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BESZÁMOLÓ
2015. évben végzett munkáról

1. Tagsági információk

A tagok száma: 2015-ben 175 egyéni tag és 10 könyvtár testületi tagként vett részt az
egyesület munkájában. A taglétszám a tavalyi évhez viszonyítva növekedett 9 fővel és
1 testületi taggal.
A tagság korcsoport szerinti megoszlása:
Korcsoportok
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66

37,7

64 -

15

8,6

175

100,0

Összesen

Az egyesület törzsgárdáját nagyobbrészt a középkorú aktív könyvtárosok adják.
Pályakezdők kevesen vannak, de a fiatal korosztály is megfelelő számban képviselteti
magát. A megye könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtárosainak
(496 fő 2014-ben) 33 %-a csatlakozott az egyesület megyei szervezetéhez. A nyugdíjas
tagok száma 24 fő, a nem könyvtáros tagok száma 11 fő.
Jellemző, hogy az elmúlt két évben több „külsős” érdeklődő is csatlakozott a
szervezethez, könyvtárosok családtagjai, budapesti könyvtárakban dolgozó, vagy
nyugdíjba vonult kollégák. Ha a területi megoszlást vizsgáljuk, Pest megyéből 150 fő,
a nagy budapesti könyvtárakból 22 fő, és további 3 egyéb területről csatlakozott a
PEMEKSZ-hez. A „külsősek” közül a könyvtáros kollégák érdeklődnek a programok
iránt, a többiek a tagsági kedvezményt veszik igénybe.
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Ha könyvtártípusok szerint vizsgáljuk a tagság összetételét, megállapítható, hogy
féként a városi könyvtárban dolgozó kollégák erősítik meg tagságukat. Az is
szembetűnő, hogy néhány nagy városi könyvtárból nincsenek tagok, érdemes lesz a
jövőben ennek okát megvizsgálni.
Megyei Városi Községi OSZK Tud. Felsőokt. Egyéb
Kt.

Kt.

Kt.

Kt.

Kt.

Nem

Össz..

könyvtáros

19

101

18

8

3

7

8

11

175

11 %

58 %

10 %

4,5 %

2 %

4%

4.5 %

6%

100
%

Sajnos csökkent a községekből regisztrált könyvtárosok száma, a 2014. évi 21 fővel
szemben 2015-ben 18 fő volt tag. Törekvésünk, hogy a települési könyvtárakban
dolgozó kollégák szakmai munkájához szükséges, gyakorlatban jól használható
ismereteket adjunk, valamint a kollégáknak találkozási, véleménycserélési alkalmat
biztosítsunk, nem éri el a községi könyvtárban dolgozókat.
A tagdíjfizetés 2015. első két hónapjában rendben lezajlott, a kollégák nagy többsége
határidőre átutalta a tagsági díjat. Az érvényesítő matricák a februári közgyűlésen
kerülnek kiosztásra, ekkor vesszük fel az új jelentkezőket is.
A tagsági adminisztrációt Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Majchrowska Ewa
végzik, a nyilvántartások (jelentkezési lapok, taglisták) naprakészek és a
kapcsolattartás a tagokkal folyamatos.
2. A vezetőség
2015-ben tisztújítás történt a Pest Megyei Szervezetben is.
Elnök: Fülöp Attiláné
Titkár: Bazsóné Megyes Klára
Vezetőség: Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid, Jancskár Judit, Péterfi Rita, Hajdú
Zoltánné
Ellenőrző Bizottság elnöke: Sebestyénné Majchrowska Ewa
Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Kovács Csilla és Vadászi Istvánné
A kommunikáció elsősorban a vezetőségi levelező listán zajlik, ahol a kapcsolattartás
folyamatos. A programok szervezéséről, a felmerülő ügyekkel kapcsolatos lépésekről
azonnal információt kap a vezetőség. A vezetőségi ülésekre rendszerint a közgyűlések
és a könyvtáros nap előtt került sor. Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség
részt vett, és a feladatokból is mindenki részt vállalt.
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3, Közgyűlés
2015. február 18. OSZK Budapest
A közgyűlés 94 tag jelenlétében határozatképes volt és az alábbi napirendet fogadta el:
1.

Beszámoló a PEMEKSZ 2011-2014. közötti munkájáról, kiemelten a 2014.
évről. Fülöp Attiláné, az MKE Pest Megyei Szervezetének elnöke

2.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Dr. Kovács Csilla, az Ellenőrző Bizottság
elnöke

3.

