A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete tevékenysége 2006-2010.
között.
Beszámoló
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (a továbbiakban Szervezet,
illetve pemeksz) az egyesület alapszabálya szerint mőködı területi szervezet.
Céljai, törekvései természetesen megegyeznek az Egyesületével, ugyanakkor figyelembe kell
vennünk a megye sajátosságait.
- Pest megye középponti helye az országban (aránylag minden település elérhetı
távolságban van)
- az ország legnagyobb megyéje, megyén belüli nagy távolságok
- közlekedési nehézségek (a Duna és Bp. „elválaszt”)
- rendkívül sok település, kb. 170, ebbıl 49 város
- nincs valódi megyeszékhely, a megyei funkciók „szétszórtak”
- a megyei könyvtár jobbára csak Budapesten át közelíthetı meg (közlekedési
nehézségek)
- jelentıs gazdasági-kulturális különbségek, vegyes színvonal
o Dunakanyar –idegenforgalom
o Börzsöny – kisfalvak
o agglomeráció – alvóvárosok + bevásárlóközpontok
o alföldi terület – Tápióvidék, Cegléd, Nagykırös vidéke – mezıgazd.
Az Egyesület munkája 4 éves ciklusokra tagolódik, így a jelenlegi beszámolásó a 2006-2010.
közötti évek munkájára vonatkozik.
Szentendre, 2006. november 16. A Pest Megyei Szervezet megtartotta beszámoló és
vezetıségválasztó közgyőlését, melynek eredményeképp a következı összetételő vezetıség
állt fel:
Elnök: Bazsóné Megyes Klára
Tagok: Gerber György
Béresné Dávid Magdolna
Fülöp Attiláné
Jancskár Judit
Szamosvári Istvánné
Ellenırzı biz. elnöke: Dr. Kovács Csilla
tagok: Damner Erzsébet
Sebestyénné Majchrowska Ewa
Az MKE Tanácsába Bazsóné Megyes Klárát delegáltuk.
A 2006. decemberi alakuló ülése után – ahol Gerber Györgyöt választottuk titkárnak - a
vezetıség rendszeresen ülésezett, illetve tartotta a kapcsolatot az interneten keresztül is. A
vezetıségi üléseket egyébként zömmel az OSZK-ban tartottuk, valamint egy-egy egyéb
rendezvényhez kapcsolódóan elsısorban Szentendrén.
Célkitőzéseink:
- a megye könyvtárosainak szakmai fejlıdését sokkal erıteljesebben segíteni különbözı
módszerekkel, bemutatni egymás eredményeit
- a könyvtáros életpálya vonzóvá tételéhez hozzájárulni
- a kapcsolattartást fejleszteni (a nem egyesületi tagokat is bevonva)
- a tagsági „fegyelem” erısítése (tagsági díj befizetése, a különbözı kötelezettségek
teljesítése stb.), egyben növelni kell a létszámot
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-

hozzájárulni a könyvtáros szakma fejlıdéséhez, a stratégiai tervek megvalósításához
külsı kapcsolatok erısítése
mindehhez az anyagi feltételek megteremtése

Megvalósulási formák, keretek:
- szakmai tanácskozás, értekezlet, konferencia, vándorgyőlés
- továbbképzés,
- elıadás
- tanulmányút, kirándulás
- találkozó, könyvtárosnap
- Téka-díj, Nagy Ferenc-díj, egyéb díjakra javaslattétel
- honlap, levelezılista, hírlevél, meghívók
Általános helyzetkép, tagság
A Szervezet tagjainak száma stabilizálódott: 110-150 fı között van az egyéni tagok száma,
2010-ben 150 fı, a testületi tagok száma pedig minden évben növekedett, az idén már 13
könyvtár tagja a Szervezetnek, illetve az Egyesületnek. Két tiszteletbeli tagunk is van:
Solmosi Márta és Szilágyi Márta személyében, mindketten felvidéki könyvtárak vezetıi!!
Fontosnak gondoltuk, hogy tagjaink között „népszerősítsük” a többi szervezetet. Így aztán
elég sokan léptek be más, szakterületi szekciókba (helyismereti, gyermekkönyvtáros, zenei)
Változatlan tény, hogy kizárólag közkönyvtárak, itt is elsısorban a nagyobb községi, valamint
a városi könyvtárak munkatársai lépnek be a Szervezetbe.
Szakmai formák (tanácskozások, konferenciák)
2007-ben megalakítottuk a mőhelyeket: olvasószolgálatos és gyermekkönyvtáros mőhely
alakult.
Olvasószolgálatos mőhely Nagykáta 2007. A még szinte festékszagú, új, nagykátai
könyvtárban 61 fı részvételével a tájékoztató/olvasószolgálatos munkacsoport Fülöp Attiláné
(Mirza) vezetésével elfogadta a mőhely programját, egyben az olvasószolgálati munka új
tendenciáiról, útjairól hallhatott Péterfi Rita (OSZK), Fóthy Zsuzsa, Soldevilla Katalin
(Gödöllı) elıadásában, 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, erısen lepusztult, kicsi
könyvtárépületben.
Az olvasószolgálatos mőhely következı tanácskozását 2008. január 31-én, Dunakeszin
tartottuk, témája az elektronikus szolgáltatások valamint a dokumentumok visszaperlése volt.
Az elsı témában Fülöp Attiláné, Orosz Ágnes, Lırincz Róbert, Kármán Katalin, Paulovits
Erika tartott beszámolót a tapasztalatokról, a perlésekrıl pedig Kalóné Bircsák Erzsébet
beszélt. A második rendezvény egybeesett az ünnepi közgyőlésünkkel, szeptember 24-én
Érden Behálózott irodalom címmel jeles szakemberek: Gereben Ferenc, Sudár Annamária,
Tamás Kincsı, Bánki Zsolt, Radics Péter, Fóthy Zsuzsanna tartottak elıadást.
2009-ben az olvasószolgálatos mőhely elsı tanácskozását február 4-én Budakeszin tartotta.
Témája a nem mindig népszerő statisztikai adatgyőjtés gyakorlata volt. Elıadást tartottak a
Pest Megyei Könyvtár munkatársai, Bötkös Adrien és Gerber György, valamint az általunk
használt SZIKLA-program képviseletében Szilágyi Loránt. Pintácsiné Lugosi Tünde a
ceglédi, Szalai Gáborné pedig a százhalombattai gyakorlatról számolt be. A résztvevık száma
mintegy 50 fı volt. A mőhely második rendezvényét november 4-én Csévharaszton tartottuk
„A könyvtárügy végvárai – községi könyvtárak az ezredfordulón” címmel. Megtisztelt
bennünket a község polgármestere, s az egyik képviselı is. (Ezeket az epizódokat fontosnak
gondoljuk a vendéglátó könyvtár szempontjából is.) Magas színvonalú elıadást hallottunk
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Somogyi Józseftıl (OSZK Könyvtári Intézet) az országos helyzetképrıl. Gerber György a
Pest megyei helyzetrıl, a kistérségekrıl tartott beszámolót, Dr. Kovács Csilla a községi
könyvtárakban végzett szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalatait ismertette. A résztvevık
száma kb. 60 fı volt.
2010. Az elsı tanácskozás február 24-én Herceghalmon volt: Marketing a könyvtárakban
címmel. Elıadónk volt Vidra Szabó Ferenc a Könyvtári Intézetbıl, Szádváriné Kiss Mária, a
Pest Megyei Mővelıdési Központból, Bencsik Ildikó az érdi könyvtárból, Fóthi Zsuzsa a
gödöllıi könyvtárból, utóbbiak a saját tapasztalataikat ismertették. Természetesen
megismerkedtünk a herceghalmi könyvtárral, tevékenységével. A résztvevık száma mintegy
50 fı volt. Ebben az évben másodszor október 13-án Gödöllın találkoztunk. Téma az Ekönyvek, e-könyvtárak jövıje volt. Elıadást tartott Dr. Galántai Zoltán, a BME oktatója, nem
mellesleg a gödöllıi könyvtár olvasója – tudományos kutató, publikáló ebben a témakörben.
