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BESZÁMOLÓ
2013. évben végzett munkáról
Bevezetés
2013 év a szervezet életében a legnehezebb időszaknak mondható esztendő volt. Minden a
változásról és az átalakulásról, sok-sok ügyintézésről, levelezésről szólt. Az MKE egységes
ügyviteli- nyilvántartási- és könyvelési rendszeréhez való csatlakozásra való felkészülés extra
feladatokat adott. A bevételek és kiadások nyilvántartása kétszer cserélt gazdát, Bötkös
Adrien Hedrich Mártának adta át, majd Fülöp Attilánénál kötött ki a pénzügyek
nyilvántartása. Végül az év lezárását egy könyvelő cég végezte el.
A pénzügyeken túl az év az MKE új alapszabályához igazított új PEMEKSZ Szervezeti és
Működési Szabályzat megírásáról is szólt, amelynek elkészítése több lépcsős feladat volt. A
munkából főként Bazsóné Megyes Klára vette ki a részét, aki elkészítette valamennyi
szervezet számára az SZMSZ mintát, majd aktualizálta a Pest Megyei Szervezet számára.
A tervezett programok rendre lezajlottak, de a Pest Megyei Könyvtárosnap megtartására nem
a megszokott időben került sor. A Dunai árvíz miatt a megszervezett ráckevei programot, az
utolsó pillanatban le kellett mondani, így került sor szeptemberben a Könyvtáros napra, a
júniusi időpont helyett.
Minden nehézség ellenére a tagság bizalmát élvezhette az egyesület vezetése. A programok
népszerűek voltak, nagy számmal jelent meg a tagság a Műhelynapokon, Könyvtárosnapon.
1. Tagsági információk
Az egyesületben 167 egyéni tag regisztrálta magát (szám szerint pontosan megegyezik
a 2012 évi tagsággal) és 11 könyvtár testületi tagként támogatta a szervezetet (1
testületi taggal kevesebb, mint az előző évben. 2012-ben emelkedett meg ennyire a
taglétszám az ingyenes múzeumi belépésre jogosító MKE tagkártyák és - reményeink
szerint - az egyesületben folyó aktív élet miatt. A tagság 23 %-a nyugdíjas, vagy gyesen levő könyvtáros, ők azok, akik fontosnak tartották fenntartani a kapcsolatukat a
szakmával.
A tagdíj befizetés rendben lezajlott, a tagok jól fogadták a bankszámlára utalás
rendszerét. Február végéig a tagság 88 %-a befizette a tagdíjat, áprilisig a többiek is
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átutalták. A februári közgyűlésen az egyesület frissen regisztrált tagjainak átadtuk a
tagkártyát és egyenkénti bemutatkoztak. Ugyanekkor történt az érvényesítő matricák
átadása, ezt követően postáztuk a matricákat. Az első félévben sok tisztázásra szoruló
helyzet adódott, sok volt a tagokkal folytatott egyéni levelezés.
2. A vezetőség tagjai
Elnök: Fülöp Attiláné
Titkár: Bazsóné Megyes Klára
Vezetőség: Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid, Jancskár Judit, Némedi Tivadarné,
Hajdú Zoltánné
Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla
Ellenőrző Bizottság tagjai: Sebestyénné Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet
A veletőségben változás történt. Bötkös Adrien megnövekedett elfoglaltságaira
hivatkozva lemondott titkári tisztéről és kivált a vezetőségből. A szervezet elnöke
virággal köszönt el Bötkös Adrientől, méltatta azt a pontos, naprakész és időigényes
munkát, amellyel az egyesület pénzügyeit gondozta. A titkári teendőket Bazsóné
Megyes Klára látta el, a vezetőség új tagja Hajdú Zoltánné, a Monori Városi Könyvtár
igazgatója, bemutatkozott a tagoknak.

