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2016. május 31-én ismét találkoztak az Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának képviselői. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban Bazsóné 

Megyes Klára, a Tanács elsőként Gerencsér Judit 

főtitkárt kérte beszámolóra az elmúlt időszak ese-

ményeiről. A főtitkár megköszönte a szervezetek-

től beérkezett 2015. évi beszámolókat, amelyek 

hozzájárulhattak a Küldöttközgyűlés elé tárt 

eredmények ismertetéséhez, valamint a 2016. évi 

szervezeti költségvetés-tervezeteket, amelyek az 

egységesített MKE költségvetést segítették kiala-

kítani.  

 

Gerencsér Judit. Fotó: Török Csaba 

Említést tett a könyvtáros kompetenciákat közép-

pontba állító márciusi konferenciáról, melynek fő 

célkitűzése volt, hogy elősegítse a formális képzé-

sek, a felsőoktatási és továbbképzési rendszer, 

valamint a munkaerő-piaci igények harmonizáció-

jának javítását, és hogy számba vegye, milyen  

további képességekkel, kompetenciákkal, ismere-

tekkel kell erősödnie az új elvárásokra paradigma-

váltással reagáló szakmának.  

A neves hazai és külföldi előadókkal megvalósult 

konferenciára az EMMI is felfigyelt. Az elhang-

zott előadásokból az MKE konferenciakötet ki-

adását tervezi.  

 

Montázs a Könyvtáros Kompetenciák Konferenciájáról 

A kép forrása:  Gerencsér Judit előadói prezentációja 

 

A 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 

való egyesületi részvételről a jelenlévők Nagy 

Anikó (mint az MKE oldali szervező) beszámoló-

jából értesültek. Az MKE április 21-től 23-ig több 

mint 700 résztvevőt vonzó programokkal volt je-

len a fesztiválon. Központi rendezvénye a Supka 

Géza teremben a Minősített Könyvtár címet és a 

Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak ve-

zetőinek előadásaival több mint 120 érdeklődőt 

vonzott. A Könyvtáros Klubban 16 önálló prog-

ram zajlott, összesen 53 „fellépővel”. A szerveze-

tek és szekciók előadásai mellett idén a kiadók 

programjai is vonzóak voltak. Az MKE standon a 

tavalyi Fitz-díjas könyvek mellett azokat a magyar 

mesekönyveket is meg lehetett nézni, amelyek a 

világ legszebb könyvei közé kerültek, de osztozott 
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a standon a Győri Szalon, aki játékos teszttel és 

ajándékkal készült. Az ingyenes meghívókra idén 

sokkal nagyobb igény volt. Az MKE elnökével 

Tolnai Gáborné, a Győri Szalon egyik szerkesztő-

je készített interjút, s érdekes, fényképes beszámo-

lót tett közé az online folyóiratban ( 

www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News,cntnt

01,detail,0&cntnt01articleid=6000&cntnt01returni

d=66 ). 

Gerencsér Judit a Küldöttközgyűlésről is beszá-

molt. (Lásd részletesen Dollmayer Bea: Tájékoz-

tató az MKE 2016. évi küldöttközgyűléséről. In. 

Kemlib. VI. évf., 2016. 5. sz., május. p. 36–37.) A 

közgyűlés jegyzőkönyve várhatóan felkerül az 

MKE honlapra. 

Hírét kaptuk, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök 

előadást tart a 2016. május 30–június 1. között 

megrendezett V4 országok könyvtárosainak éves 

találkozóján Brnoban, ( 

https://sites.google.com/a/mzk.cz/v4/kontakt/https

sitesgooglecomamzkczv4kontaktprogram ), és 

hogy az Elnökség véleményezte a „szerzői jogok 

és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös keze-

léséről” szóló törvényjavaslatot, amely május 3-án 

került benyújtásra. 

Tájékoztatás hangzott el az MKE adományozási 

és javaslattételi jogkörébe tartozó díjak és kitünte-

tések jelölési folyamatáról és a határidőkről. A 

felhívások az MKE honlapon is megjelentek. 

Az egyesületi stratégiához tartozik, hogy a kom-

munikációs csatornák kérdését napirenden tart-

suk. Újjáalakult a honlap bizottság. A szervezetek 

javaslatai alapján őszre tervezett az új honlap in-

dulása. MKE tagoknak intranetes csatornát is ter-

veznek. A Facebook-oldalt Buzai Csaba működte-

ti, a Könyvtárvilág idén már két (cikkünk megje-

lenésekor már három!) számmal jelent meg. Elké-

szült az egyesület új prospektusa, és van már saját 

roll-up is. 