Farkas István, a Hewlett Packard munkatársa a gyakorlati tapasztalatokról számolt be.
Gerényi Krisztina, a gödöllıi könyvtár munkatársa a digitalizálás jövıjérıl festett képet. A
vita után együtt megtekintettük Lakatos Györgyi kollégánk kalauzolásában a gödöllıi királyi
kastély új szárnyát, ahol az EU 2011. évi elnöksége fog majd ülésezni.
A résztvevık száma kb. 60 fı volt.
Gyermekkönyvtáros mőhely
A gyermekkönyvtáros mőhely a Szamosvári Marika, Béres Magdi, Kovács Csilla és
Deminger Ágnes által kidolgozott terv alapján kezdte meg munkáját 2007 november 7-én,
Ráckevén. A majdnem 40 hallgató elıtt Bartáné Ásin Márta ismertette a ráckevei
gyermekkönyvtár munkáját, majd Kucska Zsuzsa a FSZEK Gyermekkönyvtáros Mőhely
tevékenységérıl beszélt, átadva a frissen alakult teamnek a tapasztalatait. Jenser Márta
pszichológus, kézmőves oktató a foglalkozásokon alkalmazható technikák egy részét nemcsak
bemutatta, ezek hátterét, néprajzi vonatkozásait is igyekezett megvilágítani. Az elıadások
után és közben is lehetıség volt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, tapasztalatcserére is.
2008 A gyermekkönyvtáros mőhely kétszer hívta össze tagjait. Szentendrén március 5-én a
gyermekirodalmi folyóiratokról, friss gyerekirodalomról tájékozódhattak, Dunaharasztin,
október 29-én a gyermekkönyvtári integrált mővészeti foglalkozások kerültek terítékre.
Elıadóink voltak: Budavári Klára, Kulinyák Veronika, Laczkó Katalin, Tóth Mariann. A
találkozó nemzetközi volt, hiszen Felvidékrıl érkeztek kollégák, az ipolysági
gyermekkönyvtári munkát be is mutatta Zachar Tímea. Mindkét alkalommal gyakorlati
tapasztalatok cseréjére is sor került.
2009 A gyermekkönyvtáros mőhely csupán egyszer tanácskozott, mivel az ıszi programot a
TÁMOP miatt el kellett halasztani. Az április 22-én Százhalombattán tartott találkozón a
mese világa volt a téma, Ahol a madár se jár... címmel. A fı elıadó Agócs Gergely
mesemondó, néprajzos volt, majd kolléganınk, a kiváló mesemondó Kovács Marianna
mutatta be tudását.
Stiblár Anikó pszichológus elıadását is meghallgathattuk. Az esten
közremőködött még József Rozsnyai Julianna színmővész, a százhalombattai könyvtár
munkatársa. Természetesen a meséket nemcsak mi, hanem gyerekek is meghallgathatták,
illetve aktív résztvevıi voltak nemcsak ennek, hanem a táncháznak, játszóháznak is. Így
élvezıi voltunk (mintegy 50 fı) egy komplex gyermekkönyvtári programnak, foglalkozásnak.
2010 Április 21-én Vácott a TÁMOP keretében nyert pályázat volt a fı téma: a szentendrei,
váci, gödöllıi és érdi gyermekkönyvtárosok beszámoltak az eddigi eredményekrıl. Emellett a
szlovákiai, lévai városi könyvtár munkatársai is bemutatták a tevékenységüket. Péterfi Rita,
az OSZK Könyvtári Intézet munkatársa a legújabb kutatásairól beszélt, melyek a gyerekek
olvasási szokásaira vonatkoznak. Kb. 40 fı volt a tanácskozás résztvevıje.