3. Közgyűlés
2013. február 28. Szentendre
A közgyűlésen beszámoló hangzott el a PEMEKSZ 2012 évben végzett munkájáról, a
szakmai műhelyek vezetői az Olvasószolgálatos, illetve a Gyermekkönyvtáros Műhely
összejöveteleiről tartottak összefoglalót. A felvidéken tett közös kirándulás élményét
fotók bemutatásával idézte fel Bazsóné Megyes Klára. A közgyűlés fontos napirendi
pontja volt az MKE szervezeteinek egységes ügyviteli, nyilvántartási, könyvelési
rendre való áttérés szükségszerűségének ismertetése, amelyet a közgyűlés jóváhagyott.
A PEMEKSZ 2013 évi terveinek ismertetését és elfogadását követően a Pest Megyei
Könyvtár helyzetéről, terveiről adott tájékoztatást Nincsevics Klára a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója. Olvasás, szövegértés, könyvtár – a nemzetközi olvasási,
szövegértési vizsgálatok legfrissebb adatai és hatásuk a könyvtárak életére címmel
Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár Hálózati osztályvezetője tartott előadást.
4. Vezetőségi ülések
2013. 02 13. Budakeszi
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A vezetőségi ülésre azért került sor Budakeszin, mert az egyesület egykori elnökére
Nagy Ferencre emlékeztünk, halálának 10. évfordulóján.
A vezetőség technikai kérdéseket tárgyalt meg, a februári közgyűlés előkészítését, a
tagdíjfizetés, a pénzügyek intézését, nyilvántartását. Hosszan vitáztunk a közös
könyvelési rendről, az MKE-nek átutalandó extra tagdíjhányadról és az MKE készülő
új alapszabály tervezetéről.
2013. szeptember 11. Ráckeve
A Könyvtárosnap programjait követően tartott ülést a vezetőség, melynek témája a
szervezetben zajló változások ekkorra ismert részleteinek ismertetése és a vecsési
Gyermekkönyvtáros Műhely programjának megbeszélése volt.
2013. október 16. Vecsés
A közös könyvelésre való áttérés gyakorlati lépéseit beszélte meg a vezetőség. A
2013-as évet lezárásáról, az adószám visszaadásáról döntöttünk, illetve arról, hogy az
év szabályos könyvelése és a megszűntetését könyvelő vállalkozóra bízzuk.
Döntöttünk továbbá arról, hogy az új OTP alszámlán történő pénzmozgásra két
személy, Bazsóné Megyes Klára és Fülöp Attiláné jogosult. A vezetőség megtárgyalta
az SZMSZ tervezetét. Áttekintettük a 2013-as év történéseit, a szervezeti ügyek
alakulását.
5. Bejegyzési cím, számlaszám
MKE Pest Megyei Szervezete
2000 Szentendre
Pátriárka u. 7.
Számlaszám: 11708001-20570567
Számlavezető: OTP Bank
6. Iratok, szabályzatok
Az MKE Alapszabály módosítását követően elkészült a PEMEKSZ Szervezeti és
Működési Szabályzata, amelynek elfogadása a 2014 évi közgyűlésen várható.
Megkaptuk az MKE egységes ügyviteli szabályzatát, amely a gazdálkodást és a
könyvelési rendet szabályozza. Rendelkezünk a készpénzmozgásra vonatkozó
előírásokkal.

