kategória bevezetését. Nehezebben 
dőlt el, hogy hogyan és mekkora tagdíjat határozzanak 
meg a tagok. Az egyenlő terhek és igazságosság elvén 
végül a sávos tagdíjfizetés mellett voksoltak (ám, sajnos 
senkiben nem merült fel annak tisztázása, hogy ezt mi 
alapján, hogyan lehet kiszámolni és elkérni). E két 
variáció küldöttközgyűlés elé kerülése esetére a küldöttek 
felhatalmazást kaptak ezek továbbítására.
Az előző két napirendi kérdés az Alapszabály alapvető 
módosítását indokolja, amelynek egyébként is igazodnia 
szükséges az új jogszabályokhoz, a Ptk. módosításhoz. 
Az előírások szerint kiegészítést igényel a megszűnésre, 
az ismételt közgyűlés összehívására vonatkozó 
információval, megjelenítendők benne a szervezetekkel 
közös ügyviteli-gazdálkodási rendszer felépülése és 
feladatai, a könyvelés módja, az új tagdíjak és adott 
esetben a pályakezdő kategória. Elhangzott, hogy fontos 
egyénileg is a javaslatokat megfogalmazni és azt eljuttatni 
még a döntés-előkészítő időszakban a megyei vagy a 
központi titkárságra. Az érintett kérdésekről a májusi 
küldöttközgyűlés dönt. A regisztrált tagok számára 
éppúgy nem lehet közömbös ez a döntés, mint a 
szervezet számára. 
A taggyűlésen hozott határozatok és javaslatok alapján 
kiegészült a megyei szervezet 2013-ra felvázolt 
munkaterve és költségvetési tervezete, amelyeket végül a 

tagság egyöntetűen elfogadott. (Ezeket lásd önállóan az 
adott lapszámban.) 
Napirenden kívüli hozzászólásként bírálat illette a 
könyvtári hét központi szervezését, amiért a nyugdíjas 
kollégák nem kapnak meghívást a József  Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban tartott nyitórendezvényre. A 
kritika megerősíti, hogy az aktív munka befejezésével a 
szakma iránti érdeklődés nem szűnik meg, 
nyugdíjasainkra megbecsülésük mellett nagyobb 
figyelmet kell fordítani! 2013-ban - többek között - ez az 
egyik kiemelt feladata a megyei szervezetnek.
A taggyűlésen elhangzott teljes beszámolók és 
jegyzőkönyv hozzáférhető a Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezet honlapján ( ), www.mkekemsz.hu
illetve a szervezet székhelyén.

Kissné Anda Klára 
(MKE KEMSZ titkár, JAMK, Tatabánya)

A z  M K E  m e g y e i  
szervezetének 2012. évi 
tevékenysége

A megyei szervezetnek az elmúlt évben is sok feladattal 
kellett megbirkóznia, szerteágazó és tartalmas 
tevékenységet végzett. Ezek egy része valódi sikerélményt 
jelentett a tagoknak (kitüntetések, kirándulás), más része a 
szervezet fennmaradását és propagálását szolgálta 
(taglétszám növelése, szórólapos ismertető, részvétel a 
tatabányai civil napon). Ám a legtöbb munkát mindig az 
jelenti, hogy a magunk vagy a szervezet nevében mit, 
milyen mértékben vállalunk fel az MKE feladataiból? 
Tudunk-e reagálni a könyvtárakat és könyvtárosokat érintő 
kérdésekre, a folyamatos változásokra? Hallatjuk-e 
hangunkat és eljuttatjuk-e javaslatainkat az egyesület 
vezetéséhez, hogy kompetens szakmai szervezetként 
megtehesse a szükséges lépéseket a jogalkotók és 
fenntartók felé? 
Negyedévente többen és több ízben képviselték a 
szervezetet az MKE tanácsülésein, a delegáltak aktívan 
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vettek részt a PR, valamint az Ügyviteli-gazdálkodási 
Munkabizottság munkájában és az Országos 
Könyvtárügyi Konferencián. Van tagunk az MKE 
Ellenőrző Bizottságában, és a Gyermekkönyvtáros, az 
Olvasószolgálati Szekcióban, valamint a Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezetében, akik számára nem csak 
regisztrációt, hanem tevékeny részvételt, a saját 
munkavégzés során is megtérülő hasznot jelent ez. 
Összességében elmondható, hogy tettünk azért, hogy az 
MKE hatékonyabban, nagyobb presztízzsel tudjon 
fellépni, jogszabályszerűen működni. Mi is tettünk hozzá 
valamit a következő hét év szakmai munkájának feltételeit, 
irányát és feladatait meghatározó könyvtári stratégiához.
A tavalyi évben az ötvenöt egyéni és két testületi tagot 
számláló szervezet érdekképviselet terén a nyergesújfalui 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának szakmai véleményezésében 
vett részt. Néhány helyen szükségessé vált a fellépés a 
tagkártyával érvényesíthető múzeumi kedvezmény 
elfogadásával kapcsolatban.  
A kapcsolatok nem bővültek annak ellenére, hogy a 
Szervezet 83 alkalommal adott hírt magáról különböző 
csatornákon keresztül (szervezeti életről, valamely tagról, 
programon tartott előadásról, beszámolókban, 
felhívásokban), és elkészült a Szervezetet és az Egyesületet 
bemutató szórólap. A Tatabányai Civil Napon való 
részvétel nem hozott újat, a Komárom-Esztergom 
Megyei Civil Információs Centrum tevékenységével 
eddig csak ismerkedett a szervezet. Kérdés, hogy a 
könyvtári profiltól eltérő civil szervezetekkel lehet-e 
együttműködni egy közös projekt, vagy valamilyen civil 
összefogás terén. A határon túli könyvtárosokkal tavaly 
nem sikerült kapcsolatot felvenni.
A saját díj, illetve kitüntetés anyagi forrás híján ugyan 
megrekedt az ötlet szintjén, de több országos szakmai 
elismerésre történt jelölés és felterjesztés (Prima 
Primissima Díj - Magyar irodalom kategória, Szinnyei 
József-díj, KTE Emlékérem – Életműdíj), tagjaink 
közül ketten is (Takács Anna és Tanczerné Jakus Emőke) 
megérdemelten vehették át kitüntetésüket. A  
Vándorgyűlés részvételi támogatásához sajnos kevés volt 
az egyesületi ajánlás.
2012-ben a Szervezet pályázati tevékenységét az anyagi 
források és a bekért információk hiánya gátolta. Az 

