
Az MKE Pest Megyei Szervezetének beszámolója a 2007. évi tevékenységéről 
 
 

Az MKE Pest Megyei Szervezetének múlt évi tevékenységét összefoglalva egy tartalmas, 
talán hasznos, de mindenképpen jó hangulatú évről adhatok számot. 
Mint már 10 éve mindig, 2007-ben is megtartottuk saját ünnepünket, a Pest megyei 

könyvtárosnapot. Ezúttal a váci Katona Lajos Városi Könyvtár szervezte a programot 
június 13-ára. A több mint 150 résztvevő szakmai program gyanánt Mándli Gyula és 
Bazsóné Megyes Klára előadásában hallhatott a Pest megyei, ezen belül elsősorban a váci 
és érdi városi könyvtárak nemzetközi kapcsolatairól, azok jelentőségéről. A könyvtár 
megtekintése, a tekintélyes mennyiségű, a váci könyvtárosok által készített sütemény 
elfogyasztása után városnéző program, múzeumlátogatás következett, melyet a szépségek 
és értékek mellett a rendkívüli meleg is emlékezetessé tett. A szervezet által finanszírozott 
ebéd koronázta meg a baráti találkozót. 
Természetesen idén is átadtuk a Téka-díjakat, mégpedig a következő kollégáknak: Berta 
Ilona (Gyömrő), Drobilisch Antalné (Szentendre), Fekete Katalin (Vác), Komlósné Pelle 
Zsuzsanna (Abony), Likó Julianna (Zsámbék), Magyarné Fekete Kata (Szentendre). 
 
Már régóta beszélgetünk a különgyűjteményekről, bizonyos munkaterületek 
sajátosságairól: a múlt évben ennek formai keretet is adtunk, megalakítottuk az 
olvasószolgálati és a gyermekkönyvtáros műhelyt. 
A még szinte festékszagú, új, nagykátai könyvtárban 61 fő részvételével a 
tájékoztató/olvasószolgálatos munkacsoport Fülöp Attiláné vezetésével elfogadta a 
műhely programját, egyben az olvasószolgálati munka új tendenciáiról, útjairól  hallhatott 
Péterfi Rita (OSZK), Fóthy Zsuzsa, Soldevilla Katalin (Gödöllő) előadásában, illetve a 
Könyvtár 2.0 által generált változásokról Orbánné Kalmár Judit (Sopron) beszélt. 
Természetesen végigjártuk az új épületet, irigykedtünk is egy kicsit, de azért az örömünk 
nagyobb volt. Különösen azoknak, akik jártak a régi, erősen lepusztult, kicsi 
könyvtárépületben. 
A gyermekkönyvtáros műhely kidolgozott  terv alapján kezdte meg munkáját november 
7-én, Ráckevén. A majdnem 40 hallgató előtt Bartáné Ásin Márta ismertette a ráckevei 
gyermekkönyvtár munkáját, majd Kucska Zsuzsa a FSZEK Gyermekkönyvtáros Műhely 
tevékenységéről beszélt, átadva a frissen alakult teamnek a tapasztalatait. Jenser Márta 
pszichológus, kézműves oktató a foglalkozásokon alkalmazható technikák egy részét 
nemcsak bemutatta, ezek hátterét, néprajzi vonatkozásait is igyekezett megvilágítani. Az 
előadások után és közben is lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, 
tapasztalatcserére is.  
Mondanom sem kell, hogy mindkét helyen a könyvtárosok ügyes kezének, szorgalmának 
köszönhetően terített asztalok vártak bennünket. 
Szeptemberben, az Érdi Napokon két olyan programot is szervezett az érdi könyvtár, 
melyre több helyről érkeztek Pest megyéből kollégák. A Csuka Zoltán emléknapon az 
egyesület nevében koszorút is elhelyezett Gerber György a költő emléktáblájánál. E 
tanácskozáson nemzetközi kapcsolatainkat is bővítettük, hiszen szabadkai, zentai és 



magyarkanizsai könyvtárosok is beszámoltak helyzetükről, munkájukról. 
 
Szomorúan vettük tudomásul, hogy az NKA-hoz beadott pályázatunk nem került a 
nyertesek közé. Talán ennek is betudható, hogy a kirándulási felhívásunk nem volt 
sikeres, pályázati támogatás híján csak a teljes bekerülési költség kifizetésével tudtuk 
volna megszervezni az egyébként szép szakmai programot. 
 
A felvidéki és az Észak-pest megyei könyvtárak között nagyon szoros együttműködés 
alakult ki, melyhez a szervezetnek több egyéni és testületi tagja csatlakozott (Budakeszi, 
Dunakeszi, Szentendre, Vác, Érd, Nagymaros, Szob). Több szakmai programot 
szerveztünk, Párkányban, Zselízen, Vácon, Érsekújváron, valamint 2 napos 
tanulmányúton vettünk rész az Őrségben, megtekintve a győri és szombathelyi megyei, a 
körmendi városi könyvtárat is. Decemberben együttműködési megállapodást írt alá a 
mintegy 13 felvidéki és magyarországi könyvtár. 
 
Nem ilyen "látványos", sok embert érintő eseményekről még néhány szó. Egy tagunk 
vehetett rész az egyesület 4 napos kommunikációs tréningjén, hárman vettek részt egy 
pályázatíró tanfolyamon.  
A szervezetet az MKE Tanácsában tavaly is Bazsóné Megyes Klára képviselte. 
Ugyancsak ő kapott megbízást a tisztújítás, a vezetőségválasztás előkészítésével, 
lebonyolításával. 
 A választáson Mándli Gyula tagtársunk a 7 tagú elnökségnek, Fülöp Mirza pedig az 
ellenőrző bizottságnak lett a tagja. Biczák Péter - miután már nem vállalhatott tovább 
elnökségi tisztséget - az ellenőrző bizottságnak lett az elnöke. 
 
És még néhány, szintén nem "feltűnő" eredmény. Rendbe tettük a nyilvántartásainkat: 
tagnyilvántartásunk szerint az év végén egyéni tagok száma: 119 fő, a testületi tagoké: 
9. Megkaptuk és kiosztottuk az igazolványunk érvényesítő bélyegeit is. 
Két tagunk kapott egyesületi díjat: Biczák Péter Bibliothéka Emlékérmet, Bazsóné 
Megyes Klára pedig MKE Emlékérmet. 
 
Érd, 2007. december                       
 a szervezet vezetése nevében lejegyezte, összefoglalta B. Megyes Klára 