7. Kommunikáció
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Honlap: www.pemeksz.hu
A honlapunk folyamatosan frissül, a rendezvényekről beszámolók, fotók rendszeresen
láthatók voltak a weboldalon. A szakmai programokon elhangzó előadások
prezentációit elérhetővé tettük a weboldalon. Karban tartottuk az egyéni és testületi
tagok névsorát, a díjazottak listáját. A programokra való jelentkezés is a honlapon
történt, egyszerűsítve a jelentkezési folyamatot.
Levelező listák: Az egyesület két levelező listán kommunikál a tagsággal, az egyiken
a vezetőség cserél információkat, a másikon a Pemeksz valamennyi tagjával (aki a
listára regisztrált) megosztjuk a szervezeti híreket. A listát 2013-ban hoztuk létre, mert
a”pmko” – pest megyei könyvtárosok levelezőlistáján - megszaporodtak azok a hírek,
amelyek a szervezet ügyintézési dolgaira vonatkoznak és a nem egyesületi tagoknak
csak terhelte a postafiókját. Ezért a vezetőség „pemeksz” lista létrehozását határozta
el, amelyen a szűkebb, a szervezetet érintő információkat kommunikálja. A megye
könyvtáros társadalmát érintő programokat, eseményeket a „pmko” listán is közzé
tesszük.
Hírlevél: A PEMEKSZ vezetőség hírlevélben tájékoztatatja a tagságot a tagdíjfizetés
rendjéről, a programokról, díjakról, felhívásról. 2013 januárjában egy hírlevelet
küldtünk szét.
8. Díjak
Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó a Pest Megyei Szervezetben legalább három
éves tagsággal bíró könyvtáros kollégák kapják. A díj, László Bandy grafikája egy
mappában, amelyet az érdi kötészet készített el.
A 2013 évi díjazottak:
Koglerné Hernádi Ágnes
Tóth Istvánné
Szabó Zsuzsanna
Barócsi Istvánné

Cegléd
Ceglés
Szigethalom
Fót

Nagy Ferenc-díj: a díjat azok a 35 év alatti fiatal egyesületi tagok kapják, akik
kiemelkedő szakmai munkájuk mellett az egyesület életében is aktívan részt vesznek.
A vezetőség módosított a Nagy Ferenc – díj kiírásán, a legalább három éve folyamatos
PEMEKSZ tagság is a kritériumok közé került. A2013 évben is pályázatot írtunk ki a
díjra, arra számítva, hogy vonzóvá tesszük a fiatal kollégák számára a jelentkezést. A
benyújtandó pályamű lehetett:
• a könyvtárában megvalósított program, szolgáltatás, amely a könyvtár- és az
olvasásnépszerűsítést segíti,
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• vagy innovatív, előre mutató fejlesztés a könyvtári munkafolyamatok bármely
területéről,
•

vagy olvasásfejlesztést célzó gyermekfoglalkozás forgatókönyve.

A díjra Barbulszka Gabriella, a ráckevei könyvtár gyermekkönyvtárosa sikeresen
pályázott, a díj átadására a Könyvtárosnapon került sor.
Gerber Györgyöt Bibliotéka emlékéremre jelöltük. Sajnos nem kapta meg, mert
közben a jogszabály megváltozott és ez a kitüntetés megszűnt.
Júliusban az MKE vándorgyűlésén Szamosvári Istvánné Marika MKE emlékérmet
kapott.

