
2015. március 26-án délután a BME-
OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Olvasójában gyûltek össze a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mû-
szaki Könyvtáros Szekciójának (MKE
MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cik-
luszáró és tisztújító taggyûlésükre. 

A taggyûlés a résztvevõk jelentõs 
számára való tekintettel az elõzetesen
meghirdetett helyszín helyett (régi folyó-
irat-olvasó) a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Országos Mû-
szaki Információs Központ és Könyvtár
(BME-OMIKK) Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Olvasójában került meg-
rendezésre, amely a rendezvény idõtarta-
ma alatt idõszakosan zárva tartott az 
olvasóközönség elõtt. A taggyûlés a házi-
gazda intézmény fõigazgatójának,
Liszkay Bélának a köszöntõjével kezdõ-
dött, aki maga is dolgozott az immár
negyvenöt éves múltra visszatekintõ
MKSZ vezetõségében. Õt követõen Nagy
Zoltán, az MKSZ elnöke mondott nyitó-
beszédet.

A határozatképesség megállapítása
után a taggyûlés levezetésére Kovács
Beatrixot, az orvosi könyvtáros csoport
vezetõjét választotta meg a tagság, aki el-
sõként Antal Lajosnét kérte meg, hogy is-
mertesse a tisztújítással kapcsolatban
végzett elõkészítõ munkát. Ebbõl kide-
rült, hogy a leköszönõ vezetõségbõl kik
távoznak véglegesen, ki és milyen funk-
cióban vállal megválasztása esetén to-
vábbra is munkát, illetve mely tagtársak
neve merült fel új jelöltként a vezetõ-
ségbe. 

A leköszönõ vezetõség tagjai közül el-
sõként Wittinghoff Judit, az MKSZ titká-
ra tartotta meg beszámolóját az elõzõ
ciklusról. Örvendetes, hogy a szekció lét-
száma, ha csekély mértékben is, de nõtt,
a jelenlegi százhetvenegy fõ – a testüle-
tekkel és a második helyen regisztráltak-
kal – négy százalékkal magasabb szám,
mint a ciklus elején. Kitért az egyes veze-
tõségi tagoknak az elmúlt ciklusban vég-
zett munkájára, összefoglalta a szekció
négyéves tevékenységét. Áttekintést
nyújtott arról, hogy milyen rendezvénye-
ket szerveztek, illetve mely mások által
rendezett eseményeken vettek részt, mi-
lyen nyomtatott és elektronikus hírcsa-
tornái vannak a szekciónak a tagság el-
érésére.

Ezt követõen Nagy Zoltán számolt be
a tagságnak a szekció 2010 és 2014 kö-
zött végzett szakmai tevékenységérõl.
Ezek közül talán a legfontosabbak: az
MKSZ negyvenéves jubileumi taggyûlé-
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se, a különbözõ hazai szakmai intézmé-
nyekbe tett tanulmányutak, a határon túli
magyar könyvtárak támogatása, hazai 
és külföldi kirándulások szervezése. 
A szekción belül élénk munka folyik az
orvosi és a vállalati könyvtárak csoport-
ján belül, melyek segítenek a kollégák-
nak szakmai ismereteik bõvítésében is.
Több egyetemi könyvtár is aktívan részt
vesz a szekció életében. Három vezetõsé-
gi tag – Zsigáné Kóródy Judit, Kovács
Beatrix és Dettai Eleonóra – kapott a
ciklus folyamán MKE-emlékérmet. 

Az ellenõrzõ bizottság elnökének,
Földi Erikának a jelentését az elmúlt
négyéves tevékenységérõl akadályoztatá-
sa miatt Nagy Zoltán olvasta fel. A szek-
ció gazdálkodásának forrása a befizetett
tagdíj, amely szerény mértékben biztosít-
ja a tartalmas szakmai munkát. A bizott-
ság a szekció adminisztratív munkáját, az
alapvetõ dokumentumokat rendben talál-
ta, megállapította, hogy a pénzügyi és
számviteli nyilvántartás rendezett, átte-
kinthetõ.

Pastyik Endre 2013 óta képviseli az
MKSZ-t az MKE Tanácsában, ahol
Dettai Eleonórát váltotta. Beszámolójá-
ban összefoglalta a tanácsban végzett te-
vékenységét, és már kicsit elõre tekintve
beszélt az idei tervekrõl, feladatokról is.

A fenti beszámolókat a tagság egy-
hangúan elfogadta. Ezt követõen Nagy
Zoltán megköszönte a bizalmat, és a ve-
zetõség nevében lemondott.

Ezt követõen kezdetét vette a titkos
szavazás a következõ ciklus tisztségvise-
lõire. Miután a jelenlévõ tagok leadták
szavazataikat, a szavazatszámláló bizott-
ság visszavonult az eredmény kiértéke-
lésre, azonban a tagság számára igazi
csemegét ígért a következõ körülbelül
egy óra. Gazda István tudománytörté-
nész, a Magyar Tudománytörténeti Inté-
zet (MATI) igazgatója tisztelte meg a
szekciót egy rendkívül színes elõadással
a 2014-ben megjelent Mit ér a tudós, ha
magyar? címû interjúkötetérõl, melyet a
Kariosz Könyvkiadó a Magyarnak lenni!
sorozat százhuszonhetedik tagjaként
adott ki. A professzor sok-sok humorral
beszélt a régi tudósvilág érdekességeirõl
a hallgatóságnak.

Gazda István elõadása után Antal
Lajosné ismertette a szavazás eredmé-
nyét. Az új ciklusra megválasztott veze-
tõség a következõ tagokból áll:

Elnök: 
Nagy Zoltán (OSZK)
Titkár: 
Wittinghoff Judit (Richter Gedeon
Nyrt.) 

Vezetõségi tagok: 
MKE tanácsi képviselõ: 
Pastyik Endre (OE) 
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Gazdasági felelõs: 
Fazekas Gáborné (nyugdíjas)
Orvosi könyvtáros csoport képviselõje:
Kiss Annamária (SOTE)
Vállalati könyvtárak felelõse: 
Kóródy Judit (Infodok Kft.) 
Sajtó- és pr-felelõs:
Barton Dávid (BME) 
Póttag:
Ritzl András (ELTE, hallgató)

Ellenõrzõ bizottság: 
Elnök: 
Farkas István (Pedro Kft.)
Az ellenõrzõ bizottság tagjai: 
Antal Lajosné (SOTE)
Fenyves Márta (nyugdíjas)
Póttag: 
Strasszer Mihályné (OE) 

A rendezvény Nagy Zoltán elnöki zár-
szava után Gazda István kötetének dedi-
kálásával és kötetlen beszélgetéssel ért
véget, majd este hattól az olvasótermet
újra az olvasók vehették birtokba. ■
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Antal Lajosné

Több ezer könyvet 
osztanak szét a kárpátaljai
magyaroknak

Több mint ötezet kötetnyi magyar
nyelvû könyvet kaptak kárpátaljai
szervezetek a kultúráért felelõs ál-
lamtitkár segítségével. A pécsi Mi-
nerva Könyvtár költözése miatt, az
állomány elhelyezésében a könyvtár
a Kultúráért Felelõs Államtitkárság
segítségét kérte. Az államtitkárság
közremûködésével a könyvek április
elején eljutottak a Kárpátaljai Peda-
gógusszövetséghez, amely vállalta a
könyvek szétosztásának megszerve-
zését.

A köteteket a napokban szállítják
el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség és a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség nagyszõlõsi já-
rási szervezetéhez, amelyek intézmé-
nyeikben helyezik el és teszik min-
den érdeklõdõ számára elérhetõvé az
adományt.

EMMI
Kultúráért Felelõs Államtitkárság