Október 20-án Cegléden találkoztunk a gyemekkönyvtárosokkal. A ceglédiek szervezésében a
„A mővészetek szerepe a személyiségfejıdésben” c. téma keretében Teleki Józsefné, a
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szolnoki megyei könyvtár osztályvezetıje és Dr Szilágyiné Gálos Ildikó, valamint Fenyı D.
György elıadását hallgathattuk meg. Természetesen megismerkedtünk a ceglédi
gyermekkönyvtár munkájával is. Az egyesület által finanszírozott szendvicsebéd után a
ceglédiek meghívására többen megtekintették a dobmúzeumot.
Könyvtárosnapok
Megrendezésükre hagyományosan június elsı felében kerül sor, a megye valamelyik
településén. A vendéglátó könyvtár bemutatkozásán kívül a nevezetességek megtekintésére is
sor kerül, esetlegesen szakmai elıadást is hallgatunk. A nap „fénypontja” a közösen
elfogyasztott ebéd, vagy uzsonna melletti társalgás, eszmecsere. Hiszünk abban, hogy ezek a
programok jelentısen hozzájárulnak ahhoz, hogy feltöltıdve térjünk vissza a
mindennapokhoz.
Vác - 2007. jún 13. több mint 150 résztvevı. A szakmai téma: könyvtárak nemzetközi
kapcsolatai. Elıadók: Bazsóné Megyes Klára, Mándli Gyula. mindketten a saját könyvtáruk
külföldi kapcsolatairól számoltak be. Ezt követıen múzeumlátogatás, városnézés, majd
éttermi ebéd következett.
Cegléd – 2008. június 18. Téma: gyermekkönyvtárak tevékenysége. Elıadók: Péterfi Rita a
gyermekkönyvtári honlapokról beszélt (Velük, vagy nélkülük?) Bákai Magdolna
Gyergyószentmiklósról Erdélybıl, Gyöngyösi Zsuzsa Vasvárról, Némedi Tivadarné
Ceglédrıl a saját könyvtáruk munkáját ismertette. A Foucault-inga kísérletet láthattuk a
Nagytemplomban, itt történt a Téka-díj átadása is. Ebbe az évben voltak elıször velünk a
nyugdíjasok, nem hívtuk ıket külön találkozóra. A résztvevık száma kb. 140 fı volt.
Visegrád 2009. jún. 17. kb. 150 fı részvételével. Fı szervezıi a Pest Megyei Könyvtár
munkatársai voltak (Gerber György, Schwarczenberger Ágnes, és még sokan mások)
Megtisztelt bennünket jelenlétével Bakos Klára, az MKE elnöke és Szabó István, Pest Megye
Közgyőlésének alelnöke is, ık adták át a Téka-díjakat és a tiszteletbeli tagsági okleveleket.
Az Erdei Mővelıdés Házában Békefi Andrásné igazgató mutatta be az intézmény
tevékenységét. Az ezt követı gyalogtúra után a vendéglátó Nagy-Villám Étteremben
következett egy szakmai elıadás, illetve a díjátadások. Buzás Gergely az 1000 éves Pest
megye történetét mutatta be elsısorban Visegrád szemszögébıl, majd Szabó István és Bakos
Klára méltatta a Egyesület, illetve a díjazottak tevékenységét. A Könyvtárosnapon vendégül
láttuk a nyugdíjas és jó néhány felvidéki kollégánkat is, akik közül kettı a tiszteletbeli tag
címet is ekkor kapta meg.
A közös ebéd után fakultatív programokon vehettünk részt (várlátogatás, a palota
megtekintése, gyalogtúra a hegyen).
2010. Dunakeszin találkoztunk.
A nap programja elsısorban Dunakeszi helytörténetére fókuszált: Csoma Attila és Lırincz
Róbert kollégáink mutatták be Dunakeszi, Alag nevezetességeit. majd Rácz Ágnes, az OSZK
munkatársa bemutatta Gerı Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia c. könyvét.
A Könyvtárosnapon vendégül láttuk a nyugdíjas kollégánkat is. A közös ebéd után fakultatív
programokon vehettünk részt, megtekintettük a Helytörténeti múzeumot, illetve a római kori
emléket a Dunaparton.
