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Áttekintés az MKE országos és megyei szervezeteinek tavaszi tevékenységeiről
Kissné Anda Klára
Nem tétlenkedett az elmúlt időszakban sem a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, sem a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet.
Az MKE ismét színvonalas programmal jelent
meg a XXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Supka Géza teremben megtartott
előadások központi témája a tinik voltak, a
Könyvtáros Klub kereteiben pedig szó volt több
szempontból is a képregényekről, a 21. századi
bestsellerekről, biblioterápiáról, e-könyvekről és
online adatbázisokról.
A tavasz során kiírásra kerültek a pályázati felhívások (Az év fiatal könyvtárosa-díj, Hallgatói
pályázat), amelyek sora ezúttal az 50. alkalmat
megragadva történetmesélő videopályázattal
egészült ki. A Fitz-díj Bizottság időközben begyűjtötte az idei könyvdíj javaslatait, az Elnökség pedig az MKE Emlékéremre, valamint a
Szinnyei József-díjra is kiírta felhívásait. Ez
utóbbit kivéve a díjazottak és kitüntetettek az
MKE 50. vándorgyűlésén, 2018. július 4-én, a
plenáris ülésen vehetik át az elismeréseket.
A Kemlib előző számaiban már hírt adtunk arról,
hogy az MKE hogyan kapcsolódott be az ENSZ
2030-ig megfogalmazott Fenntartható Fejlődési

Célok programjába.1 A könyvtárak szerepvállalását ezúttal egy regionális szeminárium keretében vitatták meg 2018. április 17–18-án, cseh,
lengyel, szlovák, román, ukrán könyvtáros szervezetek, valamint a hazai kormányzati partnerek
részvételével. Az IFLA pályázati támogatással
megvalósult rendezvény társszervezője a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete volt. Erre az alkalomra elkészült A Könyvtárosok az ENSZ 2030
Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért című MKE-kiadvány, és annak angol változata is. A kiadvány elérhető az MKE honlapjáról.
2018. április 25-én jubileumi emlékülésre került sor Tatán az 1969. júniusában rendezett első
vándorgyűlésre visszatekintve. Az Elnökség
kihelyezett ülést követően az MKE KomáromEsztergom Megyei Szervezet részvételével, ünnepélyes keretek között emlékezett meg arról,
honnan és hogyan indult el a mára nélkülözhetetlen hagyománnyá lett vándorgyűlések sora. A
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében Sinkó Ildikó (tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár, igazgató), Barátné dr. Hajdu Ágnes
(MKE elnök), Michl József (Tata polgármestere)
köszöntőit követően Kissné Anda Klára, az
MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
elnöke tekintett vissza a szervezet megalakulásá1
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ra és eddigi működésére, majd Mészáros Antal,
az 1969-es események aktív résztvevője, az első
vándorgyűlés szervezője osztotta meg emlékeit a
résztvevőkkel.

Intézet igazgatója tartott szemléletes prezentációt
az intézet megújult honlapjáról. Felhívta a figyelmet a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisának teljessége és az Eseménytár naprakészsége
érdekében kért partnerségre. A Könyvtári Intézet
és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár színvilágában eltér, mindkét felület informatív, a könyvtári munka minden szegmensére kiterjed. A honlap mellett érdemes figyelemmel követni a KI
Facebook oldalát és Youtube csatornáját, ahol
megosztották például, hogyan költözött a szakkönyvtár diákok segítségével.
Kiss Gábor, MKE alelnök az előre megküldött
beszámoló, közhasznúsági jelentés és az Ellenőrző Bizottság jelentésére hivatkozva elsőként Barátné dr. Hajdu Ágnes elnököt kérte szóbeli kiegészítésre.