Előrelépés történt az MKE-dokumentumok elké-

szítésében, többek között a szervezetek munkájá-

hoz nyújt jelentős segítséget a költségtérítési sza-

bályzat és a vándorgyűlési útmutató, de hasznos 

lehet a 2016. évi munkaterv nyomon követése is. 

Még várat magára az ügyrend és a MKE stratégia 

elkészítése.  

Az Elnökség megkeresést kapott az EBLIDA-tól 

egy kérdőív kitöltésére, amely a könyvtárak for-

mális és informális képzéseiről nyújtanak majd 

egy felméréshez segítséget. Az angol nyelvű kér-

dőív fordításán dolgoznak. 

Bazsóné Megyes Klára a szervezetek és szekciók 

beküldött beszámolóiból szemezgetett. 32 

szervezetből 28, és a három társult szervezet is 

beszámolt. A szervezetek 70-75 százalékában 

tartalmas munka folyik, míg mások nagyobb 

könyvtárak programjaihoz csatlakoznak. Magas a 

nyugdíjasok száma, kevés a kiskönyvtárakban 

dolgozó könyvtáros, kevesen vannak a fiatalok is, 

de ez a tendencia javul. Több szervezet saját díjat 

alapított, amelyekről a jelenlévők megosztották 

tapasztalataikat.  

 

Bazsóné Megyes Klára. A kép forrása:  

http://www.csukalib.hu/kiki.php?ember=10 

Szintén több hozzászólást váltott ki az egyesület 

érdekvédelmi munkája. Hangsúlyozni kell, hogy 

a személyi érdekképviselet a szakszervezet, míg a 

szakmai szempontok érvényesítése az MKE 

feladata. Ha a könyvtárosok között erősödne az 

egyesületi tagság, a szervezettség, nagyobb súllyal 

lehetne megjelenni a fenntartók előtt. A tagság 

szerveződéséhez elengedhetetlen az állandó 

tájékoztatás az egyesületi munkáról.  

A Békés megyei szervezet kezdeményzene 

felmérést, a könyvtáros dolgozók és könyvtáros 

munkakörben alkalmazott közfoglalkoztatottak 

számát tekintve, illetve felmérnék a béreket. 

Kontrolként a Fejér Megyei Szervezet 
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csatlakozna. Nem szabad elfeledni, hogy 

könyvtártípusonként jelentős az eltérés, a 

közelmúltban az EKE készített hasonló felmérést. 

Következő napirendként került terítékre az MKE 

2016. évi költségvetése, amely soha nem volt még 

ennyire átlátható és részletes – köszönhetően a 

közös könyvelési rendszernek. A tervezett bevétel 

34.517.927 (ebből a szervezeteké 14.584.927) 

forint. 11.380.00 forint (a szervezeteknél 150 

ezer) pályázatokból származik. Az adó 1%-ából 

származó bevétel évek óta sajnos a százezer forin-

tot sem haladja meg, ezt növelni kell. Egyéb bevé-

telt képez, ha a vezetői pályázatok elbírálására a 

központtól kérnek szakértőt.  

A kiadási oldalnak a bevételivel egyensúlyban kell 

lennie. Ezt a szervezetek különbözőképp oldották 

meg: több kiadás esetén a megtakarítás terhére 

gazdálkodnak, vagy külön pénzt szednek adott 

rendezvényekhez. Nagyon különbözőek az egyes 

szervezetek kiadási jogcímei és az arra tervezett 

költségek. Még mindig van olyan szervezet, aki 

saját gazdasági szakembert fizet a központi köny-

velés mellett. Sok szervezet fordít oktatásra, kép-

zésre és a vándorgyűlési hozzájárulásokra. A leg-

nagyobb összegek a rendezvényekre és a szakmai 

kirándulásokra tervezettek. A reprezentációs költ-

séggel óvatosan kell bánni, csupán a bevétel 10 

%-a lehet. Megbízási szerződést pedig a közterhek 

miatt csak a MKE könyvelője készíthet.  

 

A logó képének forrása:  

http://vandorgyules.ekmk.hu/ 

A Vándorgyűlés előkészületeiről ismét Geren-

csér Judit tájékoztatott. A nyitó plenáris ülésre 

előadóként sikerült felkérni Navracsics Tibort 

(Európai Bizottság), a kisplenáris ülésen Nagy 

Miklós (NIIF) ad elő. Tizenhárom szekció szervez 

programot. A Csongrád Megyei Szervezet befo-

gadta a Kávéházi Szekciót, témájuk a belső szak-

mai kommunikáció lesz. A Műszaki Könyvtáros 

Szekció a Széchenyi emlékév jegyében szervezi 

programját. Információt kaptunk a számlázás 

rendjéről, a regisztráció helyszíneiről és a helyi 

közlekedésről, valamint az étkezésekről. A jelent-

kezők létszáma eddig 721 fő. Minden program és 

információ felkerül a Vándorgyűlés honlapjára ( 

http://vandorgyules.ekmk.hu/ ).  

