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Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda 
és a fenntartható fejlődési célok 
megvalósításáért 

Kissné Anda Klára 

2017. november 22-én az Országos Széchényi 

Könyvtár adott helyet annak az országos szakmai 

szemináriumnak, amely igyekezett teljes képet 

adni az ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlő-

dési Céljairól, a nemzeti stratégiáról és válaszo-

kat keresett a könyvtári feladatokra. Az NKA 

által támogatott programon az MKE tagszerveze-

teiből csak negyvenen, de rendkívül aktívan vet-

tek részt, és további munkájukra számít az El-

nökség. A hazai sajátosságok figyelembe vételé-

vel a fenntartható fejlődési célokat (SDG-ket) 

segítő jó gyakorlatokat kell megfogalmazniuk, 

amelyeket az IFLA (International Federation of 

Library Associations – Könyvtári Egyesületek és 

Intézmények Nemzetközi Szövetsége) felé to-

vábbítva, és a többi nemzet gyakorlataiból is 

merítve, módszertani segédeszközt adhat majd a 

szakma képviselőinek itthon és külföldön. 

A szemináriumot Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 

MKE elnöke nyitotta meg és koordinálta. Az 

IFLA Igazgatótanácsának (IFLA Governing 

Board) újra megválasztott tagjaként már hangoz-

tatta idehaza az Agendához is igazodó nemzet-

közi könyvtári fejlesztési irányokat. Nem kérdé-

ses, hogy a könyvtárak társadalomban betöltött 

szerepüknél, feladatuknál és eszközrendszerük-

nél fogva részeseivé válnak az adott programnak. 

A „hogyan”-okra keresett válaszokhoz nyújtottak 

útmutatást a csoportmunkák mellett elhangzó 

előadások. 

Elsőként Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki 

Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatósá-

gának igazgatója adott átfogó tájékoztatót az 

ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlődési Cél-

jairól. Magyarország rendkívüli és meghatalma-

zott nagyköveteként, állandó ENSZ-

képviselőként, az ENSZ Nyílt Munkacsoport 

(OWG) társelnökeként tevékenykedett a globális 

program célrendszerének kidolgozásában. A 

fenntartható fejlődési célok (Sustainable 

Development Goals, rövidítve SDGs) végül 17 

pontban és 169 alpontban kerültek megfogalma-

zásra, amelyet átfogó és kormányközi tárgyalá-

sok előztek meg. Az ENSZ Közgyűlés (193 tag-

állam) 2015-ben elfogadta a programot, kijelölte 

az együttműködési, finanszírozási lehetőségeket, 

a nyomon követési eljárásokat. Teljesítése para-

digmaváltást jelent nemzeti, regionális és globá-

lis szinten, az élet minden területén, minden 

egyes személy számára.  

 

Dr. Kuntár Tamás. A fotókat Karasz Lajos készítette 
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A magyarországi helyzetről dr. Kuntár Tamás 

főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisz-

térium Nemzetközi Szervezetek Főosztálya) el-

mondta, hogy a nemzeti sajátosságok alapján a 

prioritásokat a kormány határozza meg, és a fel-

adatokat a szaktárcák alá rendeli tárcaközi fele-

lősökkel. A mérőszámok okán a KSH-val műkö-

dik együtt. Készülnek a stratégiai és szakpoliti-

kai munkatervek. Hazánkban például több vízzel 

és mezőgazdasággal kapcsolatos program várha-

tó. A finanszírozást 2021-ig a meglévő EU-

források jelenthetik. Az előadó a könyvtárak 

beavatkozását az információhoz való hozzáférés, 

a hiteles információ szolgáltatása, a mindenkori 

általános és digitális tudás javítása terén látta. Az 

Agenda magyar nyelvű kormányzati fordítása az 

ensz.kormany.hu oldalon található. 

