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Polgármester Úr!
Államtitkár Úr!
Elnök Asszony!
Igazgató Asszony!
Könyvtáros Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és szakinformációs
tevékenységet végzők, a könyvtárak és szakinformációs intézmények
országos hatáskörű, civil, non-profit szervezete, amely 2015-ben ünnepli
megalakulásának 80-dik születésnapját. Az Egyesület Alapszabálya
részletesen tartalmazza az MKE céljait, feladatait és főbb szakmai és
közhasznú tevékenységi területeit. Véleményem szerint ezen céloknak és a
tevékenységeknek mindig összhangban kell lenniük a jelenkor aktuális
feladataival, elvárásaival, illetve megoldásokat kell adniuk a könyvtár- és
információtudomány 21. századi problémáira és kérdéseire. Az MKE csak
akkor tud hatékony és eredményes munkát végezni, ha figyelembe veszi a
kor, illetve tagjai és a szakmai elvárásait és igyekszik ezekre választ adni.
Úgy gondolom, hogy az MKE-nek még jobban meg kell erősíteni szerepét és
hangját a felmerülő és aktuális szakmai kérdésekben itthon és külföldön
egyaránt. Elhivatottan kell képviselnünk és kiállnunk minden olyan ügyben,
amely a szakmánkat és a könyvtáros hivatás jelenét és jövőjét illeti.
Az MKE-nek szakmai munkája során minden könyvtártípust egységesen
képviselni kell és lehetőség szerint minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy
segítsége és támogassa szakmai tevékenységüket. Véleményem szerint a
hazai könyvtári-információs rendszer olyan értéket képvisel, amely minden
tekintetben
kulcsfontosságú
szereppel
bír
a
tudásmegőrzés,
tudásmenedzsment és tudásmegosztás tekintetében.
Úgy érzem, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy sikerüljön minél több fiatal
kollégát bevonni az MKE életébe, szakmai tevékenységébe és feladataiba. Azt
gondolom, hogy minden szervezetben és szekcióban nagyon örömteli lenne,
ha a taglétszám növekedése együtt járna egyre több fiatal kolléga
csatlakozásával, illetve a tapasztalt és nagy tudással rendelkező kollégák
tagságának évről évre való megújításával. Véleményem szerint szükség van
mind az idősebb, mind a fiatalabb generációra az MKE-ben, mert csak így
tudunk egy erős és hatékony Egyesületet fenntartani a jövőben. Szükség van
arra, hogy minden tagunk megtalálja a helyét és szerepét az MKE-ban és úgy
érezze az idetartozás, a tagság plusz hozzáadott értéket jelent a szakmai és
magánéletében egyaránt.

Véleményem szerint a könyvtáraknak meghatározó szerepet kell játszaniuk
abban, hogy tartalomgazdává válva és magas szintű könyvtári-információs
szolgáltatásokat nyújtva biztosítsák a már meglévő, és folyamatosan
keletkező tudáshoz való hozzáférést, a tudásvagyon láthatóvá tételét, azaz
aktív feladatot vállaljanak az intézményi tudásmenedzsment folyamatokban.
Nagyon fontosnak tartom olyan szakmai rendezvények és képzések
szervezését, illetve megvalósítását a könyvtárosok számára országos,
regionális és helyi szinten, amelyek bemutatják a hazai könyvtárak értékeit,
kincseit, egyediségét, illetve minőségi könyvtári szolgáltatásokat. Azt
gondolom, hogy a könyvtárakat és a könyvtárosokat egy befektetésének kell
tekinteni a jövőbe.
Az MKE szervezeti közül az egyik igazán nagy siker történet és a fent említett
célokat igazán magáénak tudó civil szerveződés: az MKE Pest Megyei
Szervezete. „Pest megye az ország egyik legnagyobb megyéje, földrajzilag
központi helyen található Magyarországon. A megyén belül nagy távolságok
vannak, és rendkívül sok település található meg e tájon. Az országban itt
látogatható meg a legtöbb város. A megyének nincs valódi megyeszékhelye, a
megyei funkciók szétszórtak, a megyei könyvtár is egy kisvárosban,
Szentendrén van. A megye jelentős gazdasági-kulturális különbségeket
mutat, ezeket a sajátosságokat is figyelembe kell venni, amikor a pest megyei
könyvtáros-szervezetet tekintjük. A Pest Megyei Szervezetet 1978 óta jegyezik
az 1935-ben alakult MKE szervezetei között. Céljai megegyeznek az
anyaegyesület céljaival, ám ezeket a célokat elsősorban a Pest megyében
dolgozó
könyvtárosokra
vonatkoztatva
igyekszenek
megvalósítani.
Taglétszámuk is évek óta növekvő tendenciát mutat. Minden tekintetében el
tudjuk mondani, hogy az egyik legsikeresebb szervezete az MKE-nek.”1
Minden évben sok-sok érdekes szakmai és kulturális programot is
szerveznek, kiegészítve azzal is, hogy az egyesület tagjai lehetőség szerint
térítésmentesen vagy nagyon kedvezményesen vehetnek részt a
programokon. Ez a mai alkalom is egy különleges nap a szervezet életében,
Könyvtárosnapra kaptunk és kaptak meghívót a kollégák. A program
áttekintése után örömmel tapasztaltam, hogy a Pest Megyei Szervezet egy
igazán gazdag, eseménydús és teljes mértékben az aktuális könyvtárszakmai
kérdésekkel foglalkozó rendezvényt valósít meg ma.
Szívből kívánom, hogy a szakmai rendezvény minden résztvevője sok értékes
gondolattal, ismerettel és élménnyel gazdagodjon ma. Köszönöm szépen a
figyelmüket, és a szakmai nap minden résztvevőjének eredményes és
élményekkel teli napot kívánok!
Budapest, 2015. június 16.
Gerencsér Judit
az MKE főtitkára
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