
MKE FITT szekció taggyűlés, jegyzőkönyv

időpont: 2009. április 22., szerda, 12:00
helyszín: Moholy-Nagy Művészeti Egyetm Könyvtára
jelen vannak:

• Ignéczi Lilla
• Füzessi Károly
• Wéber Kati
• Bondor Erika
• Nagy Nikolett
• Lévai Klára
• Kardos András
• Takács Dániel
• Paszternák Ádám
• Mikulás Gábor

Lévai Klára elnök megnyitja a taggyűlést.

Megnyitó beszédében felvázolja a FITT jelenlegi megvalósult működési formáját: az egyes
tagok tevékenysége, publikációi adják össze az MKE FITT szekció (továbbiakban FITT)
teljesítményét.

Napirend ismertetése, egyhangú elfogadása.

Az eltelt egy év összegzése.

Lévai Klára: Vándorgyűlésről rövid beszámoló.
Paszternák Ádám: Pintér Róbert provokatív előadásának kiemelése.
Mikulás Gábor: az ebből levont tanulságot tovább kéne vinni a következő Vándorgyűlésre
mindenképpen.
Wéber Katalin: értékvesztés korát éljük, az értékek átalakulnak, ehhez kell alkalmazkodni.
Nagy Nikolett: a technológia gyorsabban változik, mint a gondolkodásunk.

Kardos András: rövid beszámoló a majdnem megvalósult számítógép-összeszerelési
programról. Veszprémben jártak, ahol végülis sikeres volt az akció.

Takács Dániel: a könyvtáros-fejlesztő párbeszéd összefoglalása. Bíztató a végeredmény,
lenne értelme a folytatásnak, még az időből sem futottunk ki. A szekció támogatását kéri a
program folytatásához. A tagok ígérik a saját szempontjaik felvázolását, összefoglalását,
felmérések, kutatások készítését szűk szakmai környezetükben (kollégák, fejlesztők). A
kívánatos végeredmény egy közös ajánlás kiadása lenne.
Paszternák Ádám: országosan kellene föltenni körkérdéseket.
Mikulás Gábor: státusz-rekordot kellene készíteni az eseményről, hogy lássuk, hol állunk
most.
Nyomást kell valahogy gyakorolni a fejlesztőkre, hogy jobban figyelembe vegyék a
könyvtár, és rajta keresztül az olvasó érdekeit, kívánságait.
Takács Dániel: június 1-ig kialakítunk egy FITT-konszenzust, amely kijelöli a további
tevékenység irányvonalát, és amelyet tudunk publikálni a szakma előtt.



Paszternák Ádám: Takács Dániellel közösen januárban kidolgozott egy tantervet, amelyet a
Könyvtári Intézet akkreditáltat ezekben a hetekben. A tananyag az ő szellemi tulajdonukban
marad, így fel tudják használni FITT-rendezvények keretében is.

Takács Dániel: a Könyvtári Intézettel kötött megállapodás vázlatos ismertetése. A
megállapodás a KI TÁMOP-ra benyújtott pályázata (így még meglehetősen bizonytalan), és
egy Könyvtár 2.0-val foglalkozó szellemi műhely létrehozását tűzte ki célul. Konkrétumot
még nem sokat tudni.

Ignéczi Lilla: az elnökségi megbeszélés rövid ismertetése.

Közbevetett kérdés megvitatása: mit jelent FITT-tagnak lenni?

Fő kérdés: egy könyvtáros meddig a munkahelyének alkalmazottja, mettől FITT-tag?
Példák: előadói, oktatói tevékenység, publikálás.
Paszternák Ádám: a tagként való megnyilatkozáshoz elnöskégi vagy közösségi jóváhagyás
szükséges.
Az SzMSz-ben kell rögzíteni, hogy milyen keretek közt lehet a FITT nevében nyilatkozni,
ennek megfogalmazására Horváth Sándor Domonkost kérik fel. A változtatást a tagság
internetes szavazással fogja helyben hagyni vagy elutasítani.
Vita: milyen előnyökkel jár, járjon FITT-tagnak lenni?
Az elnökségi megbeszélésen elfogadott tagdíj megszavazása kézfeltartással: 9 igen, 1
tartózkodás.

Vándorgyűlés programjának megbeszélése - FITT kocsma

Végső döntés: a meghívottak a WiFi falu (http://wififalu.blog.hu/) és a Nemzeti Digitális
Közmű (http://www.ekk.gov.hu/hu/ekk/hirek/ndk_konfl) képviselői lesznek. A
meghívottaknak 2 x 15 perc áll a rendelkezésükre, valamint előre kér és közzétesz a szekció
egy információ csomagot (bemutató az interneten, esetleg nyomtatott füzetek). Az
előadások után közös kerekasztal-beszélgetés (Paszternák Ádám: 3 órás könyvtári
büfébeszélgetés).
A konyvtar.hu projektnek a plenáris ülésen kérünk helyet.

Feladatok:
• Kapcsolat a WiFi faluval: Paszternák Ádám
• Kapcsolat a Nemzeti Digitális Közművel: Lévai Klára
• Kapcsolat a debreceni szervezőkkel: Takács Dániel

Javaslat: a tagdíjakból tudnánk fedezni a meghívottak költségeit.

Egyéb javaslatok megvitatása

Kóródy Judit workshop-ötletéből ősszel rendezvénysorozatot kell szervezni.
Lévai Klára és Mikulás Gábor hírlevél ötletét is meg kell valósítani, a módján (legyen-e
prémium hozzáférés) heves vita alakult ki (ld. a FITT-tagság előnyeiről szóló vita).

Lévai Klára lezárja az ülést.
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