9. Éves programok, rendezvények (időrendben)
9.1 Beszámoló közgyűlés 2013. február 28. Szentendre
(Részletek a 3. Közgyűlés pontnál.)
9.2. Olvasószolgálatos Műhely – 2013. április 17. Érd
A
nap
témája
„a
könyvtár
mint
harmadik
hely”
volt.
Hogy jókedvűen vágjunk bele a napba először Diriczi Zoltán diósdi kollégánk és
zenekara
adott
egy
kis
műsort.
A szakmai előadásokat dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa kezdte. Ő „A
könyvtár mint harmadik hely” elméleti kérdéseibe vezette be a hallgatóságot. Beszélt a
könyvtár szerepéről, mint közösségi tér, mint találkozóhely, a különböző kultúrák
találkozási lehetőségéről. Előadásában kiemelte a könyvtár szerepét a társadalmi tőke
növelésében, aminek egyik legfontosabb eleme a bizalom, a bizalom abban, hogy a
másik
is
ugyanazt
a
magatartást
tanúsítja.
A könyvtár lehet egyben a közösség „kapuja” is, amin bárki bátran beléphet, új
barátokat,
közösséget
találhat.
A városfejlesztésben is vannak lehetőségek a könyvtár közösségi tér funkciójának
kiaknázásban. Érdekes példákat láthattunk Bécs vagy Antwerpen könyvtári tereinek
kialakításában.
Az elméletet a gyakorlat követte. Péterfy Rita előadásában a Pest Megyei Könyvtár
egyik problémájára tért ki, a hajléktalan olvasók ügyére. Elmondta, hogy
együttműködve a hajléktalanszállóval hogyan oldották meg ezt a kérdést, ami
tanulságul
szolgálhat
más
könyvtárak
részére
is.
Tóthné Kurán Julianna rendezvényeiken keresztül a százhalombattai könyvtár
közösségépítő tevékenységét mutatta be. Többek között beszélt a Hamvas Béla
Népfőiskoláról, a filmklubról és az irodalomtörténeti előadásokról is.
Lázár Gergő, a szigetszentmiklósi könyvtár vezetője élvezetes előadásában szintén
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rendezvényeiken keresztül mutatta be a könyvtár közösségi munkáját.
Gyakorlati oldalról közelítette meg Fülöp Attiláné, a gödöllői könyvtár vezetője is a
témát. Rendezvényeik, a különböző klubok mind a közösségépítést szolgálják, de
emellett az ismert közösségi oldalakon a virtuális térben is jelen vannak.
Végül Sebestyénné Majchrowska Ewa az érdi könyvtár igazgatójaként azon érdi
egyesületek tevékenységét mutatta be, amelyek valamilyen formában a könyvtárhoz
kötődnek.
Közös volt az előadásokban, hogy nem csak közösséget építenek, de ők maguk is egy
közösséget alkotnak. Minden előadó kihangsúlyozta a csapatmunka fontosságát. És ha
már csapat: lenyűgöző volt a vendéglátás, az érdi kollégák szívüket-lelküket és nem
utolsósorban saját kezük munkáját tették le az asztalra, hogy az előadások alatt
megéhezett társaság ne csak szellemi táplálékhoz jusson. Akiknek mindez még nem
volt elég, városnéző túrára indulhattak Paulovits Istvánné, Erika vezetésével.
Megnéztük a város főterét, majd a Magyar Földrajzi Múzeumot, amit a múzeum egy
lelkes munkatársának érdekfeszítő és élvezetes vezetésével tekintettünk meg. Akik
még bírták erővel, ezután még elmehettek a zenei részlegbe is, amit nemrégiben
újítottak
fel.
9.3 „Szabad-e Dévénynél betörnöm” A felvidéki várak II. Tanulmányút. 2013.
június 13-16.
A program szervezői Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Ewa voltak.
Az útvonal: Guta, Deáki, Galánta, Somorja Pozsony, Dévény, Nagyszombat, és
Révkomárom volt. A felvidék szép várai, városai és egyéb látványosságok
megtekintésén túl, látogatást tettünk a galántai és a somorjai könyvtárban is.
Az első állomás a gútai hajómalom volt, melyet Európa leghosszabb fahídján lehet
megközelíteni. A déli órákban érkeztünk meg Deákiba, ahol számunkra nyitották ki a
13. században épült római katolikus templomot. Számunkra azért is fontos volt ez a
hely, mert az itteni bencések használták a Pray-kódexként ismert 13. századi latin
szertartáskönyvet, melyben a Halotti beszéd is olvasható.
Galántán, Kontár Judit könyvtáros kolléga várta csapatunkat. A járási körzeti
feladatokat is ellátó könyvtár, büszkélkedhet új bútorokkal, internetszobával,
megfigyelő kamerarendszerrel és a nyári melegben a kellemes hőmérsékletet biztosító
klímaberendezéssel. Galántai városnéző utunk során az 1600 körül Esterházy Ferenc
által épített kastélyba látogattunk, amelynek teljes felújítása 1992-ben fejeződött be.
Ma házasságkötő terem, Városi Galéria és Honismereti Múzeum működik benne.
Ezután az Esterházy Dániel és Eszterházy Pál által 1633-ban épített kastély szépen
gondozott parkjában koszorút helyeztünk Kodály Zoltán szobrára, énekszó és közös
fotó kíséretében.
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Az első nap utolsó állomása Somorja volt. Utunk először a Zalabai Zsigmond nevét
viselő könyvtárba vezetett, ahol nagy vendégszeretettel vártak. Bereck Zsuzsa kolléga
bemutatta a kívül-belül megújult könyvtár működését.
Másnap a magyar koronázó városba, Pozsonyba mentünk Már messziről büszkén
kiemelkedik a nagy, saroktornyos vár épülettömbje, ahol ma a Nemzeti Múzeum
található. A vár alatt áll a gótikus koronázó templom, és láthattuk a büszkén
hömpölygő Dunát, a „koronázási utat” követve bejártuk az óvárost is.
A Dévénybe vezető út az árvíz miatt eddig zárva volt, de a tilalmat feloldották, így
eredeti uticélunkat követve Dévény impozáns várához a magyar királyság nyugati
kapujához utaztunk. A vár területét bebarangolhattuk, sőt a Duna és Morva folyó
partjára is lemehettünk. Megnéztük a vasfüggöny idején meglévő határsávot.
Harmadik napunk is programokban bővelkedett, a reggeli kudarc ellenére, amikor is
Szentgyörgyön megállva a Szentháromság templomot szerettük volna megtekinteni,
annak is a kőoltárát. Nem sikerült…. Zárva volt. Ezt követően Vöröskő várához vettük
az útirányt. Nagy meglepetés ért bennünket, ugyanis a vár körül már hatalmas tömeget
láttunk, éppen „kis hercegnő” fesztivált rendeztek. A vár kívülről is impozáns, belső
építészetének és berendezéseinek megtekintésében külön idegenvezető segített.
Következő megállónk Szomolány. A község a trianoni békeszerződésig Pozsony
vármegye Nagyszombati járásához tartozott. Várkastélya a falutól északra emelkedő
hegyen áll, melynek udvarára – rendezvény miatt bejutni nem tudtunk, de a kastélyhoz
vezető hatalmas gondozott parkban nagy sétát tehettünk. Nagyszombat Pozsonytól
északkeletre a Kis-Kárpátok és a Vág völgye között elterülő medencében fekszik. A
város nevezetességeihez tartozó Szent Miklós plébániatemplom. A várostorony 1574ben épült, sokáig tűztoronyként működött. Az érseki palota, a Klarisszák temploma is
a program része volt.
Utunk utolsó napját Pozsonyban szabad programmal indítottuk, majd Öreg- vagy
Révkomárom felé tartottunk, ahol az egykori könyvtárigazgató, Zsok Gizella
mindenre kiterjedő kalauzolása mellett haladtunk „Jókai nyomában„. Programunkat
egy heves vihar szakította meg, de a meglepetés „sztrapacska” kárpótolt bennünket. A
vacsora után megkoszorúztuk Jókai szobrát, majd irány az Erzsébet-híd, és Budapest.
Résztvevők száma: 45 fő