adminisztráció így sem volt kevés a tagnyilvántartás, a 
központ felé nyújtott  szöveges és pénzüg yi  
adatszolgáltatás, a beszámolók, a nyilatkozatok és a 
javaslatok miatt.  
2012-ben az MKE gyermekkönyvtári munka 
támogatására indított tanfolyamán ketten vettek részt 
Pécsett, míg a Szervezet a webszerkesztő workshop 
keretén belül három alkalommal nyújtott lehetőséget 
továbbképzésre. A tatabányai Városi Könyvtárral közös 
programról elmondható, hogy mind előadók, mind 
résztvevők tekintetében országos tapasztalatcserévé nőtte 
ki magát, ezért témáit és tartalmát tekintve célját újra kell 
fogalmazni, s mindemellé egy új, a lényegéhez jobban illő 
nevet választani.  
https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztowork shop/. 
Az MKE 44. vándorgyűlésén, Győrben szervezetünk 
tizenhárom tagja vett részt. Az éves nagy kirándulás során a 
keszthelyi Helikon Könyvtárat és kastélyt, valamint a 
sümegi várat látogattuk meg. 
Az egyéni és társas kulturális igények kielégítését 2012-ben 

egy színházbérlet 
szolgálta a Jászai 
M a r i  S z í n h á z ,  
Népház (Tatabánya) 
hat előadására. 
A testületi tagok a 
számukra nyújtott 
s z e r v e z e t i  

támogatást saját rendezvényeiken használták fel:  a dorogi 
Arany János Városi Könyvtár a könyvtári hét 
gyermekprogramjára, a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Telegdi Ágnes meghívására fordította. 
Sajnos nem minden teljesülhetett a 2012-re tervezett 
feladatokból és programokból. Többek között forráshiány 
miatt maradt el több workshop. A megyén belüli 
tapasztalatcsereként Almásfüzitőre szervezett szakmai nap, 
vagy a múzeumok szakmai napjára tervezett közös 
múzeumlátogatás az időjárás és az egyéb programok miatt 
hiúsult meg. Csekély igény mutatkozott a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon való részvételre, de 
hiányos a tagok visszajelzése az MKE egyéb 
rendezvényein, szakmai napjain történt megjelenésről is.  A 
vándorgyűlésen és a Könyvtáros Klub programjain sem 
jelent meg önállóan a Szervezet. 
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A könyvtári hét egyesületi délutánja már az előző évben is 
kevés résztvevőt vonzott, holott ez lehetett volna az egyik 
eszköze a nyugdíjasokkal és a fiatal pályakezdőkkel történő 
intenzívebb kapcsolatfelvételnek, figyelmük felkeltésének. 
A Szervezet megkeresésére nem reagáltak azok a megyén 
belüli könyvtárak, akikkel amúgy sincs kapcsolat. Céljaink, 
programunk megvalósításához további támogatókat nem 
sikerült szerezni. 
A tagság részéről érdemi hozzászólás nem érkezett a 
véleményezésre adott anyagokhoz (új könyvtári törvény, 
Alapszabály módosítás, kitüntetések), ahogy a 
vezetőségnek sem sikerült pótolnia a hiányzó (irattári, 
pénzügyi/pénzkezelési) szabályzatait, a megyei könyvtárral 
kötött megállapodási szerződését. Humán erőforrás 
hiányában nem készült igényfelmérő kérdőív a 
Szervezetről, ill. az egyesületről, és nem sikerült feltölteni a 
megyei egyesületi képarchívumhoz beérkezett képeket. 
Mindez módosításra szorul és beépül a 2013. évi 
munkatervbe.
A kommunikáció a titkárral közvetlen. A Szervezet 
honlapja ( ) vagy a KemLib egyesületi www.mkekemsz.hu
rovata naprakész, folyamatos információkkal szolgál. A 
vezetőség tagjai nyitottak az észrevételekre, valamint 
örömmel fogadják és várják a szervezeti munkába szívesen 
csatlakozókat is. 

