
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete 
tevékenysége 2003-2006. között. 

Beszámoló 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (a 
továbbiakban Szervezet) az egyesület alapszabálya szerint működő területi 
szervezet. 
Céljai, törekvései természetesen megegyeznek az Egyesületével, ugyanakkor 
figyelembe kell vennünk a megye sajátosságait. 

- Pest megye középponti helye az országban (aránylag minden település 
elérhető távolságban van) 

- az ország legnagyobb megyéje, nagy távolságok 
- közlekedési nehézségek (a Duna és Bp. „elválaszt”) 
- rendkívül sok település, kb. 170, ebből 40 város 
- nincs valódi megyeszékhely, a megyei funkciók „szétszórtak” 
- a megyei könyvtár egy kisvárosban van 
- a megyei könyvtár csak Budapesten át közelíthető meg (közlekedési 

nehézségek) 
- jelentős gazdasági-kulturális különbségek, vegyes színvonal  

o Dunakanyar –idegenforgalom 
o Börzsöny – kisfalvak 
o agglomeráció – alvóvárosok + bevásárlóközpontok 
o alföldi terület – Tápióvidék, Cegléd, Nagykőrös vidéke – 

mezőgazd. 
 

Az Egyesület munkája 4 éves ciklusokra tagolódik, így a mostani 
beszámolási időszak a 2002-2006. közötti évek munkájára vonatkozik. 
 
Devecser 2002. október 30. A Pest Megyei Szervezet megtartotta beszámoló és 
vezetőségválasztó közgyűlését, melynek eredményeképp a következő 
összetételű vezetőség állt fel: 
Elnök: Bazsóné Megyes Klára 
Tagok: Gerber György 
 Béresné Dávid Magdolna 

Fülöp Attiláné 
Sáhóné Bordás Éva 
Szamosvári Istvánné 

Ellenőrző biz. elnöke: Dr. Kovács Csilla 
 tagok: Szegedi Pálné 
  Szlávik Jánosné 
Az MKE Tanácsába Bazsóné Megyes Klárát delegáltuk. 
A 2002. decemberi alakuló ülése után – ahol Gerber Györgyöt választottuk 
titkárnak - a vezetőség rendszeresen ülésezett, illetve tartotta a kapcsolatot az 



interneten keresztül is. Vezetőségi üléseket egyébként zömmel a Szabó Ervin 
Könyvtár büféjében, valamint egy-egy egyéb rendezvényhez kapcsolódóan 
tartottunk. 
 
Célkitűzéseink: 

- a megye könyvtárosainak szakmai fejlődését sokkal erőteljesebben 
segíteni különböző módszerekkel, bemutatni egymás eredményeit 

- a könyvtáros életpálya vonzóvá tételéhez hozzájárulni 
- a kapcsolattartást fejleszteni (a nem egyesületi tagokat is bevonva) 
- a tagsági „fegyelem” erősítése (tagsági díj befizetése, a különböző 

kötelezettségek teljesítése stb.), egyben növelni kell a létszámot 
- hozzájárulni a könyvtáros szakma fejlődéséhez, a stratégiai tervek 

megvalósításához 
- külső kapcsolatok erősítése 
- mindehhez az anyagi feltételek megteremtése 

 
Megvalósulási formák, keretek: 

- szakmai tanácskozás, értekezlet, konferencia, vándorgyűlés 
- továbbképzés, tréning 
- előadás 
- pályázat kiírása 
- tanulmányút, kirándulás 
- találkozó, könyvtárosnap 
- Téka-díj, egyéb díjakra javaslattétel 
- levelezőlista, hírlevél, meghívók 
 

Általános helyzetkép, tagság  
A Szervezet tagjainak száma jelentős mértékben stabilizálódott: 90-110 fő 
között van az egyéni tagok száma, 2006-ban    103  fő, a testületi tagok száma 
pedig minden évben növekedett, az idén már 11   könyvtár tagja a Szervezetnek, 
illetve az Egyesületnek. 
A tagdíjreform bevezetése jelentősen könnyített a helyzetünkön, egyértelmű a 
tagdíj összege, megoszlása. Ugyanakkor segíteni tudunk a szakterületi 
szervezeteknek is a belépők számának növelésében, hiszen a további tagdíj 
összege most már mindenki számára elfogadható nagyságú. 
Változatlan tény, hogy szinte kizárólag közkönyvtárak, itt is elsősorban a 
nagyobb községi, valamint a városi könyvtárak munkatársai lépnek be a 
Szervezetbe. Jó néhányan másik szervezetnek is tagjai lettek. 
 
Szakmai formák (tanácskozások, konferenciák) 

- Az Európai Bizottság magyarországi delegációjának tevékenysége (2003) 
(Koreny Ágnes) 

- Könyvtáros életpálya modell  (2003) (Bartos Éva) 



- Teljesítménymérés a könyvtárakban (2003) (Skaliczky Judit, Vidra-Szabó 
Ferenc) 

- Városi könyvtárak az ezredfordulón (2004) (Bakos Klára, Papp István, 
Nagy Attila stb.) 

- 100 éves a váci könyvtárügy (2004) 
- Különgyűjtemények a könyvtárakban. Tanácskozássorozat (2005.) 

Gyerekkönyvtárak (Tószegi Zsuzsa) 
EU-s különgyűjtemények (Koreny Ágnes, stb.) 
Zenei részlegek (Gócza Julianna, Nida Judit) 
Helyismereti gyűjtemények (Mándli Gyula) 

      -  Önálló szekcióülés a gödöllői vándorgyűlésen (Nagy Attila, stb.) 
      - Könyvtárak névadási szokásai Pest megyében (Bazsóné M. K. stb.) (2006). 
 
Tréningek (egy-egy térség könyvtárosainak szervezve) 
2004-2006. Elsősorban a községi könyvtárosok találkozási lehetőségeit 
teremtettük meg, célunk az új könyvtári szolgáltatások megismertetése, a velünk 
szemben támasztott igények világos megfogalmazása, egyben a további lépések 
megtervezése. 7 helyszín volt: Vác, Monor, Nagykáta, Budakeszi, Cegléd, 
Dunaharaszti, Százhalombatta. A tréningsorozat záróakkordja volt egy három 
napos, bentlakásos tréning Csemőn. A résztvevők száma összességében 
mindegy 160 fő volt. 
 
Pályázatok 
A fiatal könyvtárosoknak kiírt pályázatunk eredménytelen volt. Pályázatot 
írtunk ki a könyvtárak névadóira vonatkozóan, erre 6 pályamű érkezett. A bíráló 
zsűri tagjai voltak Sándor Tibor, Takáts Béla a Helyismereti Szervezetből, 
valamint Biczák Péter. 
Alkotó könyvtárosok címen kétszer írtunk ki pályázatot, a másodikat közösen a 
Közkönyvtári Egylettel. Ennek pályaműveit a gödöllői vándorgyűlésen mutattuk 
be. 
 
Könyvtárosnapok 
Megrendezésükre hagyományosan június első felében kerül sor, a megye 
valamelyik városában. A vendéglátó könyvtár bemutatkozásán kívül a 
nevezetességek megtekintésére is sor kerül, esetlegesen szakmai előadást is 
hallgatunk. A nap „fénypontja” a közösen elfogyasztott ebéd, vagy uzsonna 
melletti társalgás, eszmecsere. Hiszünk abban, hogy ezek a programok 
jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy feltöltődve térjünk vissza a 
mindennapokhoz. 
Szentendre – Skanzen (2003.) 
Ráckeve – kastélykert, városnézés, múzeum (2004) 
Budaörs – könyvtár, városnézés, múzeum (2005.) 
Nagykőrös – szakmai előadás, városnézés, múzeum (2006) 



Díjak, Téka-díj 
A Pest megyei könyvtárügyben legalább 25 éve dolgozó kollégák kapják a díjat 
a Téka-díjat, amely egy László Bandy által készített grafika. 
Ráckeve – 61 fő 
Budaörs – 9 fő 
Nagykőrös – 9 fő 
Javaslatunkra ketten kapták a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Emlékérmét: Tóth Lászlóné és Gloserné Szabó Györgyi. 
 
Nyugdíjas találkozók 
Budakeszi Könyvtár és a Vadaspark (2003) 
Aszód, városnézés, múzeumlátogatás (2004) 
Százhalombatta, Régészeti Park, múzeumlátogatás (2005) 
Gödöllő – Gyöngyös, Ferences Könyvtár,Vahot Sándor Könyvtár 
 
Kirándulások 
Selmecbánya, Körmöcbánya (2003) 
Krakkó, Wieliczka, Besztercebánya (2004) 
Dél-Erdély (5 napos és 8 napos) (2005) 
Csehország, Prága, Telc, Kutna Hora (2006) 
 
Kapcsolattartás egymással 
Létrehoztuk a primlistán a Pest megyei könyvtárosok levelezőlistáját, ezen kívül 
a Pest Megyei Könyvtár hírlevelén keresztül értesítettük a tagokat a hírekről.  
A megyei könyvtár honlapján lévő információs bázisunk is működik. Sajnos, 
önálló honlapot nem tudtunk készíteni.Természetesen a hagyományos postai 
úton kiküldött meghívók rendszere is működött, de nem igazán szerettünk vele 
élni (anyagiak, postai gondok). 
 