Dr. Gellér Zita Márta (vezető stratégiai koordi-

nátor, Földművelésügyi Minisztérium Projekt-

irányítási és Informatikai Főosztály) az SDG-k 

megvalósítását célzó szemléletformálásról be-

szélt. Szerinte a könyvtárak hatékonyan segíthe-

tik az információhoz, a szakirodalomhoz, a kuta-

tási és tudományos eredményekhez való nyilvá-

nos hozzáférést, ahogy a munkavállaláshoz szük-

séges és a digitális készségek elsajátítását is. Az 

iskolán kívüli oktatás helyszíneként, adott infra-

struktúrájával, együttműködéseivel a könyvtár a 

minőségi oktatást szolgálhatja. Fontos a közvetí-

tő és egyenlő esélyteremtő szerepe. A fenntartha-

tó városok és közösségek alakításához, a kulturá-

lis értékek feltárásához és megőrzéséhez járul 

hozzá. Diákprojektjein, közösségépítő program-

jain keresztül, különgyűjteményeivel pl. a felelős 

fogyasztásra és termelésre irányíthatja a figyel-

met. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes az IFLA törekvésekre, 

a 2016–2021. közti időszakot átívelő stratégiára 

hivatkozva utalt arra, hogy a globális célok egy-

általán nem állnak messze a könyvtári céloktól. 

A jól-lét, az esélyegyenlőség biztosítása alapvető 

feladat, a szegénység pedig egyben információ-

szegénységet is jelent. A résztvevőktől könyvtá-

raik teherbírására tekintettel jó gyakorlatokat 

kért a tizenhét SDG, ill. azok választott alpontjá-

hoz. Az eredmény az értékteremtés és érdekér-

vényesítés kettős céljával egy magyar és idegen 

nyelvű elektronikus kiadványként, illetve 

brossúraként mutatkozik majd meg. 

 

Lükőné Örsi Gabriella 

Lükőné Örsi Gabriellától (főigazgató-helyettes, 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, 

Mezőgazdasági Könyvtár) rögtön jó gyakorlato-

kat hallhattak a kollégák. A Földművelésügyi 

Minisztérium háttérintézményeként az MMGM 

feladata gyűjteni és biztosítani a mezőgazdaság-

gal kapcsolatos ismereteket, szakirodalmat. 

2015-től működik a „zöldolvasóként” a temati-

kus különgyűjteményük. Kapcsolatot ápolnak az 

erdei iskolákkal, a környezeti nevelést szolgálja 

a Magonc-tábor, részt vesznek a BISEL 

(bioindikáció az iskolai oktatásban) programban. 

Számos szakmai napot, előadást tartottak és 

ajánlotta mindenki figyelmébe a Zöld könyv: 

hasznos tanácsok, jó gyakorlatok a környezeti 

neveléshez című kiadványt. 

A délután jórészt a csoportmunkáról szólt.  Ba-

rátné dr. Hajdu Ágnes irányításával és az elnök-

ségi tagok közül kijelölt segítőkkel folyt a mun-

ka. A közös gondolkodás mellett a csoportok 

tagjai és a csoporton belüli feladatmegosztás 

feladatonként változott – teljes aktivitást igé-

nyelve a résztvevőktől. A hét csoportnak 

flipchart papírokra dolgozva mindenekelőtt meg 

kellett fogalmazniuk a fenntartható fejlődési cé-

lok megvalósítása szempontjából a könyvtár 

közösséget szolgáló funkcióit, jellemzőit, külde-

téstudatát, kiegészítve azt a csoporttagok egyéni 

vállalásaival. Többek között a társadalmi és a 

jövő generációjáért vállalt felelősségtudat, a ho-

lisztikus szemléletmód, az erős intézményi háló-



zat, az esélyegyenlőség és az ingyenes informá-

ció biztosítása, a könyvtár aktivizáló képessége, 

a digitális kompetenciák, a kommunikáció és 

kreativitás képessége, a sokoldalú lehetőség 

megléte, a tradíció és innováció párhuzamos 

jelenléte, a kulturális örökség reprezentálása, az 

egyéni boldogulás segítése stb. kerültek megjelö-

lésre. Egyéni vállalásként hangzott el például a 

szemléletformálást segítő programban való rész-

vétel vagy a személyes információnyújtás.  

Hangsúlyozottan fogalmazódott meg, hogy létre 

kell hozni a saját intézményi fenntarthatósági 

bizottságot, illetve kezdeményezni kell ilyen 

bizottság alakítását a fenntartónál is. 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár igazgatója előadása lendített a 

programon. A KSZR településekről szólva arról 

beszélt, hogy az infrastruktúrafejlesztés, és az 

információszerzést hatékonyan támogató sze-

mély milyen hatékonyan növeli az információ-

hoz való hozzáférés esélyét és az információs 

műveltség kompetenciáinak elsajátítását. Sorra 

vette a feltételeket, az információforrások sokfé-

leségét, kitért a képzésre, a tanulási folyamatok-

ban való folyamatos jelenlét fontosságára. Ki-

emelte a megyei könyvtárak felelősségét, hiszen 

a lakosság 91,4 %-a él kistelepüléseken, azok 

száma pedig növekszik. Figyelmeztetett, hogy 

csak széleskörű, folyamatos szolgáltatásokkal 

lehet a látogatókat megtartani, a könyvtárhaszná-

lat és a hozzáférés alapja a nyitvatartás, és szere-

pet kell vállalni a helyi közösségek szerveződé-

sében. Mint mondta, a kulturális alapellátást em-

berközpontú könyvtárhálózattal és a divatok he-

lyett állandósággal biztosíthatjuk. 

A második csoportmunka a ma könyvtárosának 

jellemzőit, a vele szemben támasztott elvárásokat 

határozta meg. Empátiatérkép készült: ki mit 

gondol, lát, hall és érez ma könyvtárosként, illet-

ve a környezetében élőktől milyen visszajelzések 

érkeznek a könyvtárosról és a könyvtár intézmé-

nyéről.  A csoporttagoknak személyenként is 

meg kellett fogalmazniuk vágyaikat, és hogy mit 

jelent számukra a siker. Többekben megfogal-

mazódott, hogy míg a könyvtárak és könyvtáros-

ok népszerűségnek örvendenek, sokféle kompe-

tenciával bírnak, természetes a jelenlétük, ezzel 

szemben a társadalmi elismertség és a bér cse-

kély, a bizonyítási kényszer emiatt állandó. Álta-

lános, hogy a személyes kapcsolatok felértéke-

lődnek, az önként vállalt túlmunka pedig jelen-

tős. 

 

Empátiatérkép is készült a csoportmunka során 

A következő előadó Kovácsné Koreny Ágnes, a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-

helyettese azt vázolta, hogy oktatási, szociális, 

foglalkoztatási és foglalkoztathatósági szem-

pontból az ország versenyképességét ássa alá a 

korai vagy végzettség nélküli iskolaelhagyás. Az 

esélyegyenlőség és a tisztességes munka – gaz-

dasági növekedés (4.4, 8.6 SDG-k) biztosítása 

átfogó és rendszerszintű tárcaközi egyeztetéseket 

igényel, de az érintettek egyéni szintjén is közbe 

kell lépni. Az alsó- és középfokú végzettséggel 

nem rendelkező 18–24 évesek arányát 2020-ig 

10 % alá kell szorítani. A könyvtárak többek 

között a tudásmenedzsmentet és tudásbázist érin-

tő együttműködéseikben, személyre szabott 

szolgáltatásokkal, a digitális írástudást, az értő 

olvasást és a kommunikációt fejlesztő, valamint 

a korai prevenciót erősítő programokkal, alterna-



tív tanulási utakat kínálva tudnak segíteni. Emlí-

tést tett a cél érdekében megkövetelt könyvtári 

intézkedésekről, és azokról a területekről, ahol a 

könyvtár be tud avatkozni. Szó esett az EFOP-

3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 pályázat Múzeumi 

és könyvtári fejlesztések mindenkinek c. FSZEK 

projektről is. 

Két olyan csoportmunka zárta a szemináriumot, 

amelynek során a 17 SDG került terítékre. Cso-

portonként kettőt-kettőt dolgoztak fel a résztve-

vők aszerint – és a nap során hallottak alapján –, 

hogy milyen tevékenységgel, programmal, ho-

gyan, mit tudnak tenni az adott cél megvalósítása 

érdekében könyvtári eszközökkel. Kiderült, hogy 

akarva vagy akaratlan, de már vannak is saját jó 

gyakorlatok. A tapasztalatok vagy éppen az új 

ötletek ily módon egymással megosztva jó kiin-

dulópontjai lehetnek a „házi feladatnak”.  

Összegzésként megállapítható, hogy a jelenleg is 

gyakorolt és vállalt feladatok (állományrészek, 

dokumentumok kiemelése, a meglévő adatbázis-

okból történő információszolgáltatás, újak létre-

hozása, témafigyelés és tartalomszolgáltatás, 

kiadványkészítés, az esélyegyenlőséget biztosító 

programok, a felhasználóképzés, a digitális 

kompetenciákat erősítő, munkavállalást segítő 

képzések, az iskolán kívüli, lifelong learning 

támogatása, a legtágabban értelmezett könyvtári 

együttműködések, a közösségépítés, ismeretter-

jesztés, irodalomajánlás, a könyvtári terek és 

szolgáltatások személyes és csoportigényeket 

kielégítő  biztosítása, a könyvtári infrastruktúra) 

így vagy úgy, mind hozzájárulnak a fenntartható 

fejlődési célok megvalósításához, csak most a 

témát és tartalmat az adott SDG-k határozzák 

meg. Ennek során minden könyvtár, ahogy nem-

zeti szinten is, a maga sajátosságai, környezeti 

tényezői szerint, saját adottságait figyelembe 

véve léphet fel. Mi az, ami az új ötleteken túl 

mégis más lesz most? Hogy nagyobb felelősség-

tudattal, a feladathoz felnőtt kompetenciákkal, 

elhivatottsággal és nem elodázva kell hozzáállni. 

Akkor lesz hiteles a tájékoztatás és eredményes a 

célnak alárendelt szolgáltatás, ha a könyvtáros 

maga is szemléletet vált. Véleményem szerint ez 

lesz a legnehezebb… 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezet 2017. évi tevékenysége és 
2018. évi munkaterve 

Kissné Anda Klára 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet 2018. február 12-

én a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 

tartotta éves rendes taggyűlését. A vezetőség 

beszámolt a megyei szervezet 2017. évi tevé-

kenységéről, pénzügyi helyzetéről, ezzel össze-

függésben számot adott az ellenőrző bizottsága. 

A tagság az éves munkatervről és költségvetésé-

ről is döntött. Saját ügyeikből kitekintve az MKE 

és a Tanács munkájáról rövid tájékoztatás hang-

zott el. 

A 2017. évi tevékenység, eredmények 

Kissné Anda Klára, a megyei szervezet elnöke 

beszámolójából kiderült, hogy a Komárom-

Esztergom megyei nem tartozik a nagylétszámú 

szervezetek közé. Tagsága, ahogy másutt is, 

öregszik, csökken az aktív dolgozók száma, ke-

vés a fiatal. 46 fős taglétszámából 3 testületi tag-

ja van. Mint tagdíjakból gazdálkodó civil szerve-

zetnek ez önmagában is meghatározza a lehető-

ségeit. Ezen túl pedig csökkenő létszáma veszé-

lyezteti a szakmai érdekképviseletet. Ennek elle-

nére a beszámoló egy tevékeny, eredményes évet 

mutatott. 

 

Elnöki beszámoló. Fotók: Hatvani István 

Elhangzott, hogy a szervezet képviselteti magát 

az MKE két bizottságában, vannak tagjai más 

szekcióban, minden tanácsülésen és küldöttköz-

gyűlésen jelen van. A digitális kompetenciákat 

körüljáró márciusi MKE konferencián a szerve-



zet a limitált létszámot meghaladva vett részt, 

tagjai ott voltak a KTE Tavaszi szakmai napján.  

A Miskolcon rendezett MKE Vándorgyűlésen 

részt vevő egyesületi tagok anyagi támogatást 

kaptak részvételi költségeikhez. 2017-ben nem 

hiányzott a képviselet a Füzéki István-

emlékérem átadásán sem. Novemberben az 

ENSZ 2030 Agenda köré szervezett MKE 

workshopon aktív részvétellel, majd jó gyakorla-

tok megfogalmazásával segített.   

A beszámoló kitért a javaslattételi munkára, ez 

2017-ben a Fitz József-könyvdíjra és a Vándor 

Bagoly Díjra való felterjesztést jelentett – utóbbit 

sajnos eredménytelenül. Az érdekvédelmi tevé-

kenységről szólva az elnök utalt a könyvtárosok 

világnapja alkalmából még 2016 végén kért 

szünnapra, ám az utóbb húsvét nagypéntekre 

esett szakmai program meghiúsult. Felhívta 

azonban a szervezet az MKE Elnökség figyelmét 

Várady Eszter könyvtárigazgató nyílt levelére, 

amely az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár méltatlan helyzete miatt emelt szót. 

Sajnos nem született megnyugtató megoldás a 

könyvtár elhelyezésére. 

Több, könyvtárakat érintő jogszabály vélemé-

nyezési munkájában vettünk részt. Új feladat 

volt 2017-ben az elnök számára, hogy két alka-

lommal is a könyvtárat érintő igazgatói álláspá-

lyázat véleményező bizottságába kérték fel 

(Nyergesújfalu, Tatabánya).  

A beszámoló a legemlékezetesebb események 

között sorolta a közvetlen hangulatú nőnapozást 

batyus vendéglátással, Szűcs Katalin muzslai 

könyvbemutatóját, amely Farnadon is megszer-

veződött a Muravidéki Baráti Kör Kulturális 

Egyesülettel kötött együttműködési megállapo-

dással támogatva. Sikeres volt a májusi Nyitra – 

Appony kirándulás, melynek során a Nyitra Ke-

rületi Karol Kmetko Könyvtár látta vendégül és 

kísérte a hazaiakat, a szervezésben is oroszlán-

részt vállalva a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 

Egyesületével.  

Hagyományos, fehér asztal melletti alkalom volt 

a júliusi bográcsparti és jó volt visszaemlékezni 

a szeptemberi Bakonysárkánytól Ácsig tartó ta-

nulmányútra. Az októberi könyvtári hét szakmai 

napján a továbbképzésnek is beillő három elő-

adás az aktualitásokról szólt: a 2018-ban életbe 

lépő adatvédelmi rendeletről, a statisztikai adat-

lap hibáiról és változásairól, valamint a ProQuest 

adatbázisáról és tartalomhasználatáról. 

Az együttműködéseket említve többször elhang-

zott a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesü-

lete neve, a szervezet testületi tagjai közül 2017-

ben pedig csak a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár kért támogatást gyermekkönyvheti 

programjához. 

A szervezet pályázati tevékenységének köszön-

hetően tagjai a Jászai Mari Színház két támoga-

tott színházbérletével 6–6 előadást tekinthetnek 

meg ingyen, melyek mellé esetlegesen alkal-

manként 2–2 szólójegy is rendelkezésre áll.  

Nem maradt ki a beszámolóból az sem, ami nem 

teljesült a munkatervből. Kifogásolható a kom-

munikáció „kifelé”, nem működik a honlap és a 

Facebook oldal. Nem volt kapacitás kitelepülni a 

városi rendezvényekre sem. Viszont összesen 27 

cikk reprezentálta az egyesületi és szervezeti 

tevékenységet, és a megyei könyvtárból ered az 

IFLA álhírekről szóló infografikájának lefordítá-

sa, ami az MKE oldalán is megjelent. Kissné 

Anda Klára tartalmas, eredményes évként érté-

kelte a múlt évet. 