Kissné Anda Klára
 (MKE KEMSZ titkár, JAMK, Tatabánya)
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Rövid összesítés az MKE 
megyei szervezetének 2012. évi 
pénzügyi helyzetéről

2012. során keletkezett 
bevételek:
• 197500,- Ft   Tagdíjak: 2012. 
évi és 2013. évi előleg
• 77000,- Ft  Támogatások: 
adományok, részvételi díjak, tagdíjon felüli befizetések, 
színházbérlet igénylése.
• 228,- Ft  Kamatbevétel a folyószámlán
Összes bevétel: 274728,- Ft

2012. során keletkezett kiadások:  
• 37163,- Ft Anyagi jellegű ráfordítás: 
irodaszer/nyomtatvány, nyomtatási-, posta- és
bankköltség, könyvelési díj. (Könyveléshez számla nem 
érkezett!)
• 27720,- Ft Támogatás: vándorgyűlés
• 148927,- Ft Útiköltség: kirándulás, képviselet, 
előadók.
• 16199,- Ft  Vendéglátás, reprezentáció: taggyűlés, 
workshopok.
• 71400,- Ft Egyéb ráfordítások: tagdíj 
továbbutalása, színházbérlet, testületi tagok és 
könyvfesztivál támogatása.
Összes kiadás: 301409,- Ft

Nyitó pénzkészlet 2012. 01. 01-én:  97145,- Ft 
2012. évi bevétel: 274728,-Ft 
2012. évi kiadás: 301409,- Ft
Egyenleg 2012. 12. 31-én: 70464,- Ft

Egyéb pénzeszköz 2012. 01. 01-én: 102592,- Ft
Évközi kamat: 5390,- Ft
Takarékszelvény 2012. 12. 31-én: 107982,- Ft

Az MKE KEMSZ 2013. évi munkaterve

2013-ban a Szervezet további működését a módosított 
Alap- és Ügyrendi szabályzatnak megfelelően szükséges 
biztosítani. A májusi küldöttközgyűlés után várható a 
közös gazdálkodási-ügyviteli rendszerre történő átállás, 
melynek következtében fokozott figyelemmel 
vezetendők a nyilvántartások, és a megnövekedett 
adminisztráció mellett elsajátítandó a pénztárprogram 
kezelése is. Módosításra szorulnak, ill. a Szervezet 
hiányzó szabályzatait, valamint  az együttműködési 
megállapodásokat el kell készíteni.
A szakmai-tartalmi munka terén a tagság javaslatait 
figyelembe véve:
• Új elnevezéssel, újrafogalmazott célokkal folytatódik a 
webszerkesztő workshop. 
• A határ menti kapcsolatok felelevenítése és a szakmai 
tapasztalatcsere kettős céljából a 2013. évi kirándulás 
Gúta – Szimő - Érsekújvár – Ógyalla – Martos – 
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Izsa érintésével szerveződne. Dorogi indulással és 
komáromi határátlépéssel ad lehetőséget a minél szélesebb 
körű csatlakozásra.
• A megyén belüli kapcsolatok ápolására, tapasztalatcserére 
a Petőfi Sándor Kulturális és Szabadidőközpont, a 
Községi és Iskolai Könyvtár lesz vendéglátó 
Almásfüzitőn. A program kiegészül az Azaum Római 
Táborban kínált lehetőségekkel. 
• Az egyéni tagok kulturális igényeit a Jászai Mari 
Színház, Népház előadásaira a 2013/2014. évadban két 
színházbérlet szolgálja. Az eddigi gyakorlat és feltételek 
szerint lehet rá jelentkezni, de külön kérés esetén 
biztosítható szólójegy is.
• A közös, csoportos kulturális igények kielégítése céljából 
figyelemmel kísérjük az országos múzeumok szakmai 
napjait.
• Egyénileg és a Szervezetet képviselve veszünk részt az 
MKE, az MKE szervezeteinek és szekcióinak 
rendezvényein, konferenciáin, kirándulásain, tanfolyamain. 
• Lehetőség szerint lehet jelentkezni az MKE 2013-ban 
meghirdetett továbbképzésére. 
• A tagok megjelennek a XX. 
Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál és Könyvtáros Klub 
programjain, valamint az idén 45. 
alkalommal megszervezett 
vándorgyűlésen Egerben. 
Meggondolás tárgya, hogy ez utóbbin 
a Szervezet önállóan jelen legyen-e.
• Az Országos Könyvtárügyi Konferencia és a 
munkabizottságok munkájában és a könyvtári stratégia 
kialakításában delegáltjai útján továbbra is részt vesz. 
• A Szervezet csatlakozika társadalmi és civil 
rendezvényekhez, és megjelenik azokon.  
• A Szervezet szellemi és anyagi támogatással részt kíván 
vállalni a könyvtári hét szervezésében, együttműködését 
ajánlja a Megyei Könyvtárnak.
• Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a 
testületi tagok programjainak megvalósulását. 
PR tevékenysége során saját szlogent igyekszik 
megfogalmazni, és a megyén belüli legszélesebb körben 
terjesztett kérdőíven felméri az egyesülettel szemben 
támasztott igényeket, elvárásokat. Ezáltal megvalósulna a 
megyén belüli könyvtárak és társintézmények, a fiatalok és 

pályakezdők figyelmének felkeltése is. 
További cél a nyugdíjasok aktivizálása, program 
kidolgozása a kapcsolattartásra.  
Együttműködési és támogatási lehetőséget próbál 
keresni a civil fórumokkal és más szervezetekkel. 
A tagokat igyekszik bevonni a publikációs, közzétételi, 
szervezési, értékelési folyamatokba. A feladatok 
szétosztásával, az aktivitás elősegítésével lehet fokozni a 
sikeres és a tapasztalatok továbbadására alkalmas 
rendezvények és a megyei egyesületi képarchívum 
létrejöttét. (Részletesen lásd: /).http://www.mkekemsz.hu

A tervezett költségvetés:
A tervezett feladatokhoz 2013-ban a Szervezet a tagdíj 
bevételen felül az eddigieknél nagyobb cél szerinti 
támogatásra, adományra számít. A 2012. évi áthozat 
(70 464 forint) és a bankváltással májusban megszűnő 
takarékszelvény (107 982 forint) együttesen 178 446 
forint induló tőkét jelent. 
A tagdíjemelés előrevetítette a tagok kilépését, így 198 
000 forint tagdíjbevételnél többet tervezni kockázatos. 
Bevételforrást a kamatok, a workshopok és a 
tapasztalatcserék részvételi díjai, valamint a 
színházbérlet szervezeten kívüli felhasználása 
eredményezhet. A feltételezett szponzorációval és a 
kamataival növelt takarékszelvénnyel együttesen 
mintegy ötszázezer forint áll rendelkezésre a feladatok 
és programok teljesítéséhez, a tagok támogatására.
A Szervezet működése nem nélkülözhet anyagi jellegű 
ráfordításokat (irodaszer, nyomtatvány, toner, 
postaköltség). Ezek tervezett összege (20 000 forint) 
mellett a bankköltség és a számlavezetés 2013-ban 
többe kerül majd az eddiginél (15 600 forint), hiszen 
éppen az OTP magas számlakezelési díjai miatt 
változtattuk meg a pénzkezelő intézetünket. Ám ez a 
közös gazdálkodás miatt szükségszerű visszalépés lesz. 
A szervezetekre egységesen kirótt 27 %-os közös 
könyvelési díj (46 710 forint) sajnos esetünkben 
emelkedik a számla hiányában tavalyról áthozott és az 
idei töredékév könyvelési 
költségével 
(30 000 forint). Jövőre viszont már 
csak a központnak fizetünk ezért a 
munkáért. Mindezt figyelembe véve 
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az anyagi jellegű ráfordítások címén összesen 112 310 
forintot könyvelhetünk le. 
Támogatásként fizet ki tagjainak  a Szervezet a 
vándorgyűlésen való részvételre (megemelten) 40 000 
forintot, s az igényelhető színházbérlet kb. 20 ezer forintba 
kerül majd. 10-10 ezer forinttal támogatja testületi 
tagjainak rendezvényeit és munkáját, míg a Megyei 
Könyvtár könyvtárheti programjára egy előadást (30 ezer 
forint) tervez. A rendezvényeken való vendéglátásra 13 
ezer forint jut. A kirándulás, a képviselet és az előadók 
esetleges útiköltségét 109 ezer forintból kell fedezni. A 
tervezett tagdíjbevételből 45 ezer forint illeti meg a 
központot. 
Kizárólag ezek tartásával teljesülhet az összesen 389 310 
forint kiadás, amennyi év közben a bevételi oldalon 
keletkezik. Ettől eltérni csak átcsoportosítással, vagy a 
bevételi források növelésével lehet. 

Megjegyzés: 
Valakinek kevés, valakinek sok ez az összeg. A Komárom-
Esztergom megyei a szervezetek sorában a 
középmezőnyben helyezkedik el. Vannak 30, és vannak 
200 feletti taglétszámmal működő szervezetek is.  
Különbség a szemléletben, elhivatottságban, közösségben, 
és egyéni aktivitásban van. Hogy sírunk-e vagy nevetünk, 
az alapvetően az egyénen és a hozzáálláson múlik…

Kissné Anda Klára
 (MKE KEMSZ titkár, JAMK, Tatabánya)

Almásfüzitői szakmai nap és egyesületi délelőtt

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 
ez évi, megyén belüli szakmai programja Almásfüzitő 
megismerését célozza meg, amely füzitői és izsai 
szabadprogrammal egészül ki.
Ideje: Május 1. (szerda), 9 órától

Program:

Látogatás és tapasztalatcsere a Petőfi Sándor Kulturális 
és Szabadidőközpontban, a Községi és Iskolai 
Könyvtárban.

A szakmai program után séta az Azaum Római 
Táborba, amely „a letűnt ókori történelem egy életre 
kelt darabkája. A felépült erőd őrtornyával és kézműves 
műhelyeivel igazi különlegesség. A történelmi témapark 
célja, hogy feltámassza és ápolja a római kor történelmi 
hagyományait, és azt minél szélesebb körben terjessze 
oktató, szórakoztató jelleggel. A korhű kézműves 
foglalkozásoktól a kemencés sütés-főzésen át a 
hagyományőrző rekonstruált csatákig mindent 
kipróbálhatnak az érdeklődők.”
Ebédünk római kori recept alapján lencsés egytálétel 
(az eltérő igényeket jelezni szükséges!).
A Duna túlpartján, Almásfüzitő testvértelepülésén 
ekkor tartják az izsai lovas napokat. Az érdeklődőket 
motorcsónakkal ingyenesen szállítják át a Dunán. 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 
tagjai után a szervezett ebéd költségét viseli 2000 forint/fő 
erejéig. A programon egyéb részvételi díj nincs.
Érkezés Almásfüzitőre egyénileg, önköltségen.
Az igényeket mind az ebéd, mind a motorcsónakozás 
tekintetében jeleznünk kell, ezért kérjük kitölteni az 
alábbi adatlapot!   

Sajtótájékoztató

2013. március 26-án az MKE sajtótájékoztatót tartott 
új webes folyóirata bemutatásával. A Könyvtárvilág: az 
MKE webmagazinja és az egyesület honlapjának 
megújítása, fejlesztése a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával megvalósuló projekt. A magazin 
célja szerint segíteni kívánja a belső kommunikációt, a 
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szervezetek és a tagok tájékozódását, tájékoztatását, de 
számít a szakmán kívüli érdeklődőkre, szimpatizánsokra is. 
Hagyományos értékeket képvisel, hiszen a nyomtatott 
sajtó webes megjelenéséről van szó, lapszámokkal, belső 
szerkezeti egységekre tagoltan, ISSN számmal. A Verzó 
nyújtotta tartalom a több rovat, több önkéntes cikkíró 
bevonása következtében vélhetőleg sokszínűbbé és 
élettelibbé teszi majd a magazint, akár a webfelületen, akár 
letöltött formában. 
A webmagazin és a honlap összefügg. Most lehetőség 
nyílik pótolni a honlap hiányosságait: regisztráció, 
közvetlen kommunikáció, naptár funkció stb. A dinamikus, 
jól működő honlap fejlesztéséhez a webmagazin az első 
lépés. A tesztidőszak, a feltöltés április végére lezárul, így a 
weblap májusban átadásra kerül. Elérhető az mke.ladon.hu 
címen.
A szerkesztők számítanak az észrevételekre, szívesen 
veszik a hozzászólásokat. Éljünk is a lehetőséggel, hogy a 
szervezeten belüli közösségépítés, sokoldalú 
tevékenységünk bemutatása, a támogatók felkutatása elérje 
célját!