9.4 Pest megyei könyvtárosok napja. 2013. szeptember 11. Ráckeve
Júniusban az árvízi helyzet miatt a könyvtárosnap elhalasztása mellett döntöttünk,
ezért nem a megszokott júniusi napon gyűltünk össze Ráckevén. A 110 résztvevős
tanácskozás a következő mottó jegyében zajlott: Olyan a könyvtár, mint a
könyvtárosa. Azért ezt választottuk, mert olyan sokszor esik szó a technikai
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feltételekről, az állomány összetételéről, a pénzügyi helyzetről, hogy néha nem árt
beszélni arról sem, aki mindezt működteti, vagyis a könyvtárosról.
Először Bazsóné Megyes Klára (MKE Tanács elnöke, az ülés levezetője) köszöntötte
az egybegyűlteket, majd egy helybeli kisfiú, Sáfár Tamás olvasta fel saját meséjét,
amellyel a Kossuth Rádió pályázatán is indult, és szép helyezést ért el. A mese maga is
a könyvtárban játszódik, ahol csak egy kislány olvas, mindenki más csak a
számítógépek előtt ül. Az irodalmi bevezető után Fülöp Attiláné, a Pest Megyei
Szervezet elnöke szólt röviden, üdvözölte a vendéglátókat, valamint az országos
szervezet jelen lévő tisztségviselőit, tagjait.
Elsőként Hegyi Gergely ráckevei igazgató mutatta be röviden a könyvtárat, különös
tekintettel a közelmúltban lezajlott felújításra – már a tavalyi olvasószolgálatos
műhelytalálkozó alkalmával megcsodálhattuk az új épületet. A szakmai előadást
Vidra-Szabó Ferenc szociológus tartotta, aki – bár nem könyvtáros végzettségű –
évtizedekig az OSZK-ban dolgozott. Úgy érzi, egyszerre tud kívülről és belülről is
tekinteni a könyvtári szakmára. Szerinte fontos, hogy minden könyvtáros képes legyen
kívülről is tekinteni a saját intézményére – ahogyan egy olvasó vagy egy oda éppen
betérő ember teszi. A könyvtár hagyományos szerepének változásai nem mindig
kerülnek be a köztudatba. Fontos megfelelően kommunikálni az új szolgáltatásokat,
lehetőségeket! Átpolitizált világunkban például nagy erény, hogy a könyvtár semleges
helyként működhet azok számára, akik nem tudnak vagy nem akarnak semmilyen
világnézetű csoporthoz kötődni. Természetesen ne csak kommunikáljuk a megfelelő
képet magunkról, hanem váljunk is olyanokká. A külső megjelenés sem
elhanyagolható, a könyvtárépület legyen hívogató, nyugaton a „látványkönyvtár” is
divatos. Az pedig magától értetődő, hogy a könyvtárosnak segítőkésznek kell lennie.
Az első hozzászóló dr. Kovács Csilla, a Pest Megyei Könyvtár nyugalmazott
munkatársa volt, aki a könyvtáros végzettsége mellett pszichológus is. Lélekjelenlét
című előadása jól kapcsolódott Vidra Szabó Ferenc azon felvetéséhez, hogy olyanná is
kell válnunk, amit kommunikálni szeretnénk. A lélekjelenléthez tehát az kell, hogy –
időt szakítva a befelé fordulásra és a lelki elmélyülésre – visszataláljunk a „belső
maghoz.
Ignéczi Lilla, a váci könyvtár igazgatóhelyettese is megosztotta gondolatait. Ő is
kiemelte a segítőkészség fontosságát, de a tudás elavulása ellen is küzdeni kell a
folyamatos továbbképzéssel, hiszen a könyvtárossal szemben kis túlzással elvárás,
hogy mindent tudjon és azonnal. Azzal a véleménnyel viszont vitatkozott, amikor a
könyvtáros szervezetektől várják a társadalmi megítélés javítását. Szerinte a
könyvtáros képét a könyvtárosnak kell elsősorban alakítania.
Az utolsó hozzászóló a Dunaharasztiból érkezett Tóth Marianna volt. A következő
hasonlattal indított: a kultúra szó régen a földművelést jelentette. Ma viszont a kultúra
szó más jelentést hordoz, így a művészettel együtt a földkéreg helyett az agykérget
