
Egy 400 ezer lelket számláló megye –
mint Baranya – és egy közel 160 ezer 
lakosú város – mint Pécs – életében nyil-
ván nem ver fel nagy port egy nyolcvan-
fõs tagsággal „rendelkezõ” szakmai-tár-
sadalmi szervezet tevékenysége, de akik
becsülik a könyvtárat és a könyvtároso-
kat, azok odafigyelnek a mûködésére.
Kivált, ha a közvetlenül érintett könyvtá-
rak és könyvtárosok is a magukénak ér-
zik a szervezetet, támogatják a figyel-
mükkel, netán a tagdíjukkal. Nagyon
fontos az is, hogy az olyan, meghatáro-
zott közigazgatási területen tevékenyke-
dõ, de az egyesület országos hálózatának
is szerves részét képezõ szervezetek,
mint amilyen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Pécsi és Baranyai
Szervezete, megfelelõen „láttassák” tevé-
kenységüket. Ez a kis helyzetjelentés is
ennek a követelménynek a jegyében szü-
letett, a 2012. évi beszámoló és a 2013.
évi munkaterv egyes tételeinek a felhasz-
nálásával.

Szervezetünk 1974-ben alakult, jövõ-
re, 2014. március 25-én ünnepelheti
negyvenedik születésnapját. Jelenleg is
aktív tagjaink közül hárman már a szer-
vezet megalakulása elõtt, az 1960-as
évek végétõl tagjai voltak az egyesület-
nek. (Közel a nyolcvanhoz, magamat 
is kénytelen vagyok ide számítani.) 
Az 1991–1994-es választási ciklusig az
MKE Baranya Megyei Szervezete nevet
viseltük, a továbbiakban azonban 
az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete 

néven tevékenykedtünk, akkori indoklá-
sunk szerint figyelemmel a közigazgatás
szervezetében bekövetkezett változások-
ra. (A legújabb, például a Csorba Gyõzõ
Megyei-Városi Könyvtár fenntartásában
és megnevezésében bekövetkezett válto-
zások, mintha visszamenõlegesen is hite-
lesítenék az egykori névmódosítást.)

Akkoriban a három dél-dunántúli me-
gye MKE-szervezeteinek az összefogását
is fontosnak éreztük. Ennek „láttatására”
jó lehetõséget adott az MKE XXIII. ván-
dorgyûlése (Változó világ – változó
könyvtár – változó egyesület), melynek a
megszervezésére beugrásszerûen vállal-
koztunk 1991-ben, minthogy a korábbi
vállalkozók visszaléptek. Azt javasoltuk,
hogy ez alkalommal ne csupán a szakmai
szekciók ülésezzenek, hanem a térség te-
rületi szervezetei is, együttes ülés kereté-
ben. Ez meg is valósult, de a kezdemé-
nyezésnek hosszabb távon sajnos nem
lett folytatása. Annak a javaslatnak vi-
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szont igen, a magunk háza táján leg-
alábbis, hogy a szervezet vezetõségének
legyen tiszteletbeli tagja a korábbi elnök,
állandó meghívottként. Ez mûködik ma
is, így vehet részt a vezetõség munkájá-
ban Keszi Erika Zsuzsanna, és – mint-
hogy így döntöttek a kollégák – részt 
vehetek magam is, mint „még korábbi el-
nök”. Vezetõségünk és ellenõrzõ bizott-
ságunk „névjegyzéke” így fest:

Elnök: Hamburger Antalné (Apáczai
Nevelési Központ – ANK – Könyvtára,
Pécs) – Titkár: Cseresznyés Anikó (Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, Pécs) – Vezetõségi
tagok: Kereszturi József (ny. igazgató,
Pécs), Krámos Renáta (Csorba Gyõzõ
Könyvtár, Pécs), Márkus István (Csorba
Gyõzõ Könyvtár, Pécs), Rózsáné Szarka
Veronika (PTE – Pécsi Tudományegye-
tem – Központi Könyvtár, Pécs), Takács
Ferenc (Apáczai Nevelési Központ
Könyvtára, Pécs). – Az ellenõrzõ bizott-
ság elnöke: Szénászky Mária (PTE Böl-
csészettudományi és Természettudomá-

nyi Kar Könyvtára, Pécs). – Ellenõrzõ 
bizottsági tagok: Szabó Ferencné (Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, Pécs), Végh Ildikó
(József Attila Városi Könyvtár és Muzeá-
lis Gyûjtemény, Komló). – A szervezet
képviselõje az MKE Tanácsában
Rózsáné Szarka Veronika (PTE Közpon-
ti Könyvtár, Pécs). – Képviselõ az MKE
PR-munkabizottságában: Lászlóné Bauer
Nóra (Minerva Könyvtár Egyesület,
Pécs). 

Elnökünk a nevelési központ könyvtá-
rában dolgozik, s e könyvtár igazgatója is
tagja a vezetõségnek, nem csoda hát,
hogy a korábbinál elevenebb, gyümöl-
csözõbb a kapcsolat a Könyvtáros Ta-
nárok Szakmai Mûhelyével. 2011-ben
megállapodás született a további együtt-
mûködésrõl, s mint eddig, a folyó évi
munkatervben is közös feladatként szere-
pel a Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasz-
nálati Vetélkedõ szervezése. A Tudásköz-
pontban mûködõ könyvtárakkal való
kapcsolatnak is jó személyi feltételei
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vannak a vezetõségben, illetve az ellen-
õrzõ bizottságban, ez a fentiekbõl is kitû-
nik. S hogy a „vidék” sem eshet ki a lá-
tókörünkbõl, arra a Komlói Városi
Könyvtár igazgatójának ellenõrzõ bizott-
sági jelenléte a biztosíték. Az sem vélet-
len, hogy a Personalia névvel illetett,
„beszélgetõs” rendezvénysorozatunknak
legutóbb Ravazdi László, a Mohácsi Vá-
rosi Könyvtár nyugalmazott igazgatója
volt a vendége, az idei „kiszemelt” pedig
Deák Ferencné, a Siklósi Városi Könyv-
tár nyugalmazott igazgatója. A 2013. évi
munkatervbõl is látható, a vezetõség a to-
vábbiakban is élénkíteni kívánja a kap-
csolatokat azokkal a vidéki könyvtárak-
kal, amelyek nem képviseltetik magukat
az egyesületben, illetve a szervezetünk-
ben. (Jelenleg mindössze két testületi ta-
gunk van: a Csorba Gyõzõ Könyvtár és a
PTE Egyetemi Könyvtár.) Az országos
kapcsolatok élénkítését, könyvtárosaink
továbbképzését szolgálta másik hagyo-
mányosnak mondható rendezvénysoro-

zatunk, a Studia, országosan ismert
könyvtári szakemberek „interaktív” elõ-
adásaival. A pályázati lehetõségektõl
függõen kerülhet sor a folytatására.

Az elmúlt év novemberében rendkívül
sikeres rendezvénynek bizonyult a Játék-
tan címmel jegyzett képzés, melynek 
87 résztvevõje volt szerte az országból. 
A Tudásközpontban mûködõ két nagy-
könyvtár, valamint az ANK könyvtár és a
Minerva Könyvtár Egyesület együttmû-
ködése – a rendezvény visszhangjából ki-
tûnõen – sikeres volt, nem utolsó sorban
a Keszi Erika Zsuzsanna, Hamburger
Antalné és Lászlóné Bauer Nóra által ve-
zetett szervezõbizottság és a lebonyolí-
tásban közvetlenül részt vevõ egyesületi
tagok jó munkájának köszönhetõen. A ta-
valyi könyvfesztivál könyvtáros klubjá-
ban Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, akkor még Csorba
Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár, igazga-
tója és Lászlóné Bauer Nóra, a Minerva
Könyvtár Egyesület igazgatója tartott
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elõadást, és Takács Ferenc, az ANK
Könyvtár igazgatója volt a moderátor.
(Hazautazás elõtt a Nemzeti Galéria
Ferenczy-kiállítását is megnéztük.) Szer-
vezetünk tagjai közül többen részt vettek,
illetve elõadást tartottak a gyõri vándor-
gyûlésen. Delegáltjaink aktívan közre-
mûködtek az Országos könyvtárügyi
konferencia munkájában is. Nagyon örül-
tünk, hogy a Fitz-díjra tett javaslataink
közül kettõ bejött, és az egyik díjazott mû
szerzõje, Kengyel Miklós, pécsi. Ez a díj
azért is fontos szánkra, mert a „névadó”
Fitz József, mint ismeretes, négy éven át
a pécsi tudományegyetem könyvtárát
igazgatta, mielõtt (1934-ben) átvette az
Országos Széchényi Könyvtár vezetését,
majd (1935-ben) elsõ elnöke lett a Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesületének.

Szomorú kötelességünknek tettünk
eleget, amikor 2012. október 27-én utol-
só útjára kísértük kiváló könyvtári kollé-
gánkat, a megyei könyvtár nyugalmazott
igazgatóját, aki 1976 óta tagja, 1982-tõl
1990-ig pedig elnöke volt a szerveze-
tünknek. (Nekem jutott az a szomorú
„feladat”, hogy elköszönjek tõle a pécsi
köztemetõben a megyei könyvtár s az

MKE Pécsi és Baranyai Szervezete nevé-
ben.) Június 21-én Mednyánszky Sándor-
ról, a pécsi az ANK könyvtár egykori
igazgatójáról is megemlékeztünk. Né-
hány szál virágot helyeztünk el a sírján, a
rá hálás szívvel emlékezõk gyûrûjében.