A választási bizottság jelentése a jelölési folyamatról, a választás szabályainak
ismertetése. A jelöltek bemutatása. Az új vezetőség megválasztása. Levezeti:
Választási Bizottság elnöke

4.

A választási eredmény ismertetése. Szavazatszámláló Bizottság

5.

Tagsági helyzetkép, információk belépésről, kártyáról. Bazsóné Megyes Klára

Fülöp Attiláné beszámolt a szervezetben 2011-2014 időszakban zajló munkáról,
kiemelten részletezte az 2014 év eseményeit. A beszámoló alatt az eltelt négy év
eseményeiről készített fotók (összeállította Szőts Dávid) voltak láthatók. Jancskár
Judit a honlap frissítéséről, látogatási adatokról beszélt. A közgyűlés az Ellenőrző
Bizottság beszámolóját követően, elfogadta a PEMEKSZ 2011-2014. közötti
munkájáról szóló beszámolót.
Ezt követően került sor a tisztújításra, amelyet a szabályoknak megfelelően előkészített
a Választási Bizottság. Az elnökség új tagja Péterfi Rita, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Sebestyénné Majchrowska Ewa, a tagok Dr. Kovács Csilla és Vadászi Istvánné.
Megköszöntük a vezetőségből távozó Damner Erzsébetnek és Némedi Erzsébetnek azt
a munkát, amivel az elmúlt ciklusban segítették az egyesület működését.
Mintegy 15 új tag felvételét fogadta el a közgyűlés és átadtuk az MKE tagkártyákat is.

