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Befejezõdött a könyvtári
gyermekprogram-sorozat

A Dunapataji Kodály Zoltán ÁMK Könyvtára
sikeresen szerepelt a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pá-
lyázaton, és így lehetõségünk nyílt olyan gyer-
mekprogramok megvalósítására, amelyekben min-
den alsó tagozatos – összesen 147 – tanuló részt
vehetett.

Célunk az volt, hogy a gyerekek közelebb
kerüljenek a könyvtárhoz, otthonosan mozogja-
nak a könyvek birodalmában és képesek legye-
nek önálló ismeretszerzésre. Fedezzék fel mind-
azt, amit a könyvtár számukra nyújt, amit a köny-
vek rejtenek. „A könyvekben minden benne van”
– üzente Janikovszky Éva. A könyvtár kapu a
világra, ezt a kaput pedig nyitva kell tartani. Most
szélesre tárhattuk.

A gyerekek színes foglalkozásokon vettek
részt. Volt gyurmázás, bábozás (Benedek Elek ál-
latmeséi alapján), megünnepeltük Kormos István

Vackorjának születésnapját, meglátogattuk a ka-
locsai Érseki Könyvtárat, foglalkoztunk könyv-
és könyvtártörténettel, képzeletben bejártuk Má-
tyás király bibliotékáját, az interneten lapozhat-
tunk is a csodálatos kódexekben. Szép, díszes
iniciálét készítettünk üvegfestékkel, közben kora-
beli zenét hallgattunk.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a fog-
lalkozásokon, a pályázaton nyert százezer forintot
hasznosan költöttük el. Köszönjük a támogatást.

Vajda Lászlóné

könyvtáros

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete
2004. évi tevékenységérõl

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(továbbiakban MKE) az egyesületekrõl szóló 1989. évi II.
törvény értelmében bejegyzett országos hatáskörû szerve-
zet. 2002. március 15-étõl a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi törvény alapján regisztráltan közhasznú szerve-
zetként látja el feladatát. A Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelõen
teszi kötelességét, él az õt megilletõ jogokkal.

Az MKE tevékenységét az alapszabályban megfogal-
mazottaknak megfelelõen végzi a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, céljainak megvalósítása során az
alábbi területeken (Khtv. 26. § c.): tudományos tevé-
kenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; a kulturális
örökség megóvása; a hátrányos helyzetû csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlõségének javítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Szervezeti élet

A 2004. év az egyesület szervezeti életében a ki-
egyensúlyozott mûködés feltételeinek megteremtése je-
gyében telt el.

A személyi jellegû gondok terén akut probléma oldó-
dott meg az év során. A beszámoló taggyûlésen a köz-
gyûlés befejezte a 2003. évben csak részben elvégzett
tisztújítási feladatát, megválasztotta az egyesület fõtitká-
rát. A tárgyévben három szervezetnél történt elnökcsere,
így a Bibliográfiai, az Olvasószolgálati és a Nógrád me-
gyei szervezetnél. Az év harmadik harmadában lemon-
dott az ellenõrzõ bizottság elnöke, helyette ideiglenes
megbízással a 2004. évi beszámoló közgyûléséig az el-
lenõrzõ bizottság tagja látja el a soros feladatokat.

Az elnökség kiemelten kezelte a beszámolási idõ-
szakban a tagdíjreform, a tagnyilvántartás, a tagkártya
megújítás sok tekintetben összefüggõ kérdéseit. Bizott-
ságot hozott létre a tagdíjfizetés jelenlegi helyzetének
megvizsgálására, a kapcsolatos tagszervezeti vélemények,
javaslatok elemzésére, az új fizetési rendszer kidolgozá-
sára. A munka koordinációjával a fõtitkárt bízta meg.

Ezzel egy idõben folytatta a nyilvántartások reform-
ját, melynek során sikerült reális képet nyerni a taglét-
számról, kiküszöbölni a második és harmadik regisztrá-
ció elõidézte párhuzamos nyilvántartásokat. Az egyesü-
let jelenlegi taglétszáma 1900 fõ egyéni és 69 testületi
tag. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt évben az
MKE taglétszáma növekvõ tendenciát mutatott, 90 új
belépõ létesített tagsági viszonyt a szervezetnél.

Döntött az elnökség a tagkártya megújítás ügyében
is. Tagsága számára többfunkciós, modern kivitelezésû
kártyát vásárolt és vezetett be, ami hozzájárul a tagnyil-
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vántartás racionalizálásához és elõnyöket nyújt az egye-
sület tagjainak. A kártyakibocsátó EDC (Euro Discont
Club) cég a tagsági azonosítás mellett számos kedvez-
ményes szolgáltatást biztosít üzleti partnerkörén keresz-
tül a kártyatulajdonos számára.

Az egyesület dinamikus fejlõdése következtében az
év folyamán jelentõsen kibõvült a titkárság feladatköre.
A munka mennyisége az egy évvel ezelõttihez képest a
többszörösére növekedett. A 62 beadott pályázat (ebbõl
nyertes: 36) technikai elõkészítése, a fõként rendezvé-
nyekhez kötõdõ nyertes pályázatok elszámolása, szám-
lák koordinálása, pénzeszközök gyakran napi utalása új
és állandósult elemként jelent meg fõleg az ügyvezetõ
titkár munkájában. A helyzet javítására az egyesület
pályázatot adott be a munkaügyi központba egy fõ
nyolcórás foglalkoztatására. A pályázat pozitív elbírálá-
sának eredményeként így egy fõvel bõvült a titkárság
létszáma. A hiteles adatszolgáltatáshoz és az egyesületi
munka múltjának dokumentálhatóságához a titkárság
megkezdte az irattár retrospektív rendezését.

Az MKE elnöksége éves munkaterv és ütemterv alap-
ján végezte munkáját, üléseit rendszeresen, havonta tar-
totta. Döntéseit mindig megalapozottan, felelõsségtelje-
sen hozta meg. Az elnökség, a tagszervezetek és a titká-
rok viszonyát az élénk munkakapcsolat jellemezte. A
tanács az elmúlt beszámolási évben kétszer ülésezett,
tevékenysége jól szolgálta az egyesület rövid és hosszú
távú munkáját. Véleményét, javaslatait emlékeztetõ for-
májában juttatta el az elnökséghez. Fontos kezdeménye-
zésnek bizonyult a szervezet jelenlegi elnökének és fõ-
titkárának találkozója az MKE korábbi elnökeivel és
fõtitkáraival.

A hatékonyabb és minõségi munkavégzés feltételei-
nek javítása érdekében az elnökség egyetértésével új, nagy
teljesítményû fénymásoló berendezéssel, valamint négy
korszerû hálózati végponttal gyarapodott a titkárság.

Az egyesület irat- és dokumentumtára naprakész,
amelybe – a személyiségi jogok figyelembevételével, az
ügyrend által szabályozott hozzáférési rend betartásával

– bárki betekinthet.

Szakmai munka,

rendezvények

A 2004. év az európai uniós csatlakozás éve volt, így
sok tagszervezeti rendezvény zajlott ennek jegyében az
év folyamán. Az MKE elnöksége nem szervezett látvá-
nyos központi „direkt” ünnepségeket, de rendezvényei-
ben elõtérbe kerültek és kulcsfogalmak voltak az euró-
pai értékek, a közös térség nyújtotta emberi/szakmai fel-
tételek, lehetõségek, a felzárkózás feladatainak könyv-
tárügyi vonatkozásai, a civil szervezet teendõi ebben a
felzárkóztatási folyamatban. Cselekvési programjai harmo-
nizáltak a könyvtári stratégia nagy, átfogó témaköreivel.

Az egyesület kiemelkedõ éves nagy szakmai sereg-
szemléje az MKE Borsod Megyei Szervezete és a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által Miskolcon szer-
vezett Vándorgyûlés volt. A konferencia fõ témája: az
esély, esélyteremtés, esélyegyenlõség, illetve az esély-

egyenlõtlenségek leküzdésének könyvtári/iskolai könyv-
tári lehetõségei, a vidék lehetõségei az esélyteremtés-
ben. A vándorgyûlésen részt vevõ tagság részérõl pozi-
tív visszajelzések érkeztek a kiválóan elõkészített há-
romnapos demonstrációról. A rendezvényt Hiller István,
a nemzeti kulturális örökség minisztere nyitotta meg,
jelenléte az eseményen a könyvtárügy iránti elkötele-
zettségét jelezte. Dr. Göncz Kinga esélyegyenlõségi tár-
ca nélküli miniszter levélben üdvözölte a jelenlévõket.
A tanácskozáson elhangzó szakmai elõadások felölelték
a hátrányos helyzet minden területét.

Az esélyegyenlõség témáját a helyi speciális viszo-
nyokra alkalmazva a tagszervezetek is napirendre tûzték
rendezvényeik sorában.

A nagy látogatottságnak örvendõ központi progra-
mok között említendõk a Budapesti Könyvfesztivál
Könyvtáros Klubjának rendezvényei. Nagysikerû konfe-
rencián rangos elõadók (filozófusok, esztéták, informati-
kusok, könyvkiadók) beszéltek a Gutenberg- és Internet-
galaxisról. „Tovább is van, mondjam még?” címmel nagy
tetszésnek örvendõ olvasó könyvtáros sorozatot indított
a klub. A klubmûsorok, a jó szervezettség sok kollégát
vonzott a fesztiválra. Az MKE megbízható partnernek
bizonyult 2004-ben is a könyvkiadók számára.

Az egyesület elnöksége és a Mûszaki Könyvtáros
Szekció közös szervezésében került sor a Kommunikáció

dimenziói címû konferenciára, mely azon koncepcióra
épült, hogy az elsõ ízben megrendezésre kerülõ kommu-
nikációs tanfolyam elvi alapvetéseit megtegye.

2004 harmadik negyedében a könyvtárosok etikai
kódexének elõkészületi munkáira került sor. Az etikai
kódex elkészítését az MKE kezdeményezte, a tényleges
kidolgozás az elmúlt év végére fejezõdött be. A szakma
minden tagjára vonatkozó munka nagy körültekintést,
külföldi összehasonlító elemzések sorát igényelte. Az
elnökség két képviselõje a munka minden eddigi fázisá-

ban jelen volt, aktívan közremûködött.

Oktatási-képzési tevékenység

Az MKE és az IKSZ (Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség) közös oktatási-képzési munkacsoportja a 2003-
ban történt újjászervezõdés után 2004-ben két ülést tar-
tott, amelyen fontos, nagy horderejû kérdések kerültek
napirendre. Minden túlzás nélkül állítható, hogy a szak-
ma jövõje nem kis mértékben a képzés valós korszerû-
sítésén múlik. Ennek biztos tudatában a munkacsoport
igen nagy felelõsséggel látta el feladatát, koordinálta a
munkát, hozta meg döntéseit.

Márciusban A felsõoktatás szervezeti reformja (az ún.

bolognai folyamat) és a könyvtárosképzés, decemberben A
felsõoktatás reformjából fakadó tartalmi feladatok a felsõ-

fokú könyvtárosképzésben címû témát tûzte napirendjére.
A munkacsoport gyors reflexiói, állásfoglalásai, az

egyes tagok intenzív közremûködése is hozzájárultak
ahhoz, hogy az informatikus könyvtáros szakot sikerült
megmenteni önálló alapszakként, amelyre közvetlenül
lehet jelentkezni. Hasonló módon komoly eredménynek
minõsíthetõ, hogy a kormányrendelet a szakot – a mai
kor követelményeihez igazodóan – egy interdiszcipliná-
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ris képzési ághoz, a társadalomismerethez sorolta be. A
képzõ intézmények közösen terjesztették elõ az Oktatási
Minisztériumhoz az alapszak alapítása (voltaképpen új-
raalapítása) iránti kérelmet. A kérelmet az MKE elnöksé-
ge egyetértõ nyilatkozattal támogatta.

Õsszel a munkacsoport tagjai több, a fenti témában
szervezett rendezvényen tartottak elõadást, tájékoztatót,
vettek részt tanácskozásokon (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-

tár, Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár, MKE Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete).

A munkacsoport decemberi ülésén
született állásfoglalás értelmében az
MKE tagszervezeteitõl két kérdésben
kért segítséget: egyrészt javaslatot kért
az informatikus könyvtáros alapszakon
indítható (és indítandó) szakirányok te-
matikájáról, másrészt jelzést bármely, a
felsõfokú könyvtárosképzéssel kapcso-
latos tartalmi vagy módszertani problé-
máról. A felsõoktatási könyvtáros-
képzés ügyének határozott artikulálása
a civil szervezetek és a szakma együtt-
mûködésének igazán jó példája volt
2004-ben.

A szervezetek külön hangsúlyt for-
dítottak tagjaik szakmai továbbképzé-
sére. Az elnökség és a titkárság közö-
sen igyekezett a tagszervezeteknek is
jól konvertálható segítséget nyújtani
egy pályázatíró és pályázatelszámoló
tréning megszervezésével, ahol konk-
rét gyakorlati eljárásokkal ismerkedhet-

tek meg a résztvevõk.

Kommunikációs
tevékenység

Az MKE marketingstratégiájának ki-
alakításában, segítésében továbbra is
markáns szerepkört vitt a PR-bizottság,
melyben 24 tagszervezet képviseltette
magát 2004-ben. Egy összetartó, elkö-
telezett team vállalkozott arra, hogy új
szemléletet honosítson meg az egyesü-
let munkájában. Tevékenységükben
rendkívül fajsúlyosan jelent meg a le-
zajló egyesületi programok marketing
szempontú értékelésén és elemzésén túl
a kommunikációs tanfolyamok szerve-
zése, lebonyolítása.

2004 februárjában az NKA-pályáza-
ton nyert támogatás segítségével az
egyesület megtartotta az elsõ háromna-
pos kommunikációs tanfolyamát 16
hazai és 4 határon túli kolléga ingye-
nes részvételével.

A PR-bizottság tagjainak több mint
fele önmaga is elvégezte a tanfolyamot,
majd saját szervezetében elõkészítette a

hasonló képzési lehetõséget.
Az év folyamán három regionális szervezet nyert NKA-

támogatást kommunikációs tanfolyam megrendezésére a
központival azonos tematikával, azonos elõadókkal,
2005-ös megvalósítással. A tanfolyamok programját több
könyvtár is átvette. A kommunikációs ismeretek iránti
tömeges igény arra inspirálta az egyesület vezetését, hogy
2005-ben megindítsa a tanfolyam akkreditáltatását.

BESZÁMOLÓ
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
2004. évi bevételeirõl és kiadásairól

összesen
ezer Ft ezer Ft

2003. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 4927 4927

BEVÉTELEK

1.Közhasznú mûködésre kapott támogatás: 6263
NKÖM 3550
OM 500
Fõv. Önkorm. 213
NCA 2000

2.Pályázatok (NKA, NKÖM,NCA,helyi önkorm.) 8047 8074
3.Munkaügyi Közp. Munkaerõ támogatás 647 647
4.Tagdíj 1396 1396
5.Egyéb bev. 5000 5000
6.SZJA 1% 91 91
7.Kamat 31 31

Bevételek összesen: 21 502

RÁFORDÍTÁSOK

KIADÁSOK

1.Személyi jellegû ráfordítások: 3994
bérköltség 1601
megbízások, tiszteletdíjak 1166
bérjárulékok 602
napidíjak 625

2.Anyagjellegû kiadások: 827
irodaszer, nyomtatvány, anyagkölts. 679
szakkönyv, folyóirat 22
reprezentáció (rendezvények kávé, frissítõ, szendvics) 126

3.Szolgáltatások: 16 573
közlekedési költségek 1283
telefon, komm., postakölts. 356
könyvelési, irodai szolg. díjak 2345
egyéb szolg.
(irodagépek, honlap karbantartása, szoftverrészlet,
érem, oklevélek, rendezvényszervezés stb.) 10 324
tagsági díjak 114
oktatási költség 296
szállásktg. (IFLA, vándorgy., egyéb) kiküld.) 1365
rendezv., kiküld. ellátás 490

4.Tagegy.-nek továbbutalt pályázati tám. 1952 1952
5.Egyéb ktg. (reklám, hatósági díjak, biztosítások,

bankktg., 50E alatti t.e.) 196 196
6.Tárgyi eszk. (fénymásoló, számítógép) 775 775

Kiadások összesen: 24 317
RÁFORDÍTÁST JELENTÕ ESZKÖZVÁLT.
(értékcsökkenési leírás) 484 484

Ráfordítások összesen: 24 801
2003. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 4927
2004. évi bevétel 21 502
Maradvány + bevétel 26 429
2004. évi kiadás 24 317
2004. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 2112
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Összességében elmondható, hogy a hazai és határon
túli könyvtárosok marketingképzését az MKE indította el.

A PR-bizottság közremûködésével az egyesület 2004-
ben látványos kiállítással ismét részt vett a civil szerveze-
tek nagy õszi demonstrációján, a Civiliádán. Ugyanúgy
kiállítási standdal jelent meg a MOKSZ nemzetközi kon-
ferenciáján. Tevékenységének része volt a Vándorgyûlés-
hez tartozó két sikeres sajtótájékoztató megszervezése is.

Mindezen eredmények birtokában teljes kompetenci-
ával vett részt az MKE képviselõje az országos marke-
tingstratégia kidolgozásában.

Az egyesület kommunikációs rendszerének két esz-
közét, a Hírlevelet és a honlapot év közben meglehetõ-
sen sok kritika érte, bár a honlap vonatkozásában hatá-
rozott fejlõdés mutatható ki a korábbi évekhez képest.
Az elnökség a tagság teljes körû és naprakész tájékozta-
tását az egyesületi munka lényegi részének tartja, és

keresi a megoldást a rendszer kielégítõ mûködésére.

Nemzetközi
kapcsolatok

Az MKE civil szervezetként kulturális diplomáciai
tevékenységet is folytat, részben központosítottan, részben
pedig tagszervezetein keresztül.

Multilaterális partnere az IFLA és az EBLIDA, ahová
tagsági viszony is fûzi. A korábbi évekhez hasonlóan
mindkét testület munkájában aktívan képviseltette ma-
gát a szervezet: az elnök részt vett az IFLA Buenos
Aires-i világkonferenciáján. Az IFLA világkonferencia
globális szakmai fórum, 2004-ben a könyvtáraknak az
oktatást és a fejlõdést szolgáló tevékenységét emelte a
tanácskozások fókuszába. Az elmúlt évben az IFLA Me-
nedzsment és Marketing Szekciója Budapesten tartotta
évközi ülését. Az egyesület könyvtárlátogatást és szak-
mai beszélgetést szervezett a szekció résztvevõi számára.

Az EBLIDA-ban folyó tevékenység nyomon követé-
séhez – takarékossági okokból – az IKSZ és az MKE
közös küldöttet delegált. Az EBLIDA, a Könyvtári Infor-
mációs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája a
kontinens könyvtárainak és könyvtárosainak lobbi-
szervezete az Európai Bizottság és az Európai Parlament
mellett. Bilaterálisan a nemzeti partneregyesületekkel
tartja az MKE a kapcsolatot. Utóbbiak közül kiemelke-
dõen és hagyományosan jó a viszony az osztrák, a né-
met, a cseh és a szlovák egyesületekkel. Fejlõdõben és
biztató szakaszban van az együttmûködés a horvát, a
szlovén, a román és az angol egyesületekkel. Egymás
felfedezésének szakaszában van a finn, a francia, a spa-
nyol, a lengyel és a svájci egyesületekkel.

Éves nagyrendezvényeikre, illetve nemzetközi kon-
ferenciára meghívást kapott az MKE a cseh, a román, az
osztrák és a finn partnerszervezetektõl. A küldöttek tapasz-
talataikról elõadásokon és publikációkban számoltak be.

A németországi Bibliothek und Information Inter-
nationallal ápolt jó kapcsolatoknak köszönhetõen több-
hetes németországi ösztöndíjas útra nyílt lehetõsége az
egyesület egyik tagjának.

Az esélyegyenlõséggel foglalkozó miskolci vándor-
gyûlésre elõadás tartására szóló meghívást fogadott el a

kisebbségi könyvtári ellátásról beszámoló vajdasági

kolléga mellett két német és egy norvég könyvtáros is.

Kapcsolattartás
a határon túli magyar
könyvtárosokkal

A kétoldalú kapcsolattartás speciális formája alakult
ki a szomszédos országokban dolgozó magyar könyvtá-
rosok önszervezõdése folytán létrejött szakmai társulá-
sokkal: a hajdani Jugoszláviában megalakult KAPOCS-
csal, a romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar
könyvtárosok egyesületével. A szórványlétbõl eredõen
Horvátországban és Szlovéniában, de Ausztriában sem
jött létre az elõzõekhez hasonló társulás, az ottani ma-
gyar kollégákkal inkább egyénileg valósul meg a kap-
csolattartás.

Változatlanul fõ cél maradt a határon túli magyar
kollégák magyarországi szakmai közéletbe történõ in-
tegrálásának elõsegítése az EU-tagságból fakadó lehetõ-
ségek figyelembevételével.

Az MKE és a határon túli magyarság kapcsolatának
új fejezete nyílt a magyar könyvtárosok 2004. évi világ-
találkozója keretében tartott kerekasztal-beszélgetés
nyomán, ami az elsõ „könyvtáros „MÁÉRT”-nak is ne-
vezhetõ. Ennek folytatásaként a tavalyi õsz folyamán a
határon túli szervezetek véleményének figyelembevéte-
lével kidolgozta stratégiai és kétéves cselekvési prog-
ramját az MKE tagszervezeteivel.

A program lényegi elemei többek között: a szakmai
rendezvényeken való részvétel segítése, a regionális
konferenciák országhatár közelében történõ szervezése,
a magyar nyelvû közösségek anyanyelvû könyvekkel
való ellátása, az egyesületi rendezvények szervezési fá-
zisaiba a határon túli szervezetek bevonása, szaknyelvi
fejlesztõ képzés és kommunikációs képzés MKE által
adható támogatása, levelezõlisták létrehozása stb.

Ennek a gyakorlati megvalósítását számos formában
tapasztalja az MKE. Az egyesület rendre bevonta a határon
túli kollégákat a megyei szinten folyó szakmai továbbkép-
zésekbe, meghívta õket helyi és országos rendezvényekre.
Koordináló és katalizáló akciót folytatott a komáromi magyar
egyetem könyvtárának állományfeltöltése érdekében. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA), újabban a Nemzeti
Civil Alapprogram (NCA) pályázati kereteibõl, továbbá a
Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) direkt támogatá-
sa révén az egyesület átlagosan 2,5 millió forintot tudott
közvetlen módon erre a tevékenységi területére fordítani.
Az NKÖM és az NKA szakkuratóriumában való aktív rész-
vétellel a határon túli könyvtárak fejlesztését szolgáló to-

vábbi anyagi források odaítéléséért lobbizik az egyesület.

Az egyesület képviselete,
kapcsolatrendszere

Az egyesület nyitottsága jó alapnak bizonyult új
partnerkapcsolatok kialakításához, korábbi együttmûkö-
dések stabilizálásához. Az MKE változatlanul törekedett
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a könyvtáros szakmai szervezetekkel történõ közös
munkára, egyeztetésekre a hatékony szakmai érdekérvé-
nyesítés érdekében. Ennek egyik elemeként 2004-ben
megújította együttmûködési szerzõdését az IKSZ-szel. A
szerzõdésben kiemelt helyen szerepel a képzés területe,
ahol átgondolt, közös munkával 2004-ben figyelemre
méltó eredményeket ért el a képzési munkacsoport. Új
irányként említendõ az együttmûködésben a közös pá-
lyázás lehetõségének keresése.

A társadalmi párbeszéd hangsúlyozottan jelen volt a
szervezet múlt évi tevékenységében is. Ezen a területen
aktív és érdemi kapcsolat alakult ki az NKÖM Könyvtári
Fõosztályával, illetve a tárca miniszterével, aki a könyv-
tárak és a könyvtárosok helyzetének javítása érdekében
javaslatokat kért és kapott az MKE elnökétõl. Az egye-
sület részt vett képviselõin keresztül a könyvtári straté-
giai kérdéseket kidolgozó munkacsoport megbeszélése-
in, véleményezte az NKÖM Könyvtári Fõosztály által
megküldött jogi-szakmai dokumentumokat.

Hagyományosan jó az együttmûködés az OSZK-val
és rendkívül konstruktív munkakapcsolat jött létre a
Könyvtári Intézettel.

Az NKA elnökének felkérésére az egyesület koordi-
nálta a könyvtáros szakmai szervezetek jelöltállító mun-
káját az NKA Könyvtári Kuratóriumába.

Az elnök rendszeresen jelen volt és véleményt mon-
dott a Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács érte-
kezletein.

Az MKE rendszeresen részt vett az NCA (Nemzeti
Civil Alapprogram) rendezvényein. Képviseltette magát
az elektori gyûléseken, az Országgyûlés Civil Irodája
által szervezett konferenciákon.

Az egyesület magas szintû, mûködõképes kapcsola-
tot épített ki az újjászervezett Ifjúsági, Családügyi, Szo-
ciális és Esélyegyenlõségi Minisztériummal és az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztériummal.

Az elnökség tagjai a múlt évben is részt vettek kü-
lönbözõ szakmai szervezetek és fórumok munkájában,
így az újjászervezõdött Országos Könyvtári Kollégium-
ban is, illetve több, szakmai kitüntetést odaítélõ kurató-
riumban végeztek munkát. Állandó taggal képviselteti
magát a szervezet a nemzeti kulturális örökség miniszte-
re által adományozott Széchényi Ferenc- és Szinnyei
József-díj, a Bibliotéka emlékérem kuratóriumában.

Ismét átadásra került a Füzéki-díj, a szakmai és esz-
tétikai szempontból legsikeresebbnek ítélt öt könyv ki-
adója számára a Fitz József-díj, „Az év ifjú könyvtárosa”
cím és a vele járó elismerés.

Az MKE alelnökén keresztül képviselteti magát a

Könyv, könyvtár, könyvtáros szerkesztõbizottságában.

Gazdálkodás. Az egyesület
mûködését biztosító anyagi források

Az MKE a 2004. évben összesen 26,5 millió forinttal
gazdálkodott. Ez több mint kétszerese a 2003. évinek.
Ez az összeg alapvetõen az alábbi forrásokból tevõdött
össze: tagdíj, költségvetési támogatás és pályázati támo-
gatás. A tagdíj, bár 90 fõs létszámnövekedést mutatott ki
a frissített adatbázis, lényegesen nem emelte a szervezet

költségvetését. A közhasznú mûködésre kapott támoga-
tás tételsorban az NKÖM, OM mellett, ha kis hányaddal
is, de megjelent a Fõvárosi Önkormányzat, illetve új
támogatásként a Nemzeti Civil Alapprogram. A Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló törvény megjelenésével a
civil szféra támogatási módja jelentõsen átalakult. En-
nek áldása megmutatkozott a szervezet büdzséjének ala-
kulásában. Az ide benyújtott pályázatok nagy része
nyertes pályázatként bevételi forrásként szolgált az egye-
sületnek. Ugyanebben a forrástípusban említendõ az NKA,
ahol évek óta méltányolják a szervezet munkáját. A tag-
szervezetek által benyújtott pályázatok 80%-a kapott
pozitív elbírálást.

Az szja 1%-ából befolyt bevétel felhasználásáról a
tanáccsal történõ konzultáció után dönt az elnökség.

A 2003-ban megkezdett gazdálkodási reform, a szi-
gorúbb és fegyelmezettebb gazdálkodási rend kialakítá-
sa kedvezõen befolyásolta az MKE egészének pénzügyi
helyzetét, de a reform nem állhat meg, át kell tekinteni
az egyesület egészének gazdálkodását.

A közhasznúságból fakadó lehetõségek csak kis részt
kihasználtak, ezért az elnökség 2005-ben különös fi-
gyelmet fordít ezek kiaknázására.

A mûködéshez és a megrendezendõ programokhoz a
központi költségvetési és önkormányzati forrásokon kí-

vül uniós és egyéb források igénybevétele is szükséges.

Bakos Klára

elnök


