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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2020. évi közgyűlé-
sét – tekintettel a pandémiára – elektronikus formában 
szervezte meg.

A tavaly Esztergomban megrendezett közgyűlés után 
idén Pannonhalma adott volna otthont a rendezvénynek, 
azonban a márciusban országunkat is elérő világjárvány 
– mint annyi minden mást – ennek a találkozónak a meg-
valósulását is befolyásolta és megváltoztatta. Sem a házi-
gazdák, sem az Egyesülés vezetése nem akarta kitenni 
az ország minden részéről és az országhatáron túlról is 
résztvevő kollégákat az utazásból, a személyes találko-
zásból fakadó veszélyeknek, a veszélyeztetettség érzésé-
nek. Az idei közgyűlést emiatt októberben elektronikus 
úton szerveztük és bonyolítottuk le.

Az alapszabály értelmében a tagkönyvtárakat egy-egy 
könyvtáros képviseli a közgyűlésen, és adja le szavazatát, 
ez most sem volt másképp. Elektronikus regisztrációra 
kértük a munkatársakat, akik könyvtáruk képviseletében 
egyéni e-mail-címmel regisztráltak. Öröm volt látni, hogy 
az ebben a formában megrendezett közgyűlésen olyan 
kollégák is részt vettek, akik évek óta személyesen nem 
tudtak ott lenni találkozóinkon.

A tagkönyvtárak regisztrált képviselői a közgyűlés anya-
gát elektronikus formában kapták meg, és meghatározott 
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időpontra kellett szavazataikat egy kizárólag erre az al-
kalomra létrehozott e-mail-címre 1  megküldeni. A köz-
gyűlés anyaga tartalmazta az elnöki beszámolót, amely 
már az Egyesülés honlapján, a közgyűlés aloldalon meg-
található. A titkári és kamarási beszámoló az elmúlt évek-
ben megszokottak szerint röviden ismertette az elnöki 
beszámolóban részletesen bemutatott megvalósított 
programok, projektek szervezési háttérmunkáit, anyagi 
vonzatait, az Egyesülés pénzügyi helyzetét. A felügyelő 
bizottság megerősítette a beszámolók érvényességét.  
A 62 tagkönyvtár közül 42 könyvtárból érkezett vissza ér-
vényes szavazat. Az elkészült jegyzőkönyv megtekinthető 
az Egyházi Könyvtárak Egyesülése weboldalán.  2   

A beszámolók elfogadása mellett a közgyűlés új elnök-
ségi tagot választott. Mezei Zsolt az év közepén jelez-
te, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni az elnökségi 
tagsággal járó feladatainak ellátását. Ezért a református 
tagkönyvtárak Kovácsné Pázmándi Ágnest, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday Könyvtára munkatársát 
javasolták az elnökség tagjai közé, akit a közgyűlés egy-
hangúlag megválasztott.

Minden kollégának köszönjük a részvételt, és bízunk 
benne, hogy 2021-ben már személyesen, Pannonhalmán 
lesz lehetőségünk megtartani közgyűlésünket, és viszont-
láthatjuk egymást. 
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