Koszorúzás Tatán. Fotó: Tanczerné Jakus Emőke

Az emlékülést követően a szervezetek képviselőiből, tisztségviselőiből, a megyei szervezet tagjaiból és a tatai könyvtárosokból álló kis csapat
megkoszorúzta a Magyary Zoltán Művelődési
Ház falán elhelyezett emléktáblát. A szervezésért
és előkészületekért külön köszönet illeti Sinkó
Ildikót és a tatai városi könyvtár munkatársait!
A tatai emlékülés csak az első alkalom volt a
megemlékezésre. A vándorgyűlések történetére,
az ötven év alatt elért eredményekre tekint vissza
az idei keszthelyi vándorgyűlés, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet is emléküléssel, emlékkiállítással készül visszatekinteni
októberben.
Az MKE változtatott számlázási rendszerén, és
nem maradt figyelmen kívül, hogy az EU által
2016-ban elfogadott és idén május 25-én életbe
lépő általános adatvédelmi szabályzata (GDPR)
az egyesületre és tagszervezeteire is feladatott,
kötelezettséget ró. Az ezzel kapcsolatos teendőket a tanácsi képviselők viselik, a tagok pedig
kiértesítésre kerülnek.
2018. május 11-én az MKE küldöttközgyűlést
tartott. A helyszín ezúttal is az OSZK díszterme
volt. Mindenkit megkönnyebbüléssel töltött el a
megjelentek létszáma. Az elmúlt év szakmai
beszámolója előtt Fehér Miklós, a Könyvtári

A tagság 2252 egyéni és 91 testületi tagot számlált tavaly. Jelentős feladat a fiatalítás. Ezt a célt
szolgálja a hallgatók gyakorlatra invitálása, az
egyesületi munka szakdolgozat-témaként ajánlása, a pályázati kiírások (IFLA kongresszuson,
vándorgyűlésen való részvétel, öszönzés külföldi
tanulmányútra, előadásra MKE programokon). A
lemorzsolódás veszélye miatt fontos a folyamatos odafigyelés! Emellett a kötődés erősítésére
alternatívaként felmerült a második regisztráció
díjának csökkentése, valamint az Elnökség segíteni kész a kislétszámú szervezeteket.
A szakmai érdekképviselet az egyesületi munka alappillére. Keretét az alapszabály, a szakmapolitikai kérdések, a trendek és a jogszabályi
környezet, a folyamatos megújulás iránti kötelezettség határozza meg. Az MKE stratégiája mellett a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
munkája került említésre a könyvtárosok világnapjának felhívásával összefüggésben.
2017-ben fókuszba került az ENSZ Fenntartható
Fejlődési Céljai IFLA-programja. Az elnök komoly kultúrdiplomáciai eredményként értékelte,
hogy globális és lokális szinten, a társadalom
minden rétegében megjelenik a szakma. Az
MKE összegző kiadványa, amely az mke.info.hu
oldalról letölthető, Áder János köztársasági elnökhöz is eljutott.

A szervezeti munka a stratégia és az Alapszabály szerint, a megfogalmazott célok mentén
zajlott. Egységesített formában tényszerű, egymással összehasonlítható a szervezetek/szekciók
működése. Bazsóné Megyes Klárát Szóllás Péter
váltotta a Tanács élén. A szervezetek munkája
érvényesül a vándorgyűlés szekcióprogramjai
során, gyakorlattá vált az országos rendezvényeken a tagok támogatása, fontosnak tartják a bizottsági munkában való részvételt. Sokat javult a
szervezeti adminisztrációs fegyelem. SZMSZszel már szinte mindenki rendelkezik.

több a javaslat, mint amennyi kiosztható. Megemlítette a tiszteletbeli tagság fontosságát – követendő példaként. 2017 kitüntetettjeit a résztvevők tapssal köszöntötték.
A költségvetés szempontjából az egységesedéssel jellemző a kiegyensúlyozott költségvetés,
amely tartalékképzésre is alkalmas volt. Igazolja
ezt, hogy az év során tíz ösztöndíjat is támogatni
tudtak. Év közben az INKA (Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány) kuratóriumi elnöke Bakos Klára lett. Az
MKE (azaz Magyarország tízből) két EUpályázatot is nyert.
A tevékenységek között – a teljesség igénye nélkül – említésre került a Kárpát-medencei Fiatal
Könyvtárosok ösztöndíjprogramja, a vándorgyűlés, a könyvfesztivál, a 2017. évi IFLA WLIC
(IFLA World Library and Information Congress,
Wrocław), az agrárkönyvtárak nemzetközi
workshopja,
az
MKE
kompetenciakonferenciája. Folyamatos a Könyvtárosok a
forradalomban felhívás.