Kissné Anda Klára
 (MKE KEMSZ titkár, JAMK, Tatabánya)

.

Tavaszi Agora Napok

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 
kihasználta a lehetőséget, hogy megmutassa magát a 
Tavaszi Agora Napokon. A Vértes Agorája néven 

megnyílt, felújított intézmény és közösségi tér 2013. 
április 5-én teret adott a város és a térség kulturális, 
művészeti intézményeinek, közgyűjteményeinek, 
valamint a civil szervezeteknek a bemutatkozáshoz. 
Április 7-én az egyesület megyei szervezete az 
együttműködés és a támogatás reményében szólította 
meg a szomszédos standok és az Agorában helyet 
kapott intézmények, szervezetek képviselőit. 
Az eredménnyel elégedettek lehetünk. Felvidéki 
kirándulásunkhoz a Magyar Művelődési Intézet, 
valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára is  
hozzájárult a hazai közművelődést és a helyi értékeket 
bemutató kiadványok felajánlásával. A levéltár és 
dolgozói érdeklődését maga az út is felkeltette. Mindkét 
intézménnyel lehetőség nyílhat szorosabb 
együttműködés kialakítására. 
Más jellegű partnerségre tehetnénk szert, ha a városban 
és a térségben élő szlovák nemzetiség baráti köreivel, 
hagyományőrző klubjaival, civil szervezeteivel is 
összefoghatnánk. A határon túli, elsősorban szlovák 
kapcsolataink felelevenítése kölcsönös előnyökkel 
járhat.
Bízunk 
benne, hogy a 
hosszú és 
zajos hétvége 
után a 
párbeszéd 
egyik 
szervezettel 
sem szakad 
meg.  

Kissné Anda 
Klára

 (MKE KEMSZ titkár, JAMK, Tatabánya)
.

Vándorgyűlés-előzetes

Az MKE 45. vándorgyűlése Egerben 2013. július 18-
20. között kerül megrendezésre
Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az 
európai
állampolgárokért  címmel a kor kihívásait, törekvéseit 
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veszi számba. Szervezői az MKE Heves Megyei 
Szervezete, a felújított Eszterházy Károly Főiskola és 
a Bródy Sándor Megyei Könyvtár. A konferencia 
helyszíne a főiskola, a kiállítás az intézmény aulájában 
lesz. 
A gyermekkönyvtár Diskurzus címmel külön módszertani 
napot szervez ebéddel. Erre a programra csak tizenöt főt 
tudnak fogadni a jelentkezés sorrendjében.
A szekcióprogramok még alakulnak, a 
www.vandorgyules-eger.ektf.hu oldalon folyamatosan 
töltik fel az új információkat. Programlehetőséget jelent a 
fáklyás felvonulás az egri várban. Fakultatív reggeli 
programként ima, úszás, vizi-zoomba adódik. Kínálnak 
könyvtárlátogatásokat, líceumtúrát a felújított főiskola 
épületében, és ne feledkezzünk meg a szabadtéri színházi 
előadásokról sem. 
A baráti találkozó a plenáris ülés helyszínén lesz játékos 
meglepetésekkel, borkóstolással.
A szekcióprogramokon túl hét túra közül lehet választani: 
Noszvaj, pincelátogatás ; Tisza-tavi Ökocentrum- 
Poroszló, csónakázással ; Bélapátfalva, kisvasút, 
erdei múzeumok, lipicai kiállítás ; zenés ebéd, 
barlanglakások megtekintése ; vártúra ; a Bükk 
természeti szépségei, tájház ; Gemenci kirándulás 
idegenvezetővel.
Olcsó szállást (3.500 Ft-tól) a főiskola kollégiumában 
vagy sportos kollégáknak a főiskola apartmanházaiban 
tudnak biztosítani. Ez utóbbihoz indítanak kör-
(hegy)buszjáratokat. Belvárosi szállást jelent a Szent 
János ház, vendégház és az Érseki Szent József  
Kollégium. Mivel Eger fő turisztikai célpont, a hotelek 
(13.500-18.000 Ft + ÁFA) május elejére kérnek 
visszajelzést a szervezőktől. 
Valamennyi kollégiumban és hotelben van reggeli. Ebéd 
és vacsora a Szent János házban és a főiskolán adott.
Kedvezményes regisztrációra 2013. április 15-től május 
17-ig lesz lehetőség a vándorgyűlés honlapján. 
A vándorgyűlésen való részvétel támogatásához az MKE 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 40.000 
forintot különített el, amely a jelentkező tagok száma 
szerint oszlik meg. Ezért kérjük, hogy a részvételi 
szándékról a titkárt (kissne.anda.klara@jamk.hu) 
értesítsék 2013. június 30-ig. A támogatás összege ez 
úton vehető át előre egyeztetett módon.