A mőhelytalálkozókon és a könyvtárosnapokon kívül egyéb programokat is szerveztünk,
illetve közvetlenül részesei voltunk.
2007. szeptemberében, az Érdi Napokon két olyan programot is szervezett az érdi könyvtár,
melyre több helyrıl érkeztek Pest megyébıl kollégák. A Csuka Zoltán emléknapon az
egyesület nevében koszorút is elhelyezett Gerber György a költı emléktáblájánál. Ez a
találkozó is nemzetközi volt, hiszen a szabadkai, zentai, magyarkanizsai kollégák is elıadást
tartottak a tevékenységükrıl.
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2008
Februárban megkoszorúztuk volt elnökünk, Nagy Ferenc sírját, aki ekkor lett volna 50 éves.
Ugyancsak részt vettünk a budakeszi könyvtár névfelvételi ünnepségén.
2008 Gödöllı május 5-6. Az MKE által szervezett Versenyképes ország – versenyképes
könyvtár program keretében a gödöllıi könyvtár (Pest megye és Bp.) volt az utolsó állomás.
Könyvtáros kompetenciákról Hangodi Ágnes, Kovács Csilla tartott elıadást, Biczák Péter
vezetésével pedig kerekasztal-beszélgetés zajlott több könyvtáros részvételével.
Szervezetünk fennállásának 30. évfordulóját megünnepeltük 2008-ban, szeptember 24-én,
Érden, az ünnepi közgyőlésünkön. Köszöntöttük azokat a tagjainkat, akik már 1978-ban is
egyesületi tagok voltak, de köszöntöttük azokat a kollégákat is, akik abban az évben születtek!
Itt történt a Nagy Ferenc-díj elsı átadása is Bollobás Boglárka (Nagy Ferenc özvegye, a díj
alapítója) jelenlétében.
A biatorbágyi városi könyvtár fennállásának 50. évfordulóját április 23-án szakmai és
kulturális programmal ünnepeltük, itt Vidra Szabó Ferenc és Czukor Györgyné tartottak
elıadást a községi könyvtárak városi könyvtárrá válásáról.
2009 április 17én részt vettünk Somorján egy MKE és a Szlovák Könytárosegyesület által
szervezett tanácskozáson (10 fı).
2009 áprilisában az MKE és a Baranya megyei szervezet egy 2 napos tanulmányutat
szervezett Pécsre, Fülöp Attiláné és Bazsóné Megyes Klára vettek részt rajta. A részvétel
teljesen ingyenes volt.
2009 június 2-án Érsekújváron egy szlovákiai szakmai találkozón eladók voltak Bazsóné
Megyes Klára és Biczák Péter.
2009 decemberében nyugdíjba menetele alkalmából elbúcsúztattuk a szervezet nevében egyik
legrégibb tagunkat, Gloserné Györgyit, majd 2010-ben Szalai Gáborné és Herczeg Miklósné
búcsúztatása következett.
2009 június 22-én többen részt vettünk az MKE tanácskozásán, Tatán. Az elsı
vándorgyőlésre emlékezı konferenciáról a Könyvtári Levelezılapban cikket jelentetett meg
B. Megyes Klára.
Sajnos több haláleset is történt, ahol képviseltük az egyesületet: volt elnökünk, Kányi
Andrásné, majd egyik legrégibb tagunk, Novacsek Kornél temetésén 2010-ben.
A nyugdíjas találkozók elmaradtak, de tulajdonképpen beolvadtak a könyvtárosnapba mindenki megelégedésére.
Díjak
2007. két tagunk kapott egyesületi díjat: Biczák Péter Bibliotéka Emlékérmet, Bazsóné
Megyes Klára pedig MKE Emlékérmet.
