Az MKE Pest Megyei Könyvtárosok szervezete 2008. évi tevékenysége
(Beszámoló)
Szervezetünk fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte 2008-ban, ezt is
megünnepeltük szeptemberben, Érden, az ünnepi közgyűlésünkön. Köszöntöttük
azokat a tagjainkat, akik már 1978-ban is egyesületi tagok voltak, de
köszöntöttük azokat a kollégákat is, akik abban az évben születtek!
Ha végiggondoljuk az év egyesületi programjait, tevékenységeit, emellett az
ünnepi rendezvény mellett más eseményekről is számot adhatunk.
Ebben az évben is a 2007-2010. közötti időszakra kidolgozott koncepció alapján
dolgoztunk, talán elmondható, hogy kitűzött céljainkat megközelítettük.
Részt vettünk az országos könyvtári programokon, ezeken kommunikáltuk az
eredményeinket. Az MKE nagy, több helyszínes road show-jának egyik
szervezője, illetve helyszíne és előadói (is) mi voltunk (Gödöllő, május 5-6.).
A szombathelyi vándorgyűlés előadói között voltak fiatal könyvtárosaink,
szintén gödöllőiek. Javaslatunkra kapott ugyanitt MKE emlékérmet Szilágyi
Márta, az érsekújvári könyvtár igazgatója.
Véleményt nyilvánítottunk különböző egyesületi ügyekben. A Fitz-díjat
előkészítő bizottság tagja lett Szamosvári Istvánné, a fiatal könyvtárosok
elismerését szolgáló Ifjú könyvtáros-díjjal kapcsolatban Bazsóné Megyes Klára
összegezte véleményünket, ugyanezt megtette az egyesület irattári és
pénzkezelési szabályzatával kapcsolatosan is. Az MKE tanácsának ülésein is
Bazsóné Megyes Klára elnök képviselte a szervezetet.
Az MKE történetét feldolgozó könyvhöz elkezdtük a kutató- és gyűjtőmunkát.
Talán az egyik legrégebben húzódó tervünket is megvalósítottuk: elkészült a
honlapunk (www.pemeksz.hu), Jancskár Judit a fő szerkesztője.
Ugyancsak fontos esemény volt a Pest megyei fiatal könyvtárosoknak
létrehozott Nagy Ferenc-díj átadása is. Első alkalommal szeptember 24-én, az
ünnepi közgyűlésünkön a pénzadományt nyújtó özvegy, Bollobás Boglárka
jelenlétében Orosz Ágnes gödöllői kollégánk kapta ezt a díjat és hozzá járó
nettó 25 ezer Ft-ot.
Téka-díjat már évek óta átadunk, az idei Téka-díjasok: Bana Éva (Gödöllő),
Gardáné Solymos Dalma (Dabas), Kovácsné Mogyorósi Erika (Érd), Sipos
Ildikó (Nagykőrös), Tóth Mariann (Dunaharaszti).
Rendezvényeink jól sikerültek, az előadások egy része megjelent írásban az
országos szaksajtóban is, valamint olvashatóak a honlapunkon is.
Az olvasószolgálatos műhely első tanácskozását január 31-én, Dunakeszin
tartottuk, témája az elektronikus szolgáltatások valamint a dokumentumok
visszaperlése volt. A második rendezvény egybeesett az ünnepi
közgyűlésünkkel, Érden Behálózott irodalom címmel jeles szakemberek:
Gereben Ferenc, Sudár Annamária, Tamás Kincső, Bánki Zsolt, Radics Péter,
Fóthy Zsuzsanna tartottak előadást.

A gyermekkönyvtáros műhely is kétszer hívta össze tagjait. Szentendrén
március 5-én a gyermekirodalmi folyóiratokról, friss gyerekirodalomról
tájékozódhattak, Dunaharasztin, október 29-én a gyermekkönyvtári integrált
művészeti foglalkozások kerültek terítékre. Ez utóbbi nemzetközi volt, hiszen
Felvidékről érkeztek kollégák, az ipolysági gyermekkönyvtári munkát be is
mutatták. Mindkét alkalommal gyakorlati tapasztalatok cseréjére is sor került.
A biatorbágyi városi könyvtár fennállásának 50. évfordulóját április 23-án
szakmai és kulturális programmal ünnepeltük, itt Vidra Szabó Ferenc és Czukor
Györgyné tartottak előadást a községi könyvtárak városi könyvtárrá válásáról.
Évek óta legnagyobb tömeget megmozgató programunk a Pest megyei
könyvtárosok napja, melyet 2008-ban Cegléden tartottunk, kb. 150 fő
részvételével. A szakmai előadások nemcsak a megyén, de az országhatárokon
is túlmutattak, ugyanis Vasvárról és Gyergyószentmiklósról is jöttek előadók. A
könyvtárosnapon vendégül látjuk a nyugdíjas kollégáinkat is.
Augusztus 28-31. között Kárpátaljára kirándultunk. Nagy sajnálatunkra kevesen
jelentkeztünk, de végül – külső személyekkel, családtagokkal – összejött az
autóbusznyi ember. Jó hangulatú, szívet-lelket melengető 4 napot töltöttünk ott,
fölkerestük a beregszászi főiskolai könyvtárat is.
Nemzetközi kapcsolataink elsősorban a felvidéki könyvtárosokkal vannak. A
tavaly aláírt megállapodásunk alapján ők is részt vettek a mi rendezvényeinken
(road show, Dunaharaszti, Érd, Vác), de egy 2 napos tanulmányút során délfelvidéki könyvtárak szakmai munkáját ismertük meg. Az együttműködés záró
programját Szentendrén, a skanzenben tartottuk, ehhez sikerült pályázati
támogatást is elnyerni.
Szervezetünk kezdeményezésére február 22-én megkoszorúztuk volt elnökünk,
Nagy Ferenc sírját (Nagy Ferenc 50 éves lett volna 2008-ban). Májusban a
szervezet képviseletében köszöntöttük a budakeszi könyvtárat Nagy Gáspár
nevének felvétele alkalmából.
Létszámunk évek óta növekszik, 2008 decemberében 120 egyéni, 13 testületi
tagunk volt. Ebben a tekintetében is elmondhatjuk, hogy az egyik legsikeresebb
szervezet vagyunk.
Végezetül álljon itt azoknak az egyesületi vezetőknek a neve is, akik ezt a
munkát összefogták: Gerber György titkár, Béresné Dávid Magdolna
(Budakeszi), Fülöp Attiláné (Gödöllő), Jancskár Judit (Vác), Szamosvári
Istvánné (Ráckeve), Kovács Csilla (Szentendre), Damner Erzsébet
(Csévharaszt), Sebestyénné Majchrowska Ewa (Érd).
Köszönet nekik, valamint azoknak, akik helyet és szervezést biztosítottak a
programokhoz!
Érd, 2009. január
B. Megyes Klára
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