Érdekes programnak ígérkezik ez év
õszén a Zenei Könyvtárak és Archivu-
mok Nemzetközi Kongresszusa (Bécs,
2013. július 28–augusztus 2.) pécsi részt-
vevõjének, Szabó Ferenc Jánosnak a be-
számolója. S ha már a nemzetközi vonat-
kozásoknál tartunk, szervezetünk ez 
évben eszéki látogatást tervez, hogy fel-
elevenítse kapcsolatát a Horvát Könyvtá-
ros Egyesület Szlavóniai és Baranyai
Könyvtárosok Egyesületével. Ismeretes,
hogy ez a kapcsolat már 1998-ban egy
emlékezetes horvát–magyar könyvtári
konferenciát „eredményezett” pécsi hely-
színnel, melyet a késõbbiekben két újabb
konferencia követett (Pécs: 2004, Eszék:
2006). Szervezetünk mindhárom konfe-
rencia szervezésében együttmûködött a 
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horvát–magyar könyvtári kapcsolatok
ápolásában érdekelt, illetve érintett pécsi
és baranyai könyvtárakkal s a PTE illeté-
kes tanszékével, és különös gondot fordí-
tott arra, hogy e kölcsönös látogatásokra
is kiterjedõ kapcsolatból a horvátorszá-
gi magyarok könyvtári ellátása is profi-
táljon.

Közvetlen környezetünk jobb megis-
merését is fontosnak tartja a vezetõség.
Tavaly a Jakab-hegy kedvelt kilátóhelye,
a Zsongorkõ volt a meghirdetett gyalog-
túra célpontja, ez évben pedig – ugyan-
csak a Mecsekben – a Zengõ lesz a cél-
pont. Az elmúlt év októberében három
országot, Szlovéniát, Horvátországot és
Ausztriát érintõ háromnapos „szomszé-
dolásra” vállalkoztunk, zalai szálláshely-
lyel. Midibuszos utazásunk megállói a
következõk voltak: Muraszombat (Murs-
ka Sobota), Alsólendva (Lendava), Nagy-
tótlak (Selo), Bántornya (Turnišce),
Maribor, Ptuj és Ptujska Gora Szlovéniá-
ban, Bad Radkersburg (Regede) Auszt-

riában, Csáktornya (Cakovec), Varasd
(Vara din) és Felsõzrínyifalva (Gornji
Kuršanec) Horvátországban. Szlovéniá-
ban ezúttal Muraszombat, az itteni Terü-
leti és Tartományi Könyvtár volt a kirán-
dulásunk – szakmai – célpontja, ahol
Papp József, a magyar könyvtárosok „jó
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szolgálati nagykövete” volt a kalauzunk.
Az Aquila János-út két jelentõs állomásá-
ra, Bántornyára, majd a szlovén–osztrák
határ túloldalára, a mai Bad Radkers-
burgba is elkísért bennünket. Ez a Mura-
parti „ékszerváros”, Johannes Aquila
szülõhelye lenyûgözi az ide látogatót.
(Ezt tette velünk is.) Horvátországban a
költõ Zrínyi nyomában jártunk. A kur-
saneci erdõ közelében, Felsõzrínyifalván
koszorút helyeztünk el a verses feliratá-
val is Zrínyi Miklós tragikus halálára em-
lékeztetõ oszlop tövében. Megjegyzem,
hogy a jelen írást illusztráló fotók elké-
szítésére ez a szomszédolás adott alkal-
mat. Megjegyzem továbbá azt is, hogy
szervezetünk ez évi munkatervében
ugyancsak szerepel egy hasonló szakmai
és kulturális utazás, Vas megyei szállás-
hellyel és határ közeli osztrák célpontok-
kal.

Végezetül essék néhány szó az MKE
Pécsi és Baranyai Szervezete mûködésé-
nek „hivatalos” oldaláról is. A 2012.

március 19-én tartott taggyûlés elfogadta
a hatályos jogszabályoknak és az MKE
alapszabályának megfelelõ, a tagság 
véleményét is tükrözõ szervezeti és 
mûködési szabályzatot. A jogszabályi
változásokhoz igazított pénzkezelési sza-
bályzattal és elfogadott iratkezelési
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szabályzattal is rendelkezünk, nem utol-
só sorban gazdasági felelõsünk ügyszere-
tetének köszönhetõen. A 2012. november
12-én tartott közgyûlésen az MKE-t érin-
tõ jogszabályoknak a szervezetekre is 
vonatkozó változása állt a figyelem kö-
zéppontjában. Ez a témakör ez évi elsõ
taggyûlésünk napirendjén is szerepelt
(2013. március 1l-én), jóllehet a 2012.
évi beszámoló és a folyó évi munkaterv
volt az elsõ számú téma. Jelenleg az
MKE május 8-án tartandó küldöttköz-
gyûlésének helyi elõkészítése, a szerve-
zet delegáltjainak a megbízása foglalkoz-
tatja a vezetõséget. A vezetõségi ülések
színhelye az Apáczai Nevelési Központ
Könyvtára, a taggyûléseké a Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár, sok éve „bejára-
tott” színhelye az egyesületi rendezvé-
nyeknek. Ez a választék a „legújabb kor-
ban” a Tudásközponttal bõvült, mely a
pécsi vándorgyûlést, 1974 és 1991 után 
a harmadikat is „képes volt” befogadni.
Hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-

te Pécsi és Baranyai Szervezete mire lesz
képes a közelebbi és távolabbi jövõben,
nagyon sok mindentõl függ. A könyvek
és a könyvtárak remélhetõleg nem csu-
pán a könyvtárosokat érdeklõ jövõjétõl
(Fitz Józseffel szólva: a sorsától) min-
denképpen. ■
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