2008. Szilágyi Márta MKE Emlékérem (akkor még nem volt a tiszteletbeli tagunk!)
2009. Gerber György MKE Emlékérem
2009. tiszteletbeli tagok lettek: Solymosi Márta, Szilágyi Márta
2010. Fülöp Mirza MKE Emlékérem
Téka-díjak:
2007 Berta Ilona (Gyömrı), Drobilisch Antalné (Szentendre), Fekete Katalin (Vác),
Komlósné Pelle Zsuzsanna (Abony), Likó Julianna (Zsámbék), Magyarné Fekete Kata
(Szentendre).
2008
Bana Éva (Gödöllı), Gardáné Solymos Dalma (Dabas), Kovácsné Mogyorósi Erika (Érd),
Sipos Ildikó (Nagykırös), Tóth Mariann (Dunaharaszti
2009
Bazsóné Megyes Klára (Érd), Dusza Gabriella (Szigethalom),Preysing Frigyes (Dunakeszi)
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2010
Berecz Tamásné (Maglód), Gyenes Rafaelné (Kóka), Kaszap Lászlóné (Százhalombatta),
Laczkó Katalin (Budakeszi), Mózes Irén (Vác), Nagy Csabáné (Albertirsa), Ribainé Zeller
Piroska (Vác), Soltiné Radnics Magdolna (Szigetszentmiklós), Varga Ágnes (Nagykırös).
Nagy Ferenc-díj
2008. szeptember 24. Érd, ünnepi közgyőlés - Orosz Ágnes
2009. Visegrád, Könyvtárosnap - Szıts Dávid
2010. Dunakeszi, Könyvtárosnap - Schwarczenberger Ágnes
Kirándulások
2008 augusztus 28-31. Kárpátalja
2009 június 25-28. Zakopáné
2010. augusztus Szatmári körút
Kapcsolattartás egymással, kommunikáció
A Pest megyei könyvtárosok levelezılistája jól mőködik. Ezen kívül a Pest Megyei Könyvtár
hírlevelén keresztül értesítettük a tagokat a hírekrıl. 2008-ban elkészült a honlapunk, ami
nagyon jól informál!
Írások jelentek meg az egyesületrıl: Pest Megyei Könyvtáros, Dunakeszi, Vác, Érd helyi
sajtóorgánumaiban, a Könyvtári Levelezılapban
Elkészült, megjelentetésre vár a szervezet története, mőködésének kronológiája.
Külsı kapcsolatok
Elsısorban a váci könyvtár munkája révén felvettük a kapcsolatot a felvidéki könyvtárakkal:
Ipolyság, Komárom, Zselíz, Érsekújvár, Párkány, Léva, valamint Zólyom város
könyvtáraival. 2007-ben aláírt megállapodásunk alapján ık is részt vettek a mi
rendezvényeinken (road show, Dunaharaszti, Érd, Vác), de egy 2 napos tanulmányút során a
dél-felvidéki könyvtárak szakmai munkáját mi ismerhettük meg. 2007-ben egy ırségi
kirándulás keretében együtt jártuk be a Nyugat-Dunántúlt.
Az együttmőködés egyik programját Szentendrén, a skanzenben tartottuk, ehhez sikerült
pályázati támogatást is elnyerni, majd 2009-benVácott zártuk le ezt a szakaszt . Többször
tapasztalatcserén, tanulmányúton vettünk részt velük együtt, bemutattuk a magyarországi
könyvtáros szervezetek tevékenységét is. A kapcsolatok révén a tanácskozásainkon az
ipolysági, lévai kollégák is elıadók voltak. 2010 április 7-én a zólyomi könyvtárban jártunk.
Délvidékiekkel Érden, erdélyi kollégával Cegléden találkoztunk.
A magyarországi könyvtárak közül Vasvár könyvtárát emelem ki, hiszen elıadónk volt egy
ottani kolléga. A többi egyesületi szervezet közül elsısorban a Helyismereti Szervezettel, a
Gyermekkönyvtári és a Zenei Szekcióval van kapcsolatunk elıadások, közös rendezvények
révén. A Zenei Szekcióval közös találkozónk volt 2009 szeptember 16-án. Érden, a váci, érdi,
gödöllıi és szentendrei kollégák mutatták be a zenei részlegüket, valamint a lévaiak is
bemutatkoztak.