3. Pest megyei Könyvtárosnapok
2015. június 17. Érd, Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Az idei Könyvtáros Napot Érden, a Festal étteremben, szép természet közeli
környezetben tartottuk. Ünnepélyes és hagyományteremtő pillanat volt, amikor
Sebestyénné Majchrsowska Ewa és T. Mészáros András Érd város polgármestere
átvették a PEMEKSZ vándorbotot (Seres Imre kolléga alkotása), és felkötötték rá az
érdiek szalagját. A bagoly fejű botot egy évig az érdi könyvtárosok őrzik, majd tovább
vándorol, a következő vendéglátó könyvtárhoz.
A megjelenteket köszöntötte T. Mészáros András Érd város polgármestere, Aradszki
András országgyűlési képviselő, Gerencsér Judit, az MKE frissen megválasztott titkára
üdvözletét Bazsóné Megyes Klára tolmácsolta. A körünkben volt Bakos Klára, az
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MKE nemrég leköszönt elnöke, néhány szóban visszaemlékezett azokra a Pemeksz-es
programokra, amelyen maga is szívesen vett részt.
A Téka-díj ebben az évben nem került kiosztásra, nem volt olyan jelölt, aki éppen 25
éve dolgozik a megye könyvtárügyéért.
A 2013 óta immár pályázati rendszerben kiosztott Nagy Ferenc-díjra viszont 4
pályázati anyag is érkezett. A díjátadón jelen volt az alapító, Nagy Ferenc özvegye,
Bollobás Boglárka is. A díjat Gergely Gyöngyvér Ildikó kapta, aki az e-könyvek,
digitális folyóiratok gyűjtése témakörében írt pályaművet, saját konkrét munkájáról is
számot adva dolgozatában.
A többi pályázó - Adoryán Emese, Sárady Regina, Szathmári Éva - is színvonalas
pályamunkát adtak be, az ő dolgozatuk értékeit is kiemelte a zsűri.
A szakmai előadások előtt egy népzenész, Gulyás Ferenc tartott hangszerbemutatót.
Ezt követte a szakmai program, a minőségmenedzsment témaköréről. Először
Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri Bródy Sándor Könyvtár igazgatóhelyettese tartott
előadást „A minőségmenedzsment hatása a szervezetre” címmel. Majd Istók Anna, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa tartott prezentációt,
„Minőségmenedzsment a gyakorlatban” címmel.
Az ebéd után két fakultatív program várt a résztvevőkre. Az egyik csoport az érdi
óváros nevezetességeit nézte meg, a másik csapat a Csuka Zoltán Városi Könyvtárat és
a Földrajzi Múzeumot.
4. Olvasószolgálatos műhelytalálkozók
2015. április 29. Monor
A program házigazdája a monori városi könyvtár volt, a műhelytalálkozó témája pedig
„A biblioterápia hagyományos és speciális alkalmazási területei”. Mindig aktuális
témákat igyekszünk elővenni, így most a könyvek, a könyvtárosok vagy éppen a
digitalizálás után az olvasó került középpontba a szakma élvonalbeli előadóinak
jóvoltából.
Kezdéskor a könyvtárral való ismerkedés volt a program, majd a közeli Vigadó
nagytermében Darázsi Kálmán alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Témára
Szirtes Dávid, a helyi prózamondó verseny győztesének mesemondása (Móra Ferenc
Omár című mese) hangolt rá.
A bevezető előadást Bartos Éva tartotta, Mi a biblioterápia? címmel. Ezután Horváth
Judit pszichológus beszélt a Kommunikáció és a biblioterápia kapcsolatáról. Előadását
azzal a megnyugtatással kezdte, hogy bár lehet hibázni, de „ártani sem könnyű”. Újabb
szempontokat világított meg Fekete Katalin, aki arról beszélt, hogyan függ össze a
Drámapedagógia és a fejlesztő biblioterápia. A következő előadásban a gyakorlati
megvalósításról beszélt Béres Judit: Tematikus bilbioterápiás csoportok pécsi
könyvtárakban címmel. Utolsó előadóként Sóron Ildikó szólt Gyökerek és szárnyak –
középiskolások biblioterápiája volt a téma.
Gazdag szakmai program és kellemes személyes beszélgetések után térhettünk haza
Monorról.
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5. Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozók
2015. november 11. Aszód
A program házigazdája az aszódi könyvtár volt, élén Odler Zsolt igazgatóval, aki
megosztotta velünk gondolatait az összevont intézmény vezetése előtt álló sokirányú
szakmai tevékenységről.
Azért esett az aszódi könyvtárra a szervezők választása, hogy megismerjük az itt folyó jó
gyakorlatot. Tavaly több színvonalas pályamunka is érkezett a Nagy Ferenc - díjra, az
egyik Aszódról. Adoryán Emese pályázata érdemes volt arra, hogy megismerjék a
gyermekkönyvtárosok az itteni törekvéseket.
A köszöntések után Horváth Judit pszichológus, biblioterápiás szakember tartott előadást
Veszélyes üzem címmel. A cím arra utal, hogy az egyszerűnek látszó könyvtáros munka
valójában nem is annyira könnyű feladat. A kis létszám miatt általában túlterhelt
dolgozókra sok-sok feladat vár a szakmai kompetencián túl is: alkalmazkodnia kell a
társadalmi változásokhoz, ugyanakkor az értékek megőrzését is képviselnie kell – és amit
sokat elfelejtenek: vigyáznia kell a saját lelki egészségére is.
Ezt követte Adoryán Emese igazgatóhelyettes, aki a „Költészet napja MÁS/KÉPP” című
programjukról beszélt, arról, hogy a legkisebbekkel kell a verseket megszerettetni, ezért
már az óvodások körében indítják a verses programokat. Az aszódi gyermekkönyvtár
munkáját Nagy Judit mutatta be, majd Barbulszka Gabriella ráckevei gyermekkönyvtáros
papírhajtogatásra fogta a résztvevőket, akik lelkesen váltak gyerekekké egy rövid időre. Az
aszódi szakmai műhelynap a Petőfi Múzeum megtekintésével zárult.
6. Bejegyzési cím, számlaszám
Neve: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete
Elnevezésének rövidített jelölése: PEMEKSZ
Levelezési cím: MKE Pest Megyei Szervezete 2100 Gödöllő Dózsa György út 8.
E-mail: pemeksz@listserv.niif.hu
Honlap: www.pemeksz.hu
Számlázási cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 1827
Budapest Budavári Palota F. épület
Alszámla száma: 11708001-20570567
Működési területe: Pest megye
Létesítésének időpontja: 1978.
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7. Iratok, szabályzatok
Működésünket szabályzó dokumentumok:
• MKE Alapszabály
• PEMEKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata
• MKE egységes ügyviteli szabályzatát, amely a gazdálkodást és a könyvelési
rendet szabályozza. Rendelkezünk a készpénzmozgásra vonatkozó
előírásokkal.
A havi pénztárjelentések és a hozzá kapcsolódó számlák másolata elektronikusan és
papír alapon, valamint az OTP bankszámlakivonatok elekrtonikusan a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban találhatók. Ugyanitt vannak a jegyzőkönyvek és
jelenléti ívek is.