Pályázati felhívások

Könyvtár, ami összeköt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke harmadik 
alkalommal hirdetett pályázatot a Kárpát-medencei fiatal 
magyar könyvtárosok együttműködésének támogatására. 
A felhívás közvetlenül itt
érhető el: 
http://parlament.hu/palyazat/2013/konyvtar_ami_ossze
kot.pdf. A Könyvtári Intézet honlapján is megjelent, 
olvasható.

Az év fiatal könyvtárosa díj
A fiatal könyvtárosok munkájának jutalmazására és 
elismerésére az MKE  és az IIKSZ 2000-ben díjat 
alapított, amelyet minden évben megpályáztat. 
A 35 évnél fiatalabb kollégák egy gyakorlatból származó 
téma még nem publikált kidolgozásával, vagy egy projekt 
bemutatást tartalmazó, bármilyen műfajú anyag 
elkészítésével pályázhatnak. Feltétel a jelöléskor az aktív 
foglalkoztatás könyvtáros munkakörben és legalább 3 év 
könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszony. A 
formai és egyéb kritériumok a már kiírásra került 
pályázati felhívásban olvashatók: http://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2013/03/Az_ev_fiatal_konyvtarosa_Palyazati
_Felhivas_2013.pdf. 
A jelölési űrlap letölthető az MKE 
(http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-
konyvtarosa/) vagy az IKSZ 
( ) honlapjáról. http://www.iksz.shp.hu/hpc/web.php?a=iksz
A beérkezési határidő 2013. május 31. Mivel a díjra a 
pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az 
MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell, kérjük 
a szándékról előzetesen értesíteni az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet titkárát (Kissné Anda 
Klára, Tel.: 34/513-679, e-mail: 
kissne.anda.klara@jamk.hu).
Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 45. 
Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Eger, 2013. július 
18.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom 
(100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Arra 
érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány 
anyagi támogatásával járó különdíj is kiadható. 

Egyesületi élet
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2012-ben a díjat Lencsés Ákos A felhasználói bizalom és a 
népszámlálási adatok digitális szolgáltatása című 
pályamunkával nyerte el. A Kovács Máté Alapítvány 
különdíjasa Hicsik Dóra lett a szabadkai Városi 
Könyvtár magyar anyanyelvű olvasók helyzetének és az 
anyanyelvű tájékoztatás hatékonyság-növelésének 
felmérésével.

Hallgatói részvétel a vándorgyűlésen

Az MKE a beérkezett adófelajánlásokat a könyvtárszakos 
hallgatók vándorgyűlési részvételének átvállalására 
fordítja. Fontos eszköze ez annak, hogy a fiatalok 
szakmai rálátása szélesebb, tájékozottsága 
megalapozottabb legyen, érzékelni tudják a szakmai 
kihívásokat, a problémákat, hogy a látottakat és 
hallottakat tanulmányaik során hasznosítani tudják.
A hallgatói pályázat kiírása az MKE honlapján 
( ) hamarosan megjelenik, beadási http://mke.info.hu/
határideje általában május 31. A pályázathoz az MKE 
megyei szervezete ad ajánlást.

 Az MKE-nek a  2011. évi adó 1%-ából felajánlott összeg 
84.898 forint volt, amit a fiatalok vándorgyűlésen való 
részvételének támogatására fordított az Egyesület.  
 

Kérjük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjait
és valamennyi Kollégát a 2012. évi adójuk 1%-ának 

felajánlására!
 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének adószáma:

19000895-2-41

Kitüntetések, javaslatok

Fitz József-könyvdíj

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslattételi 
joggal rendelkezik az ágazati minisztérium által alapított 
és 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíj, a Fitz József-
könyvdíj odaítélése során. A díjat a könyv kiadója kapja a 
minisztérium által biztosított pénzjutalommal. Átadására 
rendszeresen az MKE Vándorgyűlésén, a nyitó plenáris 
ülésen kerül sor. 
2013. március 26-án megalakult a Fitz-díj bizottság. A 
jelöléshez a könyvtáros szakma képviselőitől, a területi 
szervezetektől és szekcióktól várják a javaslatokat. A 
javasolt művekből összeállított listáról a szakmai 
nyilvánosság szavazatai alapján döntenek. A könyvtáros 
szakma által a legértékesebbnek tartott három mű 
részesülhet az elismerésben. 
Jelölni a Magyarországon 2012-ben megjelent teljes 
könyvtermésből, tematikai kategorizálás nélkül lehet. A 
javaslatokat a Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetnél Kissné Anda Klára 
(kissne.anda.klara@jamk.hu) fogadja és továbbítja.