Külső kapcsolatok 
Elsősorban a váci könyvtár munkája révén felvettük a kapcsolatot a felvidéki 
könyvtárakkal: Ipolyság, Komárom, Zselíz, Érsekújvár, Párkány, Léva, valamint 
Nyitra város könyvtáraival. Többször tapasztalatcserén, tanulmányúton vettünk 
részt velük együtt, bemutattuk a magyarországi könyvtáros szervezetek 
tevékenységét is. A kapcsolatok révén a tanácskozásainkon az ipolysági, 
komáromi, érsekújvári kollégák is előadók voltak. 
Magyarországi könyvtárakkal is kapcsolatot teremtettünk: Komárom, Tata, 
Gyöngyös könyvtárait emelem ki. 
A többi egyesületi szervezet közül elsősorban a Helyismereti Szervezettel és a 
Közkönyvtári Egylettel szoros a kapcsolatunk: az előbbivel a felvidéki 
kapcsolatok révén, a közkönyvtárival pedig több közös projektünk volt. (Alkotó 
könyvtárosok pályázata 2005., szekcióülés a gödöllői vándorgyűlésen.)A 
vándorgyűléseken egyéni tagként veszünk részt. A gödöllői vándorgyűlés egyik 



szervezője voltunk, minden munkában részt vettünk (pénzügyek, szervezési 
feladatok, kalauzolás, autóbuszok szervezése stb.), de elsősorban a kirándulások 
lebonyolítása volt a feladatunk. 
 
Gazdasági ügyek 
Sokat tettünk annak érdekében, hogy pénzügyileg egyenesben legyen a 
szervezet. A tagdíj-befizetési fegyelem javításával elértük, hogy a tagok nagy 
része áprilisra befizeti azt, a testületi tagság népszerűsítésével pedig sokat 
tettünk az anyagi helyzetünk javítására.  
Minden évben többször pályázatunk: NKA és a Pest Megyei Önkormányzat 
különböző pályázatain nyertünk. 
Mindezzel elértük, hogy az egyesület tagjai ingyen vagy roppant 
kedvezményesen vesznek részt a programokon, de a nem egyesületi tagok sem 
mindig fizettek, és ők is kedvezményben részesültek. Ehhez természetesen a 
szervezők és a vendéglátó könyvtárak „nagylelkűsége” is kellett. 
 
Egyéb 
Részt vettünk az Etikai kódex kidolgozásában. Elmondtuk véleményünket az 
alapszabály módosításáról, a tagdíjakról. 
Részt vettünk a PR Bizottság munkájában. 
Foglalkoztunk a tagkártyákkal, a pénzügyekkel, a pályázatokkal. 
 
Összességében eredményesnek látom az elmúlt 4 évet. Azt gondolom, egy civil 
szervezet, mely alapvetően a mindennapi munka mellett működik, nem tud 
sokkal többet tenni.  
A vezetőség igyekezett megfelelni az elvárásoknak, az általunk megfogalmazott 
céloknak, valamint az egyéb, a szervezet felsőbb szervei követelményeinek. 
- A könyvtár szakma legújabb eredményeit igyekeztünk közvetíteni, a 
problémákat felvetni, illetve ezekre megoldásokat találni.  
- A könyvtáros életpálya vonzóvá tétele ügyében tettünk a legtöbbet, de az a 
véleményem, ez az egyesület teheti ebben 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 bőrünkben, hogy feltöltődjünk, de abban is, hogy a 
tájékoztató, információszolgáltató munka során használjuk a szerzett 
ismereteket. 
 
És akkor a végére egy kis bírálat, pesszimizmus? 
A szervezet által nyújtott tevékenységek, programok mindenki számára szóltak: 
de nem mindenki élt a lehetőségekkel. 



Kezdődik azzal, hogy nem minden Pest megyei könyvtáros tagja a szervezetnek 
(sőt, az egyesületnek sem!). 
Folytatódik úgy, hogy a jelentkezési lapot egyszer kitöltő kolléga nem fizeti be a 
tagdíjat – tehát már abban az évben nem is tagja az egyesületnek.  
Aztán a szervezet tagja nem biztos, hogy eljön a programjainkra, hogy 
figyelemmel követi az eseményeket. 
De bírál. Ami önmagában nem baj, csak az előzőkkel együtt. Tudjuk a 
nehézségeket:  
napi munka – fáradtak vagyunk,  
kicsi a költségvetés – nem tudjuk kifizetni az útiköltséget,  
nagyok a távolságok – hosszú az utazás, lejár a munkaidőnk,  
kevesen vagyunk a könyvtárban – nem zárhatjuk be a könyvtárat, nem tudunk 
elmenni „otthonról”. 
Mindez minket, engem is érint, ha nem is ilyen „töményen”. De azért ki kell és 
időnként ki is lehet lépni ebből a bűvös körből. A saját és a szakma érdekében. 
Ahogy Gerber György szokta fogalmazni a hírlevelekben a „szellem 
felszabadítása” érdekében. 
 
Érd, 2006. november 6.    
     Bazsóné Megyes Klára 
      elnök 