Ludasi Tünde, az MKE Marketing és Kommuni-

kációs Bizottságának tagja nyújtott összegzést a 

szervezetek médiamegjelenéseiről. Havi szinten a 

bizottság a Google oldalán is végez lekérdezést és 

félévente értékelik az adatokat. A központi egye-

sület híreket Kóródy Judit összegzi majd. 

Külön számolt be a Fitz-díj Bizottság munkájáról 

Bazsóné Megyes Klára. Tapasztalat, hogy a szer-

vezetek a jelölési időszakban nem elég aktívak, a 

szavazást át kell gondolni. A bizottság csak javas-

latot tesz, a döntést az Elnökség hozza meg. Több 

kiadó, szerző már büszkén tartja számon a díjat, a 

tagság számára sajnos nem tudatosult a jelentősé-

ge. 

A szervezetek közül ezúttal a Közkönyvtári Egy-

let mutatkozott be. Haszonné Kiss Katalin mutatta 

be a szekciót, amelynek megalakulása 1989-ben a 

Könyvtári Módszertani Szervezet átalakulására 

tett javaslatként indult és 1991-ben alakult meg. 

Leginkább hazai országos és regionális konferen-

ciáiról hallhattunk. A két-háromszáz fős tagság 

mára ötvenre apadt. Hamarosan a FSZEK-kel kö-

zös szervezésű konferenciáról adnak hírt. 

Hantal Zsófia, a Titkárság munkatársa a szerveze-

ti-tagsági ügyekről tájékoztatott. A jelenlegi tag-

létszám 1829 egyéni és 36 testületi tag. Még min-

dig vannak könyvelési, bizonylatolási hibák, ame-

lyekre figyelmeztetett. A munkáltatók figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy az egyesületi rendezvé-

nyek továbbképzések is egyben, amelyek nekik 

nem jelentenek külön költséget. A továbbképzési 

keret csökkenésével tegyék tehát lehetővé a rész-

vételt azokon. 

http://vandorgyules.ekmk.hu/
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Gyüszi László, a Komárom-Esztergom Megyei 

Szervezet képviseletében arról a kezdeményezésé-

ről számolt be, hogy április 14-ét nyilvánítsák 

egységesen a könyvtárosok napjává. Ezen a napon 

az intézmények tartsanak zárva, és a könyvtárosok 

szakmai programokkal ünnepeljenek. Felhívásukat 

a megye 76 településének polgármesteréhez és 12 

szakkönyvtár fenntartójához juttatták el. Általában 

pozitív válaszokat kaptak, amelyek biztatóak vol-

tak a tekintetben, hogy helyi kitüntetésekre, díja-

zásokra is alkalmassá válhat ez a nap. A nemleges 

válaszok is értékesek, arra mutattak rá, hogy a 

fenntartó elvárja a zárva tartási nap éves szinten 

való tervezését. A József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár az idén Érsekújvárra, az Anton Bernolák 

Könyvtárba (testvérkönyvtár) látogatott ezen a 

napon. Mindenki vitt magával egy-egy ajándék 

könyvet. A megyében több rendezvény is zajlott. 

Az erről szóló tudósítás megjelent a Kemlib-ben 

(Kissné Anda Klára: Kulturális zarándoklat Ér-

sekújvárra. In. Kemlib. VI. évf. 2016. 5. sz., má-

jus. p. 24–25.; Feketsné Kisvarga Anita: Kulturá-

lis program a könyvtárosok világnapján. In. 

Kemlib. VI. évf. 2016. 4. sz., április. p. 6–7.) Töb-

ben javasolták, hogy a programról szóló híradás a 

Könyvtárvilágban is jelenjen meg. 

 

MKE KEM új logo. Készítette: Kissné Anda Klára 

A Felvidéken jártak az MKE KEMSZ 
tagjai 

Kristófné Szabó Szerafina,  

Kissné Anda Klára 

 

„Este nyolckor születtem, fújt a szél. 