Gazdasági ügyek
Sokat tettünk annak érdekében, hogy pénzügyileg egyensúlyban legyen a szervezet. A tagdíjbefizetési fegyelem javításával elértük, hogy a tagok nagy része áprilisra befizeti azt, a
testületi tagság népszerősítésével pedig sokat tettünk az anyagi helyzetünk javítására. A
bankszámlánk vezetése, a könyvelés rendben történik Gerber Györgynek köszönhetıen.
Minden évben többször pályázatunk, elsısorban az MKE központjával együtt nyertünk.
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Mindezzel elértük, hogy az egyesület tagjai ingyen vagy roppant kedvezményesen vesznek
részt a programokon, de a nem egyesületi tagok sem mindig fizettek, és ık is kedvezményben
részesültek. Ehhez természetesen a szervezık és a vendéglátó könyvtárak „nagylelkősége” is
kellett.
Egyéb
A vándorgyőléseken egyéni tagként veszünk részt, bár a szombathelyi vándorgyőlésen
tagjaink közül elıadók is voltak.
Kommunikációs tréningen 2007-ben és 2008-ban 1 fı, pályázatíró tanfolyamon 2007-ben 3 fı
vett részt.
Elmondtuk véleményünket az irattári szabályzatról, alapszabály módosításáról, az SZMSZrıl, a tagdíjakról a Fitz-díj elıkészítı bizottságban képviseltettük magunkat.
Foglalkoztunk a tagkártyákkal, a pénzügyekkel, a pályázatokkal.
Minden évben elkészítettük az éves beszámolót, a következı évi tervet.
Összességében eredményesnek látom az elmúlt 4 évet. Azt gondolom, egy civil szervezet,
mely alapvetıen a mindennapi munka mellett mőködik, nem tud sokkal többet tenni.
A vezetıség igyekezett megfelelni az elvárásoknak, az általunk megfogalmazott céloknak,
valamint az egyéb, a szervezet felsıbb szervei követelményeinek.
- A könyvtár szakma legújabb eredményeit igyekeztünk közvetíteni, a problémákat felvetni,
illetve ezekre megoldásokat találni.
- A könyvtáros-életpálya vonzóvá tétele ügyében is sokat tettünk, az a véleményem, az
egyesület ebben teheti a legtöbbet (ha már az anyagiakban mi nem léphetünk!)
- A tapasztalatcserék során mindenki levonhatta saját maga számára az egyéni tanulságokat,
hazamenve hasznosíthatta azokat
- A tanulmányutaknak, kirándulásoknak haszna nemcsak abban van, hogy jobban érezzük
magunkat a bırünkben, hogy feltöltıdjünk, de abban is, hogy a tájékoztató,
információszolgáltató munka során használjuk a szerzett ismereteket.
A szervezet által nyújtott tevékenységek, programok mindenki számára szóltak: de nem
mindenki élt a lehetıségekkel, bár elmondhatjuk, hogy egyre többen. Ugyanakkor - érdekes
módon - minden olyan Pest megyei könyvtáros is örül a Téka-díjnak, aki nem is tagja az
egyesületnek. (Talán a díj átvétele után belép közénk, hiszen ha nem lennénk, akkor a díj sem
lenne!)
Ugyancsak örömmel látjuk, hogy sokan eljönnek a Könyvtárosnapra azok közül is, akik nem
tagjaink.
Azt gondoljuk, ki kell és idınként ki is lehet lépni a mindennapi „robotból”, feltöltıdni,
szakmailag tájékozódni, és nem utolsósorban egy jót beszélgetni a többi könyvtárossal!
A saját magunk és a szakma érdekében.
Ahogy Gerber Gyuri szokta fogalmazni a hírlevelekben a „szellem felszabadítása” érdekében.
Érd, 2010. december 6.
Bazsóné Megyes Klára
elnök
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