fejleszti. A mezőgazdasági hasonlatokhoz visszatérve, a jó fa terem jó gyümölcsöt, így
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fontos az erkölcsös magatartás, ami a modern tudással kiegészülve lehetővé teszi az
innovációt. Személyes hitelességünk mentheti meg a szakmánk hitelességét is.
A szakmai előadások után Fülöp Attiláné átadta a Téka-díjakat a 25 éve a megye
könyvtárügyéért dolgozóknak (Barócsi Istvánné, Koglerné Hernádi Ágnes, Szabó
Zsuzsanna,Tóth Istvánné), és a Nagy Ferenc-díjat is megkapta az arra pályázó helyi
gyerekkönyvtáros, Barbulszka Gabriella. Köszöntöttük a szintén ráckevei könyvtáros,
Szamosvári Istvánné Marikát, aki MKE-emlékérmet kapott, valamint Mándli Gyulát, a
váci könyvtár igazgatóját aki Kertész Gyula-emlékérmet vette át az egri
vándorgyűlésen. Az országos egyesület főtitkára, Fehér Miklós Szinnyei József-díjat
kapott. A köszöntött díjazottak közül Fehér Miklós néhány szót intézett is a
közönséghez: énekkari tagként élménye, hogy a kórus többet nyújt, mint az énekesek
teljesítményének összessége. Ugyanígy a könyvtár is többet nyújt, mint a
könyvtárosok összessége.
A szakmai előadások után csoportokra oszlottunk, és kellemes hajókirándulást tettünk
a Dunán, körbehajózva a meghitt horgászparadicsomot nyújtó kis szigetet,
megcsodáltuk a gazdag ismeretanyagot nyújtó helyi múzeumot és a gyönyörű ortodox
templomot – és természetesen az elfogyasztott finom ebédről se feledkezzünk el!
9.5 Gyermekkönyvtáros Műhely 2013. október 16. Vecsés
Az idén tavasszal átadott Bálint Ágnes Kulturális Központ mintegy 600
négyzetméteres, tágas emeleti terében kapott helyet a városi könyvtár. Itt találkoztak
Pest megye gyermek könyvtárosai, hogy szakmai tapasztalataikat megosztva, a jól
bevált ötleteket, módszereket továbbadva segítsék egymás munkáját.
Elsőként dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója tartott érdekes,
elgondolkodtató előadást „Kamasz válasz” címmel. A kamaszgyötrelmek jelenségét
mutatta be két irodalmi mű – Háy János Völgyhíd c. novella, Bódi Péter: Szétírt falak,
graffitiregény – segítségével.
A találkozók rendszeres programjává vált a bemutató foglalkozás. Ezúttal Nagy Éva a
Róder Imre Városi Könyvtár gyermek könyvtárosa 5. osztályos diákoknak
tartott”Tündérszép Ilona és Árgyélus” címmel könyvtárhasználati órát. A könyvtáros a
mese témakört választotta, melyen keresztül a tanulók gyakorolhatták, ill. új
ismereteket szerezhettek a köny- és
könyvtárhasználati tudásanyagról is. Jó
gyakorlatot láttunk arra, hogy az ismeretanyag elsajátítását hogyan lehet játékos
elemekkel, formákkal élményszerűvé tenni.
Hollósi Jánosné az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár könyvtárosa az egri Vándorgyűlés
Dis-kurzus műhelymunkáján halott és saját könyvtárában megvalósított, bevált
gyakorlatokból ismertetett néhányat. Pl. „saját bőrön” megtapasztalni egy játékot, mit
tennék egy adott mesehősként, mesefeldolgozások, ahol hétköznapi tárgyainknak
különleges jelentést adhatunk.
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A ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár gyermek könyvtárosa Barbulszka Gabriella
rövid könyvajánlót tartott. Olyan kortárs írókat választott a magyar gyermek és
ifjúsági irodalomból, amelyek népszerűek, és akiknek írásait maga is szívesen adja az
olvasók kezébe.
Vadászi Istvánné igazgatótól egy rövid kitekintést kaphattunk könyvtáruk történetéről
és a Kulturális Központba költözés körülményeiről. Fakultatív program keretében a
Bálint Ágnes Emlékházat nézhettük meg.
Résztvevők létszáma: 50 fő

