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Napirend:  

1. MKE és az EKE kapcsolata  
2. Pénzügyi helyzet 
3. Pályázatok – pályázati elszámolások helyzete, aktualitásai  
4. Szakmapolitika – Stratégiai terv – 2014-2020. Álláspont kialakítás a munkaanyagról  
5. Egri vándorgyűlés – az ajánlások formába öntése, véglegesítése, illetve döntés a 

felhasználásról 
6. Alkotó könyvtáros 
7. Füzéki emlékérem 
8. Munkaterv teljesülés 
9. Informálódás a hungarikum helyi értéktár bizottságokba történő bekerülésről 
10. Honlap. Az új honlap működésének értékelése 
11. Egyebek 

 Népszabadság – Vándorgyűlés kapcsán sajtómegjelenés (pl. készülő 

stratégia ; ennek apropóján a szakma eddigi eredményei, amelyekre a 

következő ciklus épülhet) 

 Zöld könyvtár 

 A „Jöjjön velünk, megmutatjuk” sorozat folytatása (kabinetfőnöki látogatás 
mintájára újabb bemutató látogatás szervezése) 
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1./ MKE és az EKE kapcsolata. 
 

Az elnök asszonnyal a találkozást későbbi időpontra tudjuk megszervezni. A napirend 
tárgyalása az EKE-vel kialakítandó együttműködés lehetséges kereteiről (társult 
tagsági viszonyban vagy sem?), illetve a három társult szervezetünkkel való 
kapcsolattartásról szól. 
Fehér Miklós – tájékoztat az EKE közgyűlésen való részvételéről, a javaslatról, 
melyet tett az EKE társult tagi viszonyára. 
 
Szavazás – Az elnökség egyhangúan támogatja az EKE-vel történő kapcsolatépítés 
szándékát és kiemeli a kölcsönös tájékoztatás szükségességét. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./ Pénzügyi helyzet  
 

Dr. Wimmer Éva – Örömmel számolok be arról, hogy teljesen stabil, rendezett 
helyzetben vagyunk. Ehhez komoly segítséget adott a szervezeti egyszeri 
tagdíjkiegészítés. Ami a korábbi években probléma volt, az most rendezett. Javasolja, 
hogy a közeljövőben tárgyaljunk részletesebben minderről ismét, mert ekkor már 
látszik majd, hogy a könyvelési oldalon milyen többletkiadásaink lesznek, mert 
egyelőre most még csak a bevételek jelentkeznek. A számlánkon most jelentős 
tartalék van. 
Bakos Klára – kéri, hogy az októberi elnökségi ülésen akkor térjünk erre vissza és 
kapjunk egy részletes tájékoztatást az évközi helyzetünkről. 
Fehér Miklós – a szervezetek az egyszeri tagdíjbefizetést teljesítették, a társult 
szervezetek pedig kaptak egy köszönő – felkérő levelet a befizetés teljesítéséről. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Pályázatok 
 

Dr. Wimmer Éva – a Vándorgyűlés elszámolása halad, de még nem tudtunk 
elszámolni, mert számlák jönnek – mennek még. Ilyen még nem nagyon volt, hogy az 
elszámolás szeptemberre még nem történt meg, de ez nem jelenti, hogy késésben 
lennénk. Ez az első pályázat, amit online kell elszámolni, azaz szkennelt számlákat 
kell beküldeni. Sajnos eközben két hétre leállt az NKA honlapja, így csak szeptember 
8-án tudom bevinni a számlákat a rendszerbe, ez nehezíti a dolgunkat. Tehát további 
egyeztetés kell még erről. A következő pályázatunk az OKK – Műhelynapok program 
lesz. A forrásról nem tudom, hogy ez beérkezett-e, ezt jelezni fogom e-mailban az 
elnökségnek. A NEA-nál nincs most támogatott anyagunk, az Úton – programunkat 
tartalék listára helyezték, tehát első körben nem kapott támogatást. Norvég Alap, 
ennek utána fogok nézni. 
Bakos Klára – a Norvég Alapra mindenképpen pályázzunk, ehhez persze kidolgozott 
projektötlet kell. A mi alapítványunknak jól áll az idei éve, ez háttérbázisként fontos 
információ. 
Fehér Miklós – felveti, hogy a Műhelybeszélgetések sorozat operatív irányítására 
jelöljünk ki felelőst, felelősöket. 
Bakos Klára – kérem az elnökséget, hogy az operatív irányításra ki vállalkozik. 



Dr. Redl Károly – Kiss Gáboréknál nagyon komoly határon túli együttműködés van, a 
jövőben erre is építhetünk, most a projektben Kecskemétre kerül a téma.   
 
Az elnökség döntött, Fehér Miklós, Barátné Hajdu Ágnes, Biczák Péter, Zselinszky 
Lászlóné Éva és Dr. Wimmer Éva alkotja a Műhelybeszélgetések sorozat operatív 
irányítói csoportját.  

