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Tartalmas évre készül a Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet 2019-
ben  

Kissné Anda Klára 

2019. március 6-án tartott taggyűlésén a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom 

Megyei Szervezet határozott 2019-re tervezett 

programjairól és döntött munkatervéről is. 

Kissné Anda Klára leköszönő elnök mindenek-

előtt arra hívta fel az újonnan tisztségbe kerülő 

vezetőség figyelmét, hogy a gördülékeny ügyin-

tézés miatt a változásokról mielőbb értesíteni 

kell az illetékeseket. Kiemelt feladatként kell 

kezelni, hogy a taggyűlésen hozott határozatok 

szerint, és az MKE időközben megváltozott 

Alapszabályához és Ügyrendjéhez igazítva, mó-

dosítani kell a szervezeti és működési szabályza-

tot. A Szervezet 2018-ban készült pénzügyi sza-

bályzat-tervezetét szintén felül kell vizsgálni, és 

ki kell egészíteni a változások miatt.  

Emlékeztetett rá, hogy már megjelent „Az év 

fiatal könyvtárosa” pályázati felhívás, és hama-

rosan várható a „Hallgatói pályázat” kiírása is, 

valamint az MKE Emlékérem és a Fitz József-

könyvdíj javaslattételi időszaka. Mint mondta, ki 

kell használni ezeket a lehetőségeket egyrészt a 

fiatalok aktivizálására, másrészt a munkatársak 

munkájának elismertetésére. Ezt kiegészítendő 

hatékonnyá kell tenni a fiatalítást, az eddig fel-

merült és új ötletekkel operálva be kell vonni 

őket az egyesületi munkába, a programszerve-

zésbe, meg kell velük tapasztaltatni a közösségi 

létet. A tagságot növelni kell, ez jelenthet garan-

ciát az elvárt tartalmas és sokszínű programok-

hoz. 

Ennek lehetne eszköze a Szervezet honlapjának 

és közösségi oldalának hatékony működtetése. A 

technikai problémát elhárítva felelős kijelölése 

szükséges, aki naprakészen tartja és folyamatos-

sá teszi a hírközlést. Javíthatja a Szervezet is-

mertségét és elismerését, ha adott esetben nem 

csak a szakmai fórumokon, hanem a megyei na-

pilapban is hírt adna magáról. 

A leköszönő elnök tájékoztatott arról, hogy az 

idén vasárnapra esik a könyvtárosok világnapja, 

így nem kezdeményeztük az önkormányzatoknál 

a zárva tartás engedélyezését. Egy erre a napra 

szóló szakmai esemény szervezése nem kecseg-

tetne számottevő részvételi hajlandósággal, ezért 

nem terveztünk programot erre az alkalomra. 

Mindazonáltal a vezetőségnek zárva tartási napot 

kellene kezdeményeznie az önkormányzatoknál 

a könyvtárosok világnapjára. 
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A szakma képviselete továbbra is fontos minden 

fórumon. Így a bíráló bizottságokban, az MKE 

Tanácsában és küldöttközgyűléseken való rész-

vétel mellett érdemes megragadni azokat a lehe-

tőségeket, amelyek érdekképviseletre, eszmecse-

rére lehetőséget adnak. Meg kell jelenni lehető-

ség szerint a civil fórumokon és más civil szer-

vezetek között is, hogy a társadalom felfigyeljen 

a könyvtárak és a könyvtárosok munkájára. 

Ki kell használni az MKE szekciók és szerveze-

tek által nyújtott azon alkalmakat, amelyek során 

tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre van mód. 

Az MKE 51. vándorgyűlése Székesfehérváron 

lesz 2019. július 3–5. között Hiteles hely – min-

denhol, mindenkinek címmel. A Szervezet ebben 

az évben is támogatja a résztvevőket, feltétel a 

beszámolói kötelezettség. 

 

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár. A kép forrá-

sa: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-vorosmarty-mihaly-

megyei-konyvtar-szekesfehervar.html 

Természetesen az alapfeladat szerinti továbbkép-

zés, tanfolyam része a munkatervnek abban az 

esetben, ha a tagság részéről igény vagy konkrét 

témamegjelölésről visszajelzés érkezik. 

Meg kell tartani, és további együttműködéseket, 

közös programokat kell szervezni a határon túli, 

elsősorban a szlovákiai kollégákkal. A Szlováki-

ai Magyar Könyvtárosok Egyesülete húsz éves 

fennállását ünnepli 2019-ben, ez ismét alkalmat 

ad a kapcsolatfelvételre. 

Kissné Anda Klára tájékoztatta a tagságot a feb-

ruár 26-ai vezetőségi ülésen kialakult tervekről 

és úti célokról, amelyekkel kapcsolatban a veze-

tőség tagjai külön-külön is felkészültek a döntés-

hozatal megkönnyítése érdekében. E mellett 

számításba vették azokat az ötleteket is, amelyek 

az előzetes igényfelmérésre a tagságtól érkeztek.  