 

Feketsné Kisvarga Anita, az egyesület titkára beszélt a 

szervezet pénzügyeiről 

Feketsné Kisvarga Anita, az MKE KEMSZ titká-

ra a szervezet pénzügyi beszámolójában 

forintálisan lebontotta minden jogcímre mind a 

bevételi, mind a kiadási oldalt. A 2017. január 

elsején rendelkezésre álló 50139 forinthoz tagdí-

jakból, kártyadíjból, a kirándulások részvételi 

díjaiból, a színházjegyek támogatásaiból és banki 



kamatból összesen 384921 forint bevétel szár-

mazott. 86500 forint illette a központot a tagdíj-

bevételből, az adminisztrációs költségek, a pos-

taköltség, a vándorgyűlés és testületi tag támoga-

tása (50000 Ft), személyszállítás (171830 Ft), a 

színházbérlet támogatása, szervezett étkezés 

költségeire a kiadási oldal 2017-ben 372230 fo-

rint volt. 2017. december 31-én a szervezet 

62830 forinttal zárta pénzügyi tevékenységét, 

ezzel +12691 forint eredményt produkált. 

Takács Anna, a megyei szervezet ellenőrző bi-

zottságának elnöke röviden megállapította, hogy 

mindent rendben találtak a pénzügyi nyilvántar-

tásokban. Bartók Gertrud, az MKE EB tagja azt 

mondta el, hogy milyen tipikus hibákat találtak a 

szervezetek gazdasági ügyintézése során, és 

hogy egyenként kapnak majd hiba- vagy hiány-

jegyzéket azok, akik érintettek. A Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet nem tartozik a kri-

tizált szervezetek közé. 

2018. évi munkaterv 

A februári taggyűlés a beszámolók elfogadását 

követően az idei tervek megvitatásával folytató-

dott. A vezetőség előzetes elképzeléseit Kissné 

Anda Klára tárta a tagság elé.  

A folyamatos, szabályszerű működés és ügyinté-

zés kritériumai mellett van pótolni való még a 

szabályzatok terén és az irattár rendezése sem 

húzódhat. Szakmapolitikai feladatként vesz részt 

a szervezet továbbra is az MKE véleményezési, 

javaslattételi tevékenységében. Januárban már 

továbbított véleményt az Elnökség felé a Köz-

gyűjteményi Digitalizálási Stratégia feladatait 

meghatározó akciótervről. Folyamatban van a 

Fitz József-könyvdíjra a könyvek jelölése, és 

várja a szervezet az MKE kitüntetések felterjesz-

tési javaslatát. Folyamatban van a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, mint ÖKO-könyvtár 

felterjesztése az IFLA Zöldkönyvtár Díjra. 

A szakmai érdekvédelem 2018-ban ismét kiter-

jed a könyvtárosok világnapjára a könyvtárak 

április 13-ai zárva tartását kérve. Távlati cél e 

kezdeményezés országos kiterjesztése. Számítani 

lehet továbbá az igazgatói pályázatokat vélemé-

nyező bizottsági meghívásokra. 

Fontos a kapcsolatépítés, az együttműködés a 

társintézményekkel, az önkormányzatokkal és a 

határon túli szakmai kapcsolatok erősítése, a 

közös programszervezés (SZMKE, MBKE). Új 

irány Selmecbánya.  

Pályázati támogatásból tervezett az őszi megyei 

könyvtári hét programja, illetve a Jászai Mari 

Színház bérlettámogatása. Tanfolyam csak igény 

esetén lesz szervezhető – ez is forrásigényes. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a kompetenciák 

fejlesztésére egész évben jó lehetőség a társszer-

vezetek programjain, szakmai napjain, konferen-

ciáin való részvétel és az INKA, az MKE alapít-

ványának tanfolyamkínálata. 

Konkrét programok között tervezett nőnap he-

lyett, március 10-én a Petőfi Irodalmi Múze-

umban a Szabó Magda és Arany János emlékki-

állítás megtekintése vonattal. Várható Tatán, az 

első vándorgyűlés emlékére egy könyvtárba ki-

helyezett MKE elnökségi ülés.  

Április 13-án kért zárva tartás mellett a könyvtá-

rosok világnapja: Balaton-felvidéki tanulmányút 

Asbóth Zsolt vezetésével. Készülni lehet a XXV. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és 

Könyvtáros Klub programjaira (április 19–22), 

utóbbira előadással. Május végén a Kárpát-

medencei Könyvtárosok Konferenciáján szeret-

nénk képviseletet. Július 3–6. között a keszthelyi 

50. MKE Vándorgyűlésen résztvevő tagjainkat 

támogatjuk, a tervezett kiállításhoz dokumentá-

ciót kölcsönzünk. Még a nyár folyamán ismét 

„fehér asztal melletti” program tervezett, össze-

függésben a megyei könyvtár ideiglenes elhelye-

zésével és piknikezéssel. A nyugdíjas munkatár-

sakkal teadélutánt rendezünk a régi fotók, a fotó-

kon szereplők beazonosításával. A szeptemberi 

tapasztalatcsere helyszíne a tatai Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár hely-ismereti sétával és 

ifj. Gyüszi László idegenvezetésével. Október 1-

én a 47. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári 

Hét szakmai napján tartalmas szakmai program-

mal megemlékezünk a vándorgyűlés 50. évfor-

dulójáról. 

A Jászai Mari Színház két egyesületi bérletével a 

2017/2018-as évadban öt előadás tekinthető meg. 

Kedvező ajánlatok esetén közvetítjük a színhá-



zak, múzeumok programjait tagjaink kulturális 

igényeinek kielégítésére. A testületi tagok prog-

ramjaihoz a megállapodás szerinti támogatást 

nyújtja a szervezet. Igény esetén a társszerveze-

tek fogadására készülünk.  

Nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő PR-

marketing tevékenységre. A honlap-helyreállítás, 

a közösségi oldal felélesztése, a publikációs te-

vékenység kiszélesítése, a média-megjelenés 

egyéb fórumokon, a civil napokra kitelepülés 

nagyobb esélyt adhat a támo-gatásra, a könyvtári 

és egyesületi munka széles körű elismertetésére. 

E területeken a fiatalok is aktivizálhatók. Az 

utánpótlás, az egyesületi munkába való bevonás 

fontos feladat. A taggyűlés a munkatervet elfo-

gadta. Feketsné Kisvarga Anita, a 2017. évi költ-

ségek alakulásának figyelembe vételével terve-

zett 2018. költségvetése az elnökkel egyetértés-

ben aránytartó volt. Nem mértéktelenül felsró-

folva, de bizakodón tervezve a tagdíjbevétel 

emelkedését, a személyszállítás és részvételi díj 

1/3–2/3 arányát, a megszokott támogatások kö-

tött összegét, a taggyűlés a tervezetet elfogadta.  

A szervezési feladatokhoz a vezetőség segítséget 

szívesen fogad.  

Bízunk benne, hogy a végzett munka és az előt-

tünk álló feladatok meggyőző erejűek ahhoz, 

hogy tagjaink sorába mind többen csatlakozza-

nak. A tagdíjbefizetés egész évben folyamatos. 

Befizetés személyesen Feketsné Kisvarga Anitá-

nál (feketsne.anita@jamk.hu, 34/513-675), átuta-

lással a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ko-

márom-Esztergom (KEM) számlára: 11708001-

20570055 (OTP) – megjegyzésben a befizető 

nevével. Csekket kérésre küldünk. További in-

formáció: mkkemsz@gmail.com. 

Tájékoztatásul az MKE 2018. évi munkater-

ve: 

 http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2010/08/Munkaterv_2018-final.pdf 

  

 

 

A taggyűlés résztvevői 
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