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Tájékoztató az MKE 2016. évi  
küldöttközgyűléséről 

Dollmayer Bea 

Idén újra meghívta tagjait a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete éves küldöttközgyűlésére 2016. május 

4-én az Országos Széchényi Könyvtárba. Kiss Gá-

bor, az MKE alelnöke vállalta a közgyűlés leveze-

tését. A megjelenteket a 2015-ben megválasztott új 

elnök, Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntötte, külön 

kiemelve elődeinek és mostani kollégáinak áldoza-

tos munkáját. 

 

Kóródy Judit.  

Fotó: Karasz Lajos 

Az egybegyűlteknek először Kóródy Judit, az 

MKE Kommunikációs Bizottságának elnöke tartott 

előadást az egyesületben alkalmazott (de más 

könyvtárak számára is könnyen átvehető) kommu-

nikációs és PR tevékenységekről. Egy szellemes, 

zenés videó segítségével szemléltette a legfonto-

sabb elemeket (pl. motiváció, versenytársak), majd 

részletesen bemutatta az MKE céljait, célcsoport-

jait, a szervezet által használt információs csatorná-

kat (pl. honlap, szociális média, rendezvények, pro-

móciós anyagok). Kitért azokra az ötletekre is, 

amelyeket ezután szeretnének megvalósítani 

(Facebook, riadólánc, flashmobok). Ismertette az 

MKE Marketing és Kommunikációs Bizottság te-

vékenységét, felsorolva a 2015-ös média-megjele-

néseket. Végezetül a 80. évforduló alkalmából 

meghirdetett hallgatói pályázatok videóiból nyúj-

tott ízelítőt a társaságnak. 

Az előadás alatt sikerült megállapítani, hogy a kül-

döttközgyűlés 132 fővel határozatképes, így a je-

lenlévők a következő napirendi pontban Barátné 

dr. Hajdu Ágnes beszámolójának kiegészítéseit 

hallgatták meg az MKE 2015. évi munkájáról. El-

mondta, hogy az egyéni tagok számában némi nö-

vekedés történt: összesen 2228 tagunk van. A tes-

tületi tagok száma azonban kissé csökkent: 81 van). 

Összetétel tekintetében sok a nyugdíjas és kevés a 

kistelepülési könyvtáros.  

Kiemelte az egységes szervezetté alakulás folya-

matát, az elnökség megújulását, a már teljesített és 

a még hátralévő szabályzatok, iratok kialakítását. 

Megköszönte az MKE szervezetek támogatását. A 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezetet néhány 

szervezettel együtt külön kiemelte példamutató 

munkájáért.  

Megemlített néhány területi kezdeményezést: pél-

dául az országos elismerések mellett saját kitünte-

tések kialakítását egyes megyékben. Hangsúlyozta 

a helyi, az országos és a nemzetközi összefogás 
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szerepét. Elmondta, hogy stabil pénzügyi mérleg-

gel zárták a 2015-ös évet, amelyet megkönnyített 

az egységes könyvelés, valamint kiemelte a Geren-

csér Judit által elkészített közhasznúsági jelentés 

pozitívumát.  

 

 

Barátné dr. Hajdú Ágnes.  

Fotó: Karasz Lajos 

Alapos részletességgel számolt be az MKE tavaly 

végzett tevékenységeiről: szakmai érdekvédelem, 

rendezvények, továbbképzések, díjak, kitünteté-

sek, kapcsolatrendszer bővítése, könyvtárosi élet-

pályamodell kialakításával kapcsolatos munka, stb. 

Jelentős szerepet tulajdonított a külföldi kapcsola-

toknak: IFLA, EBLIDA, V4-es országok. Utóbbi-

aknál külön hangsúlyt kapott a Pozsonyban, 2015. 

júniusi 8–9-én lezajlott konferencia.) A helyi 

könyvtárakra is érvényes idézettel jellemezte a 

2015. évi munkát és zárta beszámolóját: „Erős 

könyvtárak, felkészült könyvtárosok.” 

A következőkben dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző 

Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját az 

MKE pénzügyi tevékenységével kapcsolatban vég-

zett vizsgálati tapasztalatairól. Rögtön leszögezte, 

hogy az egyesület törvényesen működik, a szüksé-

ges iratok beszerzésre, kialakításra kerültek. El-

mondta, hogy az éves bevétel kb. 16,5 millió forint, 

amelyből kb. 4,5 millió származik tagdíjakból, a 

többi pedig pályázatokból, a közhasznú működés 

támogatásából. A kiadásoknál elsősorban a meg-

hirdetett pályázatokat, a könyvelést, az irodai mű-

ködést, a könyvfesztivált és a nemzetközi kapcso-

latok támogatását emelte ki. A számlákkal kapcso-

latban javasolta, hogy a jövőben legyenek pontosak 

a tételek megnevezései, vagy melléklet csatolására 

van szükség a könnyebb feldolgozás érdekében. 

Kiss Gábor megköszönte az előadást és a beszámo-

lókat, majd lehetőséget adott a jelenlévőknek 

egyéni észrevételeik hozzáfűzéséhez. A határozat-

képesség ismételt megállapítása után a küldöttek 

egyhangúlag elfogadták a beszámolókat.  

Külön napirendi pontként került sor az MKE EB 

hiányzó tagjainak megválasztására. Horváth Ta-

más, a választási Bizottság elnöke irányította a je-

lölési folyamatot. Elmondta, hogy hosszas előké-

születek után nyolc lehetséges jelöltet kértek fel a 

posztok ellátásra, akik közül négyen vállalták a fel-

adatot. A jelenlévő jelöltek rövid személyes bemu-

tatkozását követően került sor a szavazásra. A sza-

vazatok számlálása alatt a szervezők gondoskodtak 

a vendéglátásról és volt alkalom beszélgetni egy-

mással, feleleveníteni a régi barátságokat.  

Az eredményt végül Baginé Tóth Erika, a Szava-

zatszámláló Bizottság elnöke hirdette ki: 

1. Pogány György 79 szavazat 

2. Bartók Gertrud 72 szavazat 

3. Nuridsány Judit 68 szavazat 

4. Stróh Tamásné 34 szavazat 

A Komárom-Esztergom megyeiek számára külön 

büszkeséget jelent a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban dolgozó Bartók Gertrud sikeres meg-

választása. Ezúton is gratulálunk neki, és kívánunk 

sikeres és eredményes munkát a jövőre nézve. 

 

A küldöttgyűlés.  

Fotó: Karasz Lajos 