Barátné dr. Hajdu Ágnes. A kép forrása:
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/mke_ifla_hir
ek/

A kommunikáció javult. Az MKE honlapja,
Facebook oldala folyamatosan frissül, cél az
interaktív honlap megvalósítása. A Könyvtárvilág színes, szerteágazó tartalommal jelenik meg
kéthavonta. 19 szervezet, 5 együttműködő partner, a megyei könyvtárak lapjaiban (nevesítve a
Kemlibet) megjelent cikkekkel összesen 118
egyesületi írás jelent meg. Elektronikus és nyomtatott MKE-kiadvány is megjelent 2017-ben.
Elkészült az MKE roll up-ja, kommunikációs
listája.
Kapcsolatok és elismerések terén a munkahelyek, a megyei könyvtárak, az OSZK meghatározó szerepet vállalnak a helyi programok lebonyolításában, hatékonyan segítik a szervezeti munkát. Sok helyütt saját szakmai díjakkal ismerik el
a szakmai munkát. Az MKE új gyakorlata köszönteni az évfordulós szervezeteket, a központilag adományozható elismerésekre pedig mindig

A működés és működtetés-fejlesztés a titkárságra hárul. A munka- és költségterv elkészítése
mellett 2017-ben a költségtérítési szabályzat is
kidolgozásra került, odafigyelnek az MKE Ügyrend alkalmazására és hatályosítására.
Végül a külügyi kapcsolatok terén az elnök az
IFLA-ban vállalt tevékenységeket, a V4-es partneregyesületeket, a határon túli szervezeteket
említette meg. Nem elhanyagolható tény, hogy
minden IFLA-kiadványban szerepel magyar adat
(lásd
„Library
of
the
World”,
https://librarymap.ifla.org/ ) Jelentősebb eseményként nevezte meg a dán szakmai tanulmányutat és az IFLA Global Voice fordítását.
Magyarország könyvtáros társadalma számára
pedig éppúgy, mint az elnöknek kiemelkedő
megtiszteltetés, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnest másodszor választották be az IFLA
Governing Board-jába.
Az elnökét dr. Amberg Eszter, az MKE Ellenőrző Bizottságának elnökének felszólalása követte.
Az elnökségi üléseken meghívottként közvetle-

nül is tájékozódhatott a szabályszerűségről.
Megállapította, hogy az egyesület az Alapszabály előírásainak megfelelően működött, a hatóságok felé kötelezettségeinek eleget tett, a működéshez szükséges anyagi háttérrel rendelkezik.
Az év során a szervezetek működését különkülön is vizsgálták, az ellenőrzések 2018 során
folytatódnak.

tervvel) kell mellékelni. Az átvett tárgyakért
személyes garanciát vállal. A kiállítást a 2. nap
bontják, a hazavitelről mindenki maga gondoskodik. Várja az anyagokat.

Az utolsó napirendi pontban Pappné Beke Judit
(Fejér György Városi Könyvtár, igazgató), a
keszthelyi vándorgyűlés szervezőjeként tájékoztatott a hatszáz főt meghaladó regisztrációról és a
programok teljességéről. Felhívta a szekciók
figyelmét a szakmai programok véglegesítésére.
2018. május 11-én, az MKE Küldöttközgyűlést
követően a tanácsi képviselők számára folytatódott a tanácskozás. Elsőként Pappné Beke Judit,
a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója a
vándorgyűlést szervezők nevében tájékoztatott
az előkészületekről. Az aktuális számadatok (regisztráltak, foglalt éjszakák, baráti találkozó
résztvevői stb.) után egyéb részleteket is megosztott a képviselőkkel: a baráti találkozó a Balaton-parton, sátor alatt lesz, a szekcióprogramok
beküldési határideje záros, a meglévők mellett
még egyéb programötletek formálódnak, a megjelölt szobatársak fenntartott helyei miatt sokan
várólistások, parkolójegyeket is fenntartanak az
igénylőknek, a kirándulások helyei lassan betelnek, több kiállítót várnak még. A programfüzet
elkészült, a folyamatosan frissülő honlapon minden információ megtalálható.
A vándorgyűléssel egyidejűleg tervezett jubileumi kiállításról Fehér Miklós (OSZK KI, igazgató) osztotta meg a szervezés és anyaggyűjtés
részleteit. A kiállítás helye reprezentatív, a szolgáltató kiállítókkal egy térben, az előadó bejárata
előtt lesz található. A kiállítási darabok kihelyezésére 17 darab, egyenként 1 m²-es zárt, üveges
tárló, illetve álló paraván áll rendelkezésre. Sajnos nincs kapacitás a begyűjtésre, rendszerezésre
– szervezetenként elkülönítve, az anyag mennyiségének függvényében igényelhető felület. A
beadott anyag mellé kísérő, értelmező szöveget,
a fotókon szereplők nevével (esetleg látvány-