Kassát szerettem és a verseket…” 

(Márai Sándor: Ujjgyakorlat) 

Korán keltünk 2016. május 20-án, akik jelentkez-

tünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komá-

rom-Esztergom Megyei Szervezetének kirándulá-

sára. Utunk végső célpontja ugyanis Kassa, Szlo-

vákia második legnagyobb városa volt. Nem vol-

tunk sokan, akik nem jöttek el, sajnálhatják!  

Az odafelé út első állomása Betlér volt, egy kis 

község a kassai járásban. A község északi végén 

áll az Andrássyak kastélya – egy gyöngyszem –, 

kár lett volna kihagyni. A 17. század végén vár-

kastélynak épült. Itt lakott az Andrássy-család, 

miután Krasznahorka várát elhagyta. Valóban a 

nagy elődök lábnyomában jártunk, hiszen a kas-

tély a háború utáni időkig lakott volt, itt éltek a 

neves família tagjai. A kastélyt 1880-ban korsze-

rűsítették eklektikus stílusban, teljes régi berende-

zése megmaradt. Híres vadásztrófea-gyűjteménye 

és 1793-ban Andrássy Lipót által alapított barokk 

könyvtára van. 

 

Az Andrássy-kastély könyvtára. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

A kastélyt gyönyörű 57 hektáros angolpark veszi 

körül tóval, vízeséssel, kúttal, az egykori könyvtár 

és állatkert épületeivel. A parkot 1792–1795 kö-

zött tervezték és kezdték el kiépíteni. Ámulva 

csodáltuk a gyönyörű bútorokat, a trófeákat, a 

porcelánokat, mindazt a gyönyörűséget, amivel 

egy arisztokrata család körülvette magát, s tette 

széppé mindennapjait, tevékenységeit. 

Sajnos nem tudtunk sokat itt időzni, tovább kellett 

haladnunk Kassa felé, ahol tartózkodásunkat – 

nem hazudtolva meg magunkat – a város legna-

gyobb nyilvános könyvtárában kezdtük. Kassa 

2013-ban Európa kulturális fővárosa volt, 2016-
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ban Európa sportvárosa címet nyert. Ennek kö-

szönhető, hogy a könyvtár is megújulhatott, egy 

tágas, világos, modern előteret és lépcsőházat ka-

pott a régi iskolaépület. Az aulában – ahol az idő-

szaki fotókiállítás témája aktuálisan a sportról és a 

kassai sportolókról szólt, – Anna Harkabusová, a 

szolgáltatások osztályának vezetője fogadott min-

ket  Katarína Tamášová és Erika Palágyiová, a 

regionális részleg munkatársai (és tolmácsok) kí-

séretében.  

 

A kassai könyvtárban. Fotó: Adrian Csanak 

A könyvtár névadója a 16–17. században élt hu-

manista költő, diplomata, pedagógus, könyvtáros 

és Kassa polgármestere, Ján Bocatius. A könyvtár 

alapításának története is a 17. századra nyúlik 

vissza, amikor a Kassai Egyetem alapításához 

Benedikt Kisdy egri püspök könyveket adomá-

nyozott. A vásárlásokból és adományokból gyara-

podó felsőoktatási könyvtár 1923-bn vált csak 

lakossági szolgáltatást nyújtó nyilvános könyvtár-

rá. 1928-ban a régi városháza épületébe költözött. 

A háború után újra talpra kellett állnia, az ’50-es 

évek elején könyves autókkal is szolgáltattak. 

1967-ben zenei részleget alakítottak ki hangle-

mez- és kottagyűjteményükből. 1974-től közpon-

tosított a bibliográfiai tevékenységük. A ’80-as 

években 22 fiókkönyvtárra bővült hálózata és a 

szolgáltatások köre is kiszélesedett. A 1989-től 

alkalmaznak számítástechnikát. Nem csoda, ha 

1996-ban ismét költöztek. A mai kölcsönző 

könyvtár kapott helyet az egykori iskolaépületben, 

míg az igazgatóság, a módszertani és bibliográfiai 

részleg, a regionális és helyismereti gyűjtemény, 

valamint a zenei részleg Kassa első palotájának 

barokk épületében, a Barkóczy-palotában műkö-

dik. A könyvtár a közigazgatási változásoknak 

megfelelően, 2002 óta regionális feladatokat lát el.  

Látogatásunk korlátozott ideje csak a kölcsönző 

könyvtár megtekintésére adott lehetőséget. A – 

néhol formatervezetten hullámvonalas, de mint 

megtudtuk, nem praktikus – polcrendszeren sora-

kozó kevés friss könyv láttatta, hogy állomány-

gyarapításra sajnos itt is nagyon kevés a forrás. 