Az országos tanulmányút úti céljaként a jelenlé-

vők a felkínált lehetőségek (Kaposvár, 

Vác/Szob) helyett Gödöllőt jelölték ki, a kirán-

dulás időpontja 2019. május 1. lesz.  

A megyében szervezett tapasztalatcsere során 

ezúttal nem könyvtárat, hanem társintézményt 

tekintene meg a tagság. Egy esztergomi kirándu-

lással szemben szeptember második hetében 

Komárom lesz a cél a Klapka György Múzeum, 

a Komáromi-híd Látogatóközpont és a felújított 

Monostori erőd megtekintésével. 

A kulturális programok között szerepel a munka-

tervben a Szépművészeti Múzeum meglátogatá-

sa, ahol az ünnepi könyvhét ideje alatt, június 

15-én Az elmúlt 70 év címmel nyitott kiállítás 

mellett megtekinthető lesz a Román Csarnok, 

ősszel pedig a Rubens-kiállítás adhatna alkalmat 

közösségi programként a múzeumlátogatásra. 

 

A nemrégiben felújított Szépművészeti Múzeum havon-

ta egyszer, szombatonként épületbejárásra invitálja az 

érdeklődőket. A kép forrása: 

https://www.szepmuveszeti.hu/programok/hetven-ev-utan-epulet-seta-3/   

Az őszi programok között számítani lehet majd a 

Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét 

szakmai konferenciáját követő hagyományos 

egyesületi délutánra, melynek témáját majd az 

Országos Könyvtári Napok tematikája határozza 

meg. Időpontja 2019. október 7. lesz. 

Igény mutatkozott továbbá olyan közösségi 

programra, amelynek során a szakmai tartalmat 

kreatív foglalkozás színesítené. Ennek konkrét 

tartalmát, kereteit még ki kell találni. 
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Feketsné Kisvarga Anita tájékoztatott arról, hogy 

az elhangzott tervek mellé rendelt költségek te-

kintetében az előző évi költségvetés mutatószá-

mai alig változnak. A Szervezet 2019-ben is 10–

10 ezer forinttal tudja támogatni testületi tagjai-

nak programmegvalósítását, és 40 ezer forintot 

különít el a vándorgyűlés részvételi támogatásá-

ra, ami a jelentkezők arányában oszlik meg. 

Nyilvánvalóan a szervezett utak útiköltsége je-

lenti majd idén is a legnagyobb kiadást, de a ta-

gok ezúttal is kedvezőbb részvételi díjakra szá-

míthatnak. A múzeumlátogatások önköltséges 

tömegközlekedéssel tervezettek, ez esetben ked-

vezményt a tagkártya biztosít a résztvevőknek. 

Számolni kell továbbá a Szervezet működtetésé-

nek költségeivel, hiszen kikerülhetetlen a havi 

pénzügyi dokumentáció postaköltsége, és a kép-

viseletek, vagy a könyvtári hétre érkező esetle-

ges előadó útiköltsége is. Városi pályázatra be-

nyújtandó anyag nem került szóba, így az esetle-

ges reprezentáció költsége minimalizált. 

Ezt kell számításba venni tehát, miközben a 

nyugdíjasok növekvő számával fordított arány-

ban csökken a tagdíjbevétel, és kérdéses az után-

pótlás. A 2019. január 1-ei vagyon 53.436 Ft. A 

meglévő, illetve a már belépettek, és a beígért 

tagdíjjal számolva 248.500 Ft-ra lehet számítani. 

A 120 ezer forinttal tervezett szállítási költség 

csak akkor teljesülhet, ha a tanulmányutakon a 

részvételi arány magas lesz. Esetleges továbbá, 

hogy a Szervezet tud-e tagdíjakon felüli támoga-

tásban részesülni – mindenesetre a tervek között 

számítunk erre is. 

Mindent összevetve a költségvetés szerint 

376.500 forintból kell – méghozzá ügyesen – 

gazdálkodni! A munkatervet és költségvetést a 

taggyűlés a fentiek szerint jóváhagyta, de ne 

feledjük, hogy a felvázoltak – civil szervezet 

lévén – önkéntes munkavégzést, a szabadidő 

terhére vállalt időráfordítást igényelnek. Be-

csüljük hát meg azokat, akik vállalták a meg-

bízatást, hogy ennek a mondhatni szűk szak-

mai közösségnek a tagjai szakmai téren fej-

lődhessenek, szakmai és baráti kapcsolatokra 

leljenek, maradandó élményekhez juthassa-

nak!  

Kívánunk a vezetőség minden tagjának erőt, 

egészséget és kitartást munkájukhoz! 

 

Feketsné Kisvarga Anita pénzügyi beszámolót tart. 

Fotó: Csejtei Zsolt 