Szóllás Péter. Fotó: Barki Katalin

A főtitkári beszámolót Gerencsér Judit egyéb
elfoglaltsága miatt ezúttal Szóllás Péter, a Tanács elnöke tolmácsolta. Az elmúlt időszak
eseményei között megemlítette a márciusi szakmai konferenciát, az áprilisi IFLA workshopot, a
könyvfesztivált, a tatai kihelyezett elnökségi
ülést és ünnepi megemlékezést, a küldöttközgyűlés előkészítését, a keszthelyi vándorgyűlés szervezési feladatait, valamint a vándorgyűléssel
összefüggő pályázati és kitüntetés-felterjesztési
felhívásokat és a megvalósult MKE-kiadványt.
A folyamatban lévő feladatok nyomán pont
került a költségvetésre, változik az MKE Ügyrend (elérhető a honlapon), összegzik a szervezeti beszámolókat és a munkabizottságok anyagait,
folyamatos a szervezeti dokumentumok érkeztetése, iktatása és a tagnyilvántartás kezelése, a
honlap és a Facebook oldal híreinek feltöltése.
Várható a webmagazin új számának megjelenése. Természetesen mindig van képviselet a
szakmai programokon is. Ezek sorában kiemelte
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és a
társadalomtudományi Szekció közös programját,
a Szakkönyvtári seregszemlét (KSH, 2018. március 6.).
Részletesen kitért a vándorgyűlésen átadandó
díjak és kitüntetések jelöléseire. A Fitz Józsefkönyvdíj 250 javaslatból a bizottság által összeállított 20-as listát a szervezetek megkapták. A

szervezetenként kijelölt felelősök ez alapján várják a díjra javasolt műveket, amelyekről júniusban döntenek. Az év ifjú könyvtárosa-díjra
kiírt és a hallgatói pályázat beérkezési határideje
május 31. A széles körű tájékoztatáshoz elengedhetetlen a szervezetek segítsége.
Hantal Zsófia, az MKE Titkárság vezetője megköszönte a szervezetek beszámolóit és költségvetési terveit. Lényeges változásként hívta fel a
figyelmet arra, hogy mivel a bankszámlakivonat
nem számviteli bizonylat, az átutalt tagdíjakról
számlát kell kiállítani. Másik lényeges változás
az adminisztrációs fegyelem és elszámolhatóság
érdekében, hogy februárt követően nem fogadnak be előző évi számlákat és csak az adott negyedévben számolhatók el az aktuálisak.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete KomáromEsztergom Megyei Szervezet a tagok régi vágyának tett eleget, amikor kiállításlátogatást
szervezett 2018. június 9-én. Ennek ellenére kevesen gyűltek össze, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum tárlatait megnézzék, majd a Vörösmarty
téren részesei legyenek a 89. Ünnepi könyvhét
eseményeinek.

tartottak középiskolásoknak. A könyvtárból nyíló emlékszoba csak kísérővel tekinthető meg,
egyben munkaszobaként is dominál. Jelenleg
Tamási Áron hagyatékából az íróasztalt, faragott
székét, néhány egyéb használati tárgyat és képet
őriz. Mint a helyszínen megtudtuk, a könyvtár
gyűjtőköre a magyar mellett a határon túli irodalmi hagyatékokra is kiterjed. Feladatához tartozik a vidéki gyűjtemények és kiállítások felügyelete, az emlékházak és kiállítások gondozása.

Petőfi Sándor és Szendrei Júlia emlékszobája. Fotó:
Kissné Anda Klára

Tamási Áron emlékszoba. Fotó: Kissné Anda Klára

A Károlyi-palota lépcsősorát hátrahagyva, a múzeumban folytattuk a programot. Céltudatosan
igyekeztünk a Szabó Magda-kiállítás felé. Az
életének különböző szakaszait, a személyiségét
feltáró, hang- és képfelvételekkel megelevenítő
kiállítás során képet alkothattunk családról, iskolai évekről, neveltetéséről, a számára fontos
eseményekről és életének szereplőiről. Mindeközben megelevenedett Tündér Lala és Abigél
és bevezetett műveinek keletkezéstörténetébe.
Személyes tárgyai, megidézett művei és az önreflexiók élete, életműve mellett valódi nagyságát is hűen érzékeltették.