Tetszett azonban, hogy a vakok és gyengénlátók 

ellátását segítő hangoskönyv-kínálat folyamatos 

frissítését a látássérültek szervezetétől letétbe ka-

pott, és pár havonta cserélt CD-állománnyal old-

ják meg. A körülbelül 240 ezres nagyvárosban ma 

már a magyar nemzetiségű lakosság talán a 3 %-ot 

sem éri el, de a könyvtárban elkülönített polcokon 

vannak még magyar nyelvű könyvek. Iskolavá-

rosként a középiskolások, főiskolások és egyete-

misták kiszolgálását is szem előtt tartva nem hiá-

nyoznak a számítógépek, a kézi- és az idegen 

nyelvű könyvek, valamint a szlovák könyvtárak 

sajátja, a tanulószoba. Szolgáltatásokban nem tér 

el a kassai a magyar könyvtáraktól. Az olvasóje-

gyek több részlegben történő kölcsönzésre is jogo-

sítanak. A többszintes épület tetején, az előadóte-

remnek, klubszobának használt helyiségben ven-

déglátás mellett volt még alkalom a beszélgetésre 

állományról, olvasókról, mielőtt – versenyt futva 

az idővel – elindultunk a városnézésre. 

 

Szent Erzsébet-dóm. A kép forrása: 

http://szlovakia.szallas-utazas-ajanlo.com/files/2014/04/8190.jpg 

Kassának elkötelezett, lokálpatrióta idegenveze-

tőnkkel – és magunkkal is – nehéz volt elfogadtat-

ni, hogy a város „kincseire” sajnos minimális idő 

maradt. Végül csak a főutcán sétáltunk végig, s 

kapkodtuk a fejünket a két oldalon sorakozó 

szebbnél szebb épületek láttán. 

 

http://szlovakia.szallas-utazas-ajanlo.com/files/2014/04/8190.jpg


Mintha egy történelemkönyvet lapozgatnánk, so-

rolta a jeles családokat, eseményeket, amelyek 

mind-mind itt történtek. Természetesen a város 

legnagyobb műemlékét nem hagyhattuk ki, az 

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt 

Szent Erzsébet-dómba be kellett mennünk, hogy 

ámuldozhassunk az ember teremtő ereje láttán.  

Helyén már a 13. században állt egy templom, 

amely 1378-ban leégett. Ezt követően fogtak hoz-

zá a dóm építéséhez, de csak 1520-ban fejezték be 

véglegesen a nagyméretű háromhajós csarnok-

templomot. 1556-ban tűz pusztította, később több-

ször is javították, végül 1877 és 1896 között 

Steindl Imre tervei szerint építették újjá. Északi 

tornya 1775-ben, befejezetlen déli Mátyás-tornya 

1904-ben nyerte el mai formáját. Szárnyas főoltá-

ra 1474 és 1477 között készült. Altemplomában 

temették el II. Rákóczi Ferenc 1906-ban, Rodos-

tóból hazahozott hamvait. Márványkoporsóját 

nemzeti színű szalagos koszorúk sokasága borítja, 

a felvidéki (s nem csak a felvidéki) magyarok 

egyik zarándokhelye ezért (is) Kassa. 

A kissé „nagyléptékű” városnézés után többünk-

ben egyhangúlag megfogalmazódott, hogy ide 

vissza kell jönnünk! Ez a város és kultúrája, törté-

nelmi súlya megérdemli (és mi is!), hogy több 

időt, akár pár napot is szánjuk arra, hogy jobban 

megismerjük. Olyan érzésünk volt, mintha egy 

útikönyvet nézegetve egy-egy alkalommal har-

minc oldalt lapoznánk. 

Kíváncsi lettem volna a Márai-emlékekre, szeret-

tem volna látni, honnan indult, de sajnos erre 

(sem) jutott már idő, buszra kellett szállnunk, hi-

szen hosszú út állt előttünk, vissza Magyarország-

ra. A késő esti órákban érkeztünk meg kiindulási 

pontunkra – hogyan is szoktuk az iskolai fogalma-

zásainkat befejezni? Fáradtan, de élmények soka-

ságával gazdagodva. Reggeli várakozásom betel-

jesedett: nagyon szép és tartalmas kirándulás volt 

– megint! – amit a MKE KEM szervezett. Már 

hazahoztam a könyvtárból a Kassai polgárokat, 

hogy újból elolvassam, ajánlom nektek is, szere-

tettel!  

 

 

A Kassai Állami Színház épülete. Fotós: Maros Mraz 
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