10. Pénzügyi helyzet
A szervezet pénzügyi helyzete stabil. Annak ellenére, hogy előre nem tervezett nagy
összegű kifizetéseink voltak, (MKE extra tagdíjhányad, könyvelői díj), valamint a
Nagy Ferenc –díj is átadásra került, az éves bevételt mindössze 8.168 Ft-al léptük túl.
Az elszámolás időtartama 2013. 01. 01. - 10. 31.
Bevételek

Összeg Ft-ban

Alaptevékenység szerinti bevételek
Tagdíjak
Pályázati támogatások
Adományok
SZJA 1%
Kamatbevétel
Egyéb bevétel
Alaptevékenység
összesen:

781 000

686
139 000

szerinti

Megjegyzés

Szakmai
programok
részvételi díja nem MKE
tagoktól

bevételek
920 686

Vállalkozási tevékenység bevétele
Vállalkozási
összesen:

tevékenység

bevétele
0

Bevételek összesen:

920 686

Kiadások

Összeg Ft-ban

Megjegyzés

Alaptevékenység szerinti kiadások
Tagsági díj
Anyagköltség
Iroda bérleti díj

292 315
28 075

Tagdíjhányad és
MKE befizetés

egyszeri
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Közüzemi díjak
Karbantartási költségek
Adminisztrációs szolgáltatások
Oktatás, képzés
Reklám, propaganda
Részvételi díjak
Kommunikációs költségek
Utazás, kiküldetés költsége
Szervezett étkezés
Reprezentáció
Megbízási díjak
Megbízási díjak tb. Járuléka
Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadás
Pénzügyi szolgáltatás költsége
Hatósági díjak, illetékek
Tárgyi eszköz beszerzés
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Alaptevékenység
szerinti
kiadások
összesen:

63 500

27 689
273 110
50 060
26 060
42 645
125 400

TÉKA-díj, előadói díj

928 854

Vállalkozási tevékenység kiadása
Vállalkozási kiadás összesen

0

Kiadások összesen

928 854

Alapcél szerinti tevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye
Alapszervezet eredménye

-8 168
0
-8 168

Pénzforgalom egyeztetése
Nyitó pénzkészlet (2013.01.01.)
Bankszámla egyenlege
Pénztár egyenlege

882 949
879 239
3 710

Záró pénzkészlet
Bankszámla egyenlege
Pénztár egyenlege

874 781
849 571
25 210

Pénzeszközök változása

-8 168

11. Kapcsolatok
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnöke Bazsóné Megyes Klára – a
szervezet működésével – eredmények, gondok – a vezetőségnek naprakész
információi vannak.
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12. Egyéb
• Bazsóné Megyes Klára részt vesz a Könyvtárvilág c. internetes újság
szerkesztésében. A Könyvtárvilágban megjelenik rólunk egy írás.
• Áprilisban részt vettünk a Könyvfesztiválon. A Könyvtáros Klubban előadást
tartott Gergely Ildikó, a gödöllői könyvtár munkatársa, a szervezésben részt
vett Bazsóné Megyes Klára, ügyeletet adott Jancskár Judit, Liskáné Fóthi
Zsuzsa.
• Részt veszünk a Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára
képvisete a szervezetet.
• A Szinnyei-díj
képviselőjeként.

elbírálásában

Fülöp

Attiláné

vett

részt,

az

MKE

• A könyvtárügyi konferencián, amely a következő hét éves tervezési ciklus
stratégiai tervének szakmai előkészítése volt, szervezetünkből 9 fő vett részt.
• Nagy Ferencre emlékeztünk februárban, halálának 10. évfordulóján. A temetői
megemléketésen a vezetőségen kívül részt vettek a budakeszi kollégák,
Bollobás Boglárka, Nagy Ferenc özvegye, a lánya. A sírnál elhangzott beszéd
olvasható az egyesület honlapján.
• Elbúcsúztunk Tóth Lászlóné Jutkától, a Pest Megyei szervezet egykori
elnökétől. A temetésen Hajdú Zoltánné, Ági képviselte az egyesületet. Bazsóné
Megyes Klára írt róla megemlékezést.
A fiatalokat sikerül bevonni az egyesületi munkába. A két műhelyben elhangzó
szakmai előadások sokfélesége is mutatja, hogy a megye sok könyvtárát meg tudjuk
szólítani, lehetőségük van a munkatársaknak bemutatni az intézményekben folyó
szakmai munkát.
Gödöllő, 2013. 02. 20

Fülöp Attiláné
elnök
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