A kis csapat vonattal utazott fel Budapestre. Célzottan az Annyi titkom maradt… címmel rendezett Szabó Magda és az Önarckép álarcokban
címmel
megtekinthető
Arany
Jánosemlékkiállítást nézték meg. A szintén megtekinteni kívánt Tamási Áron emlékszoba a Károlyipalotában működő gyönyörű, emeleti, galériás
műemlékkönyvtárban található. A többek között
a Digitális Irodalmi Akadémiát is gondozó
könyvtár a kutatók számára ma is nyitva áll, ott
jártunkkor pedig éppen egy biblioterápiás órát

Ha már ott voltunk, az állandó Petőfi Sándorkiállítás is megtekintés tárgya lett. A születési
helyszín és gyermekkor egy engedetlen, tanulási
problémákkal küzdő gyerek alakját idézte meg.
A minden taníttatási szándék ellenére a szülői
házat korán elhagyó gyermek, korát hamisító
iratokkal többszáz km-t tett meg az országban
katonának állva és színházi társulattal. A huszonnégy évesen már ismert költő új színfoltja
lett az irodalmi életnek. A kiállítás őrzi szerelmeinek arcképét, többek között Szendrey Júlia ko-

kárdáját, szerény lakhelyük berendezési tárgyait,
térben szemlélteti a Pilvax életképét, míg eljut a
segesvári csata leírásáig, ahol utoljára látták a
költőt. Nem maradt említés nélkül a sírja utáni
kutatás, valamint Szendrey Júlia és fia sorsa Petőfi halála után.
Aranyhoz fűződő tisztelete és barátsága adta
talán az ötletet a kiállítóknak, hogy innen folytassák a kiállítóterek berendezését Arany Jánosemlékkiállítással. Az Arany-kiállítás kettőssége
rendkívüli ismeretekkel szolgált. Míg a jobboldal
a költő életének állomásain kalauzolt végig tárgyi emlékek közepette, addig a baloldal műveit
idézte, azok keletkezéstörténetét, körülményeit,
elemzését, kapcsolódási pontjait tárta fel. A Toldi születését eredményező eredeti pályázati kiírás, a számtalan képzőművészeti alkotás és sok
egyéb tárgyi emlék interaktív módon, – nem
mellőzve a 3D-s szemüveget és a hangfelvételeket – adott jelentős adalékot az Arany-életmű
megértéséhez és áttekintéséhez. A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, mint jegyző, hivatalnok és tanár, a magyar irodalmi és politikai
élet meghatározó egyénisége, az MTA főtitkára
kordokumentumokon keresztül, magánéleti válságával, házassága, környezete megidézésével
bontakozik ki előttünk.

A 89. Ünnepi könyvhét a Vörösmarty téren.
Fotó: Kissné Anda Klára

A múzeumlátogatást követően a program a Vörösmarty téren ért véget, ahol ki-ki érdeklődésének megfelelően látogatta végig a 89. Ünnepi
könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok standjait, vásárolt és dedikáltatott kedve szerint vagy
akár a színpadon zajló aktuális beszélgetésbe
hallgatott bele, illetve követte az eseményeket. A
szemerkélő eső sem volt gátja a jelenlévők szá-

mára rendkívül értékes és érdekes programnak.
Mi jól éreztük magunkat!

Könyvtári jó gyakorlatok és környezettudatosítás a XXV. Érsekújvári
Szakmai Napokon
Kissné Anda Klára
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(SZMKE), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ) Érsekújvári Területi Választmánya és a Czuczor Gergely Alapiskola az
Anton Bernolák Könyvtár könyvtárosainak szakértő közreműködésével 2018. május 14. és 18.
között 25. alkalommal rendezte meg az Érsekújvári Szakmai Napokat. A gyerekfoglalkozások, valamint a szülőknek, a pedagógusoknak és
a könyvtárosoknak szóló előadások a tartalom
által szolgáltatott ismeretanyag mellett, a gyermekek nevelése során vállalt szoros együttműködést is hivatott volt erősíteni. A programsorozatra meghívást kapott a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója, Mikolasek Zsófia és
ökológiai szakreferense, Nász János. Május 15én mindketten egy-egy rendhagyó órát, valamint
egy-egy előadást tartottak a hazai könyvtári jó
gyakorlatokból. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
elnöke, Kissné Anda Klára, az SZMKE partnerszervezet meghívottjaként volt jelen.
A Czuczor Gergely Alapiskolában Kollár Tibor
(SZMPSZ ÉTV, elnök) szervezésében és Novák
Mónika (CGAI, igazgató) szíves fogadtatása után
egymással párhuzamosan vettek részt az iskola
tanulói Mikolasek Zsófia dráma-, valamint Nász
János környezettudatosító foglalkozásán. Az
előbbin Békés Pál Lomtalanítás a Fehérlófia
utcában című meséjét dolgozták fel. Hogy hogyan lehet „az egyik ember szemetje a másik
kincse”, hogy a használati értékkel szemben az
öncélú szépség is lehet érték, hogy hogyan oldó-

dik fel annak hatására és hoz közel egymáshoz
minket valami – interaktívan, egyénileg és csoportosan, gondolkodtatva és kreatívan foglalkoztatva érthették meg a gyerekek Mikolasek Zsófia
drámafoglalkozásán.

Mikolasek Zsófia az érsekújvári gyerekek körében. A
fotókat Novák Monika készítette

Eközben Nász János egy másik csoporttal Szolár
Géhry Mónika (CGAI, pedagógus) felvezetését
követően a Vad Magyarország sorozatból előzetesen megtekintett természetfilm, A vizek birodalma alapján érzékenyítette a gyerekeket
természeti környezetünk, kincseink megbecsülése és jelentősége iránt. Az országainkat átszelő
folyóktól elindulva a természetes energiaforrásokig, a természettel kapcsolatos világnapok felsorolása, a szólások, közmondások magyarázata,
az irodalmi alkotások, a Föld vízkészletéről szóló ismeretek, a „vizes” nagyvárosok megemlítése
szerteágazó figyelemfelhívásként szolgáltak.
Szóba kerültek az előremutató fejlesztések és a
technikai újdonságok is, amelyek az élhetőbb,
fenntartható jövő szempontjából szükségesek. A
játék szerves részét képezte az órának és természetesen a jutalom sem maradt el. A közös jövőért vállalt felelősségtudat remélhetőleg megérintette a tanulókat.
A délután már a pedagógusok és a könyvtárosok
szemléletét, gyakorlatát volt hivatott szélesíteni.
A téma középpontjában azok a könyvtári eszközök és módszerek álltak, amelyek segítségével
komplex módon nevelhetünk olvasásra, könyvtárhasználatra, és – ezúttal – környezettudatosításra. Az eredményes munkához elengedhetetlen
a pedagógusokkal együttműködni, ez a program-

sorozat negyed évszázados múltjára visszatekintve Érsekújváron már pozitív visszaigazolást
nyert – fogalmazta meg bevezetőjében Kecskés
Ildikó, az SZMKE elnöke.
Mikolasek Zsófia a Magyarországról hozott példákban a Komárom-Esztergom megyei kistelepüléseken élő gyermekek számára szervezett
olvasótáborokból hozott ízelítőt. Színes és látványos prezentációja számtalan képkockán idézte
fel azt a hangulatot, amely a feladatmegoldások,
játékok, alkotótevékenységek során magával
ragadta őket. A számtalan ötletet adó, lendületes,
élményszerű előadást követően Nász János a
tatabányai megyei „ökokönyvtár” környezet és
fenntarthatóság iránt elkötelezett tevékenységét
és szolgáltatásait foglalta össze, amely mára az
országhatáron belül és kívül egyaránt elismertté
tette az intézményt. Szerteágazó környezettudatosító és nevelési feladatellátása nem csupán a
könyvtár programjaiban nyilvánul meg, hanem
áthatja gyűjteményszervezését, tárgyszavazott
cikkbibliográfiával, hírlevél szolgáltatással, kiadvánnyal, pályázatokkal, tanácsadással, a szakreferens prezentációival szolgálja a célt. Az
eredmény nem maradt elismerés nélkül: együttműködéseket, támogatást, több könyvtárlátogatót, érzékenyebb gyerekeket, hírnevet hozott az
évek alatt a könyvtárnak, Tatabánya város elismeréseként pedig elhivatott munkájáért 2018ban Zöld Ág-díjat Nász Jánosnak.

