
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Pest Megyei Szervezetének vezetõsége
négyéves ciklusának a végén összegezte az
elmúlt idõszak tevékenységét. 

Ennek az áttekintésnek az eredménye ez
az írás is.

Amikor 2007 õszén belevágtunk honla-
punk tervezésébe, úgy hittük, pillanatokon
belül, „akár már holnapra is” kész lehet.
Könyvtárosként tudtuk, milyen elvárásaink
vannak egy honlappal szemben, meg is fo-
galmaztuk õket. Majd megtapasztalhattuk,
hogy mindent megvalósítani már korántsem
annyira egyszerû. Sokféle elvárásnak,
igénynek kell megfelelni, „jó lenne ez is,
meg az is”, és persze a szûkös anyagi kere-
tekbe is bele kell férni. Így aztán a holnap-
ból holnapután lett, meg még néhány nap.
De ahogy a mesék is mondják: minden jó,
ha jó a vége…

A honlap tartalmi és formai szerkezeté-
nek kidolgozásához elõször is azt kellett
tisztáznunk, hogy kiknek szól és milyen in-
formációkat szeretnénk közzé tenni. A cél-
közönség egyértelmû: elsõsorban a szerve-
zet tagjai, továbbá a potenciális tagok és az
egyesület munkája iránt érdeklõdõ tágabb
közösség. 

Nehezebb kérdés volt, hogy milyen in-
formációk kerüljenek fel. Mivel akkor már

volt egy jól mûködõ levelezõlistánk, a friss
hírek, információk ezen keresztül eljutottak
a kollégákhoz. 

Nem volt tehát szükség arra, hogy a napi,
gyorsan változó híreket a honlapra tegyük,
hírportálszerûen mûködjünk. A tartalom ter-
vezésekor elsõsorban a statikus informáci-
ókra helyeztük a hangsúlyt, hogy minden
olyan adat, esemény kerüljön fel, ami az
egyesület életében nem csak pillanatnyi hír,
hanem a késõbbiekben is fontos lehet. Végül
ezen elvek szerint alakítottuk ki a honlap
tartalmi részét. 

A megjelenés megtervezésénél legfõbb
szempontunk az áttekinthetõség volt. Fon-
tosnak tartottuk, hogy az érdeklõdõk számá-
ra az elsõ pillanatokban nyilvánvalóvá 
váljon, milyen információkat találhatnak 
a honlapon, ezeket viszonylag egyszerûen,
néhány kattintással el is érhessék (és közben
ne vesszenek el).

Talán kevésbé lényeges kérdés a színek,
betûtípusok és egyéb formai elemek megvá-
lasztása. 

A jól olvashatóság nem elhanyagolható
szempont, de a többi elég szubjektív, ahá-
nyan voltunk, annyiféle színnel, árnyalattal,
betûtípussal képzeltük el a lapot. Köszönet
Szabó Borsnak, aki óriási türelemmel végig-
próbálta velünk az összes elképzelést, és aki
a saját honlapszerkesztõi tapasztalataival is
hozzájárult a végleges forma kialakításához. 

Nem volt egyszerû megfelelõ domainne-
vet sem találni, olyat, ami nem foglalt, köny-
nyen megjegyezhetõ, és valamilyen módon
utal az egyesületre is. A kézenfekvõ
www.pmke.hu, vagy pmksz.hu – nem meg-
lepõ módon – már foglalt volt. Némi „köz-
vélemény-kutatás” után Mándli Gyula ja-
vaslatát fogadtuk el, ami olyannyira bevált,
hogy ma már – ha hivatalosan nem is, de
egymás között gyakran – a szervezetet is
„pemeksz”- ként emlegetjük. 
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A honlap tervezete 2008 tavaszára elké-
szült, és márciusban elkezdtük az anyag-
gyûjtést, valamint az egyeztetéseket Szabó
Borssal, a honlap fejlesztõjével. 

Az elsõ verzió hozzávetõlegesen két hó-
nap alatt készült el, erre a tervezett tartalom
nagy részét fel is töltöttük, és a 2008 évi
ceglédi könyvtárosnapon be is mutattuk a
tagságnak. 

De nem üldögélhettünk elégedetten a ba-
bérjainkon. Folyamatosan dolgoztunk a ki-
sebb-nagyobb szerkezeti változásokon.
Ilyen volt például a friss tartalmak kiemelé-
se a kezdõlapon, vagy az egyéb díjazottak
listája. Voltak hiányosságok, melyeket mi
vettünk észre, de voltak olyanok is, melyek-
re a tagság hívta fel a figyelmet. Volt, amin
tudtunk változtatni, volt, amin nem. A hiá-
nyosságokon túl új történések is módosítá-
sokat tettek szükségessé, illetve néhány javí-
tás az egyszerûbb és gyorsabb feltöltést
szolgálta. Ez utóbbi egy jó honlapnak ma
már jogosan elvárt feltétele. 

A folyamatosan karbantartott tagnévsor
mellett megtalálhatók a jelentkezéshez
szükséges információk, díjazottaink listája,
rendezvényeinkrõl beszámolók, fényképek
2003-ig visszamenõleg, bár ezek hiányosak.
Nem találtunk minden korábbi rendezvény-
rõl fotót, beszámolót.

Az aktuális év tervezett rendezvényei is
nyomon követhetõk. Amióta a honlap mû-
ködik, igyekszünk minden eseményrõl be-

számolót, fotókat feltenni, és ahol lehetõség
van, az elhangzott elõadások prezentációit is
elérhetõvé tenni. Az aktuális információk
mellett megtaláljuk a szervezet történetét,
valamint a korábbi évek beszámolóit és
egyéb dokumentumait is. 

Célunk, hogy az érdeklõdõk részletes ké-
pet kaphassanak az egyesület munkájáról,
életérõl.

A mostanra nagyjából véglegesnek te-
kinthetõ honlap létrejöttében a legfõbb ér-
dem Bazsóné Megyes Kláráé, aki felvetette
a honlap gondolatát, õ „hozta” a programo-
zót, oroszlánrészt vállalt az anyaggyûjtés-
ben, ötleteivel segítette a további munkát, és
hajtott minket, amikor ellankadtunk.

A honlap mûszaki, technikai részéért,
üzemeltetésért Szabó Bors és a Tycmo Kft.,
a tagsági információkért Sebestyénné
Majchrowska Ewa, a tartalmi részért jóma-
gam felelek, de a honlap kialakításához
majd mûködéséhez a vezetõség minden tag-
ja hozzájárult ötleteivel, észrevételeivel, ké-
sõbb cikkekkel, fotókkal. 

Nem utolsósorban köszönet illeti azokat
az egyesületi tagokat is, akik észrevételeik-
kel, véleményükkel, rendezvényeinkrõl ké-
szült beszámolókkal és fotókkal segítették
és a jövõben is segíteni fogják a honlap mû-
ködését. ■
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