MKE-emlékérem 

Az MKE 1985. óta a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületéért Emlékéremmel jutalmazza a kiemelkedő 
egyesületi tevékenységet folytató tagjait. A szervezetek 
javaslatai alapján minden évben öt-hat arra érdemes 
könyvtáros veheti át a díjat. 1998 óta egy-egy olyan 
határainkon túl élő könyvtáros is átveheti az elismerést, 
aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl 
élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi 
kapcsolatokért.
A díj jelölésére 2013. május 31-éig van lehetőség. A 
díj kiosztására ünnepélyes keretek között 2013. július 18-
án Egerben, az MKE 45. Vándorgyűlésén kerül sor.
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Prima Primissima Díj

A 2003-ban alapított Prima 
Primissima Alapítvány 
kuratóriuma minden évben 
kéri az MKE, mint szakmai és 
civil szervezet jelöléseit 
magyar irodalmi kategóriában 
a díjra érdemes alkotókra. Az 
elismerést azok kaphatják 
meg, akik hozzájárultak a 

magyar kultúra fejlesztéséhez, erősítéséhez, 
tevékenységükkel kiemelkedtek. Kategóriánként 3-3 díjat 
adnak át. Jelölhetők azok a magyar állampolgárságú 
magán- vagy hazai székhelyű jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságok, társadalmi 
szervezetek és alkotóközösségek, akik hazánk területén 
tevékenykednek. 
A területi szervezetek és szekciók javaslatait az elnökség 
továbbítja. A nyilvánosságra hozott jelöltlistáról a 
nagyközönség szavazza majd meg a közönségdíjast. 
A javaslatokat a Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetnél Kissné Anda Klára 
(kissne.anda.klara@jamk.hu) fogadja április 25-ig és 
továbbítja. A jelöléshez 
http://primissima.hu/hu/nominate/LHNTcwiRzW 
címen elérhető jelölőlapon lehet a jelöltről kért adatokról 
tájékozódni és azokat a megyei szervezetnek megírni. 

Szinnyei József-díj

Az emberi erőforrások minisztere 49/2012. (XII. 15.) 
EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által 
adományozható elismerésekről alapján Szinnyei József-
díj a könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett 
kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. A 
kitüntetésre érdemes személyt az MKE, mint szakmai 
szervezet vagy a munkáltató könyvtár ajánlhatja 
legkésőbb május 20-ig a minisztériumnak. Ha a 
beterjesztő az MKE, a megyei szervezeten keresztül 
(kissne.anda.klara@jamk.hu) legkésőbb április végéig kell 
az elnökséghez eljuttatni a komoly, részletes, jól megírt 
kitüntetési javaslatot egy nem túl hosszú indoklással, a 
rendelet 3. és 4. sz. mellékleteivel.

Hírek röviden

Az MKE honlapján elérhetők az Országos 
Könyvtárügyi Konferencián megfogalmazott tézisek és 
ajánlások, melyek a 2014-2021 között meghatározott 
könyvtári stratégia alapját képezik. A szekciók 
műhelyekké alakulnak, hogy a részleteket kidolgozzák. 
Aki részt venne a munkában, szekció megjelölésével 
jelentkezzen a megyei szervezetben. A tézisek itt 
olvashatók: http://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2013/02/TEZISEK_kozlesre_adhato_
2013_02_18.pdf

 Március 22-23. között 
Olvasóvá nevelés címmel az MKE sikeres NKA 
pályázatának köszönhetően 
rendezett konferenciát az Orlai 
Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára 
Mezőberényben. Szervezetünket 
a konferencián ketten 
képviselték. Erősné Suller 
Ildikó beszámolója Szervezésből 
jeles, köszönjük Békés megye! 
címmel a Gyereksarok 
rovatunkban olvasható.

Március 26-án ülésezett a Tanács. Hosszas vita után azt 
az előterjesztést fogadta el a tagdíjemelésre, ami szerint a 
dolgozók 5.000, a nyugdíjasok 3.000 és a testületi tagok 
20.000 forintot fizetnének 2014-től.  
A javaslatot a május 8-ára meghirdetett 
Küldöttközgyűlés tárgyalja az új Alapszabállyal és az 
Egységes ügyviteli szabályzattal egyetemben. A vitatott 
anyagok elérhetők lesznek a megyei szervezet honlapján 
( ).www.mkekemsz.hu
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