Nász János

Reméljük, hogy Érsekújváron is nyomott hagytak az elhangzottak, utat törnek a gondolatfoszlányok, és ily módon ismét több esélyhez segíthettük szűkebb és tágabb környezetünk.

„MÚLTUNKBAN GYÖKEREZIK JÖVŐNK”

Felhívás

EMLÉKÜLÉS
AZ MKE I. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK
50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK
EGYESÜLETE KOMÁROMESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET

TATABÁNYA, 2018. OKTÓBER 1.

keresi
 azokat a személyeket, akik az első, és/vagy az
azt követő vándorgyűlések, illetve a KomáromEsztergom Megyei Szervezet programjainak relikviáit, meghatározó képi, tárgyi emlékeit, dokumentumait kiállítási darabként felajánlanák!
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 1.
 a Tatán, 1969. június 27–28-án megrendezett
MKE I. Vándorgyűlés résztvevőit, a résztvevők
hozzátartozóit.
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 30.;

Cél:
„Múltunkban gyökerezik jövőnk” címmel az MKE
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet az MKE I. Vándorgyűlésének 50. évfordulója alkalmából emlékülést
rendez. A program részét képeznék a hiteles visszaemlékezések. A múlt megidézését a vándorgyűléseken,
valamint a megyei szervezet programjain kapott emléktárgyak, relikviák kiállítása tenné színessé.
Az emlékülés ideje: 2018. október 1.
Helye: József Attila Megyei és Városi Könyvtár

Idézzük fel a legemlékezetesebb pillanatokat! Rakjuk
össze együtt a múlt mozaikjait!
További információ, jelentkezés:
Kissné Anda Klára. Tel.: (06-34) 513-677; Mobil: (06-20)
391-0958; E-mail: mkkemsz@gmail.com
Az emlékülés és a kiállítás támogatója:

„Múltunkban gyökerezik jövőnk” – Emlékkiállítás
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet. 2018. október 1.

JELENTKEZÉSI LAP1
Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail cím:
Szállítás módja (megfelelő aláhúzandó, több felajánlott tárgy esetén több is jelölhető):
Személyesen ;
Nem)

Eredetiről készült másolat elektronikusan ; Postai úton (ez esetben költségét vállalom: Igen ;

Igény esetén vándoroltatható (megfelelő aláhúzandó): Igen ; Nem

A felajánlott tárgy2
Jellege3

Db

Címe

Tartalma/tárgya,
ábrázolt személyek
(ha ismert)

Készítés helye,
ideje

Értéke (becsült)

Megjegyzés (pl. fizikai állapot, méret) / Kikötés kezelésével kapcsolatban (akasztható, tűzhető stb.)

Dátum: ………………………………………

Aláírás:…………………………………………...

FONTOS! A szervezők a kapott információk alapján válogatják ki a kiállítás anyagát. A felajánlott tárgy(ak)ról
fotó(ka)t kérünk mellékelni!
Jelentkezési lapok beérkezési határideje 2018. augusztus 1.
Beküldhető „Emlékkiállítás” megjegyzéssel/tárgy mezőben: személyesen/postán az MKE Komárom-Esztergom
Megyei Szervezet (József Attila Megyei és Városi Könyvtár), 2800 Tatabánya, Fő tér 2.; e-mailben:
mkkemsz@gmail.com címre.
Elbírálást követően a kiállítási darabok beküldési határideje: 2018. augusztus 30.
További információ:
Kissné Anda Klára, tel.: (06-34)513-677, mobil: (06-20)391-0958; e-mail: mkkemsz@gmail.com
1

A személyes adatokat az MKE KEM Szervezet az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli. Azokat kizárólag az
Emlékkiállítás szervezésével összefüggésben, és az annak során meghatalmazottak számára, a személyes adatok védelmének
kötelezettségével használja fel. Az adatok a lebonyolítást követően – ellenkező hozzájárulási nyilatkozat hiányában – törlésre
kerülnek.
2
A táblázat szükség szerint bővíthető.
3
Emléktárgy, dokumentum, fotó, egyéb.