8. Kommunikáció
Honlap: www.pemeksz.hu
A honlapon a tagsági információk pontosak és naprakészek. A rendezvények előtt a
program és meghívó a honlapon megtalálható, a jelentkezőket is itt regisztráljuk. Az
előadások prezentációit a weboldalon közzétesszük. A Nagy Ferenc –díj nyertes
pályaművei is elérhetők a Pemeksz oldalán.
A honlapra felkerülő beszámolók elkészítésében Szőts Dávid vállalta az oroszlánrészt,
de Jancskár Judit, Bazsóné Megyes Klári, Kiss Regina is küldött szövegeket és fotókat
az eseményekről.
A honlap forgalma az elmúlt évhez képest növekedett:
Év
2014
2015

Látogatók
száma
2993
4171

Növekedés
%
39

Látogatási
alkalmak
5637
8663

Növekedés
%
53

Levelező listák: Az egyesület két levelező listán működtet, az egyiken a vezetőség
cserél információkat, a másikon Pemeksz tagjaival (aki a listára regisztrált) tartott
kapcsolatot. Mindkét listán élénk információcsere zajlik.
Hírlevél: A PEMEKSZ vezetőség hírlevélben tájékoztatatja a tagságot a tagdíjfizetés
rendjéről, a programokról, díjakról, felhívásról.

9. Díjak
Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is akik nem tagjai a
PEMEKSZ-nek). 2015-ben a Téka-Díj nem került kiosztásra.
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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 díjra pályázatot írunk ki, így tesszük vonzóvá a fiatal kollégák számára a
jelentkezést. A pályázatra három, nagyon értékes pályamű érkezett, amelyekből a
vezetőség választotta ki a nyertest.
2015-ben Gergely Ildikó (Gödöllő) könyvtáros kapta a Nagy Ferenc-díjat.

10. Tanulmányutak, kirándulások
„Mert vén Szabadka áldalak” (Kosztolányi) - Tanulmányút a Délvidékre
2015. június 11-14.
Az MKE Pest Megyei Szervezete 2015-ben a Délvidékre, Szerbia Vajdaság nevű
tartományába szervezett tanulmányutat. Elsősorban azokat a helyeket,
nevezetességeket kerestük föl, amelyek magyar vonatkozásúak. Célunk volt a Délvidék
kulturális
központjainak,
könyvtárainak
meglátogatása,
megismerése
is.
Történelme – miután határvidék volt – roppant gazdag, ebből utunk során ízelítőt
kaptunk. Ha az irodalomra gondolunk, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Csuka Zoltán,
Herczegh Ferenc, Gion Nándor, Szenteleky Kornél neve jut eszünkbe, de gondolhatunk
Jókai regényeire, vagy Radnóti verseire is. A szecesszió korának magyar építészetének
jelentős emlékeit láthattuk elsősorban Szabadkán.
A csoport kísérője, Hicsik Dóra, szabadkai könyvtáros volt.
A tanulmányút emlékezetes állomásai voltak: Magyarkanizsa, Zenta (Thurzó Lajos
Városi Könyvtárat és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet), Óbecse (Ferenc
József csatorna), az aracsi pusztatemplom romjai, Újvidék (Szerb Matica könyvtár),
Péterváradi erőd.
Törökbecsén este egy nagy ünnepségbe csöppentünk: a tiszavirágrajzást várva, a Tiszaparton ünnepeltünk a helybéliekkel együtt. Égő gyertyákat bocsájtottunk a vízre valami
nagy kívánságra gondolva.
Jártunk Topolyán, a Juhász Erzsébet Könyvtárban, majd a Szabadkán, ahol a rendkívül
zsúfolt és nehéz körülmények között működő városi könyvtárban is vendégeskedtünk.
Az utolsó nap Zombort kerestük fel, a városháza díszes épülte, a Zentai csata c.
festmény élménye az amit elhoztuk az egyik legzöldebb városból.
Kirándulás a Felvidékre
2015. szeptember 26-27.
Szervezetünk idén, rendhagyó módon egy második kirándulást is szervezett, ez
alkalommal a Felvidékre. Az ottani barátainkkal, kollégáinkkal szerveztük, az ő
vezetésükkel zajlott a kirándulás. Ipolyságról Pálinkás Tibor, a honti múzeum, Solmosi
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Márta, az ipolysági könyvtár igazgatója, Palástról pedig Szarka Katalin, a könyvtár
vezetője volt a kalauzunk. A szállásunk Paláston volt, az Ivánka Kúriában.
Garamszeg volt az első megállónk, itt a Világörökség részeként számon tartott
garamszegi fatemplomot néztük meg. Besztercebánya következett, megnéztük a
várnegyedet, a főteret, fejet hajtottunk Bél Mátyás emléktáblájánál, a Mátyás és Beatrix
címernél is. Visszafelé megálltunk Dobronya váránál.
Este a vacsoránál, megtisztelt bennünket Palást polgármestere, bemutatta a települést,
beszélgettünk a közigazgatási rendszerről, a magyarság helyzetéről, a kultúráról.
Másnap Palást nevezetességeit néztük meg, majd a csábrági és a bozóki vár
következett.
Megható program volt, amikor a Tibor által régebben fölfedezett 48-as főhadnagy-sírt
koszorúztuk meg a bozóki temetőben. A kirándulás végén, az ipolysági vacsora után
elbúcsúztunk a vendéglátóinktól.
Tartalmas, sokszínű út volt mögöttünk: történelmi, művészeti, földrajzi látnivalók
mellett a lényeg persze azon kapcsolatok ápolása, melyek működtetik az életünket.
11. Pénzügyi helyzet
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil. 2015 év elején 984.710 Ft volt a szervezet
vagyona. Ez az összeg tartalmaz 250.000 Ft-ot, amelyet az alapító a Nagy Ferenc díjra
adományozott. Ez az összeg évenként 50.000 forinttal csökken.
2015-ben 1.434.120 Ft folyt be a Pemeksz számlájára, az alábbi megoszlásban:
Tagdíj:

1.005.500 Ft

Tanulmányutakra befizetett hozzájárulás:

380.000 Ft

Programok részvételi díja:
Banki kamatbevétel:

49.000 Ft
120 Ft

Az év során 1.598.880 Ft kiadása volt a szervezetnek, a következő jogcímeken:
MKE tagdíjhányad befizetés:

377.500 Ft

Tanulmányutak utazási költsége:

379.000 Ft

Banki költségek:
Posta:

24.095 Ft
9.450 Ft

Csoportos étkeztetés:

562.000 Ft

Tiszteletdíj és Nagy Ferenc-díj:

155.145 Ft

Koszorú, virág:

31.250 Ft

Könyv:

48.410 Ft

Nyomtatvány:

1.030 Ft
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Részvételi díj (MKE Vándorgyűlés):

11.000 Ft

A PEMEKSZ számláján 2015. 12. 31-én 819.953 Ft van, a pénztárban 2 Ft.
12. Kapcsolatok
Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, és a vajdasági
könyvtárakkal is megtörtént kapcsolatfelvételt.
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet
működéséről, a szakmai hírekről a vezetőségnek naprakész információi vannak.
A Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára elnökként vesz részt.
Összegyűjtötte a Pest megyei javaslatokat, kapcsolatot tartott a minisztériummal és a
kiadókkal.
A Szinnyei–Díj Bizottságban Fülöp Attiláné képviseli a MKE-t.

13. Média megjelenés:
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/03/tisztujito-kozgyules-a-pemeksz-ben/2072/#more-2072

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/az-ipolysagi-varosi-konyvtar-es-a-vaci-katona-lajos-varosikonyvtar-tizenoteves-munkakapcsolata-2001-2015/2181/#more-2181

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/a-fitz-jozsef-konyvdijrol/2200/#more-2200
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/09/a-2015-evi-fitz-dijrol/2412/#more-2412

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/06/mert-ven-szabadka-aldalak-kosztolanyi/2357/#more2357

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/11/felvideki-varak-3-a-pest-megyei-szervezet-sokadikfelvideki-utjarol/2646/#more-2646

http://erdmost.hu/2015/06/18/hirado-2015-junius-18/
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14. Egyéb
• Bazsóné Megyes Klára tagja volt az MKE választási bizottságnak, levezette az MKE
tisztújítását.
• A PEMEKSZ képviselői részt vettek az MKE 80 éves konferenciáján a szolnoki
vándorgyűlésen.
• Könyvtárvilág szerkesztésében Bazsóné Megyes Klára, a Könyv, könyvtár,
könyvtáros szerkesztőbizottságában Fülöp Attiláné vett részt.
• Bazsóné Megyes Klári kiegészítette a PEMEKSZ történetét, - a kronológiát és a
személyi nyilvántartást.
• Fülöp Attiláné, az MKE felkérésére, szakértőként részt két könyvtár vezetői
pályázatának szakmai véleményezésében. (Volf György Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény, Törökbálint, Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ)

Gödöllő, 2016. 02. 16
Fülöp Attiláné
elnök
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