  
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
4./ Szakmapolitika – Stratégiai terv – 2014-2020. Álláspont kialakítás a 

munkaanyagról  
 

Bakos Klára – A stratégiai vitaanyaghoz küldött észrevételeket csokorba szedtem, és 
együtt beküldtem az EMMI-be. Nem készítettem általam összegzett közös véleményt, 
hanem mindent beküldtem a könyvtári osztálynak. Mi kimondtuk, hogy szeptember 
19-én lesz egy Tanácsülés, és a Tanácson fogunk majd egy koherens véleményt 
kialakítani. Ehhez pénzügyi vonzat is társul, mert ez a program kifejezetten az EMMI 
kérésre alakult így. Ez egy kibővített Tanácsülés lenne, mert a társadalmi vitát 
minekünk nagyobb fórumon kéne biztosítanunk. De az anyag még nincs kint 
társadalmi vitán! 
Fehér Miklós – tájékoztat arról, hogy a stratégiai anyag megbeszélésére 
kezdeményezett Tanácsülés EMMI támogatottsága időközben bizonytalanná vált, 
szeptember elejére ígértek döntést, hogy ez a forrás egyáltalán rendelkezésre áll-e. 
De erről információnk még nincs. Ennek ellenére nekünk érdemes lenne a stratégiai 
megbeszélés napirendi pont nélkül is megtartani a Tanácsülést, mert több egyéb 
fontos témánk is van. 
Bakos Klára – Nekünk azért is kellett az elnökségi ülést megtartanunk mai napon, 
mert nem állhatunk a Tanács elé egy elnökségi álláspont nélkül. Ezért is kell erről a 
mai napon beszélnünk.  
Dr. Redl Károly – kérdezi, hogy nem jelent-e problémát, ha most Tanácsülést 
tartunk, hogy rá pár nappal újra hívjuk a képviselőket majd a stratégia 
megbeszélésére? 
Fehér Miklós – akkor nem jelent ez gondot, ha a stratégiai tájékoztatót az EMMI 
hívja össze. Mivel a stratégiával kapcsolatos tájékoztatás EMMI projekt, ebben mi 
segítségadást vállaltunk és vállalhatunk is, de az összehívó az EMMI lehet.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
5./ Egri vándorgyűlés – az ajánlások formába öntése, véglegesítése, illetve döntés 

a felhasználásról 
 

Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy a Vándorgyűlésen beérkezett mondatok 
nagyobb része nem igazán illeszkedik a Vándorgyűlés tartalmához, a központi 
tematikához. Nem járul hozzá, a Vándorgyűlés céljainak képviseletéhez. Miközben a 
minisztérium idén is igényelte, előre kérte már a mondatokat, hiszen ezektől egyfajta 
összefoglalást várt az előbbre jutás céljából. És a mi célunk is ez volt. De ezek a 
mondatok erre a célra ebben az állapotban nem igazán alkalmasak.  
 
Bakos Klára – felajánlja, hogy a szekcióktól kapott anyagok alapján elkészít egy 
összegzett változatot, amit az elnökségi listára kitesz majd, így lehetővé téve majd az 
erről szóló elnökségi egyeztetést. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
6./ Alkotó könyvtáros 



 
Fehér Miklós - tájékoztat, szeptember 26-án lesz a következő programunk. Nagy 
Edit (Tatabánya) lesz a kiállítónk. Szerény költségekkel, 5 – 6.000 Ft támogatást 
szoktunk erre felhasználni. 
Zselinszky Éva – említi, hogy az általa javasolt gyermekkönyvtáros kolléganő 
műsorát a Kultúra Naphoz kötve mutathassa be. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
7./ Füzéki emlékérem 
 

Biczák Péter - Füzéki Bálint jelezte észrevételét arról, hogy az OSZK folyosóján zajló 
díjátadást szeretné valamilyen méltóbb környezetbe juttatni. Azzal egyetérthetünk, 
hogy ez egy támogatható igény és ezzel kezdeni kéne valamit.  
Dr. Redl Károly – lesz egy 56-os emlékhely a Kossuth tér alatt, bár az nem 
könyvtárközeli pont. 
Bakos Klára – Az ELTE-n, konferencia keretében? Vagy az OSZK-n belül más 
helyszínen? Szintén egy konferencia keretében? 
Biczák Péter – az nagy feladat, hogy évről-évre konferenciát szervezzünk. 
Takáts Béla – a májusi küldöttközgyűlésünk is lehetne egy alkalmas időpont és 
helyszín! 
Bakos Klára – idénre azt javaslom, hogy az OSZK-n belül, az 56-os eseményekhez 
kötődően legyen az átadás, de két helyszínen, külön legyen a koszorúzás és külön 
legyen egy beszélgetés és a díjátadás. 
Biczák Péter – tudatosítanunk kell, hogy ez egy szakmai díj, az idén 10 éves díj 
küldetése a szakmai teljesítmény értékelése, tehát a díjazottat nem kell kötnünk 56-
hoz, hanem a szakmai teljesítményhez. A KSH-t is bevonhatnánk, hiszen Füzéki 
István KSH dolgozó volt. 
Fehér Miklós – egyetért a májusi közgyűlési átadással, ugyanakkor azt javasolja, 
hogy az 56-os megemlékezéshez kapcsolódóan a koszorúzást minden évben tartsuk 
továbbra is meg, és ezt az alkalmat használjuk ki arra, hogy egy baráti beszélgetésen 
együtt lehessünk a díjazottakkal, tehát ide a korábbi díjazottakat invitáljuk. 
Bakos Klára - a 10. éves évfordulóra mindenképpen legyen valamilyen ünnepélyes 
megvalósítás, ennek szervezésére Biczák Pétert kérjük fel. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
8./ Munkaterv teljesülés 
 

Az elnökség áttekintve a munkatervet megállapította, hogy annak teljesítése 
időarányos. Nem teljesül a képzés, ez azért nem, mert a forrás oldala nem jött be, 
ugyanis a hozzá szükséges forrást NKA pályázatból terveztük, amit nem nyertünk el. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9./ Informálódás a hungarikum helyi értéktár bizottságokba történő bekerülésről 
 

Zselinszky Éva - Megkaptuk a Hungarikum Bizottság (HB) titkárságtól, hogy mely 
értéktár bizottságba delegálhatunk képviselőket. Ezt a levelet kiküldtem a mi 
munkabizottságunknak, hogy informáljam őket. A rendelet szerinti határidő nem zárja 
le a folyamatot, helyi értéktár bizottság később is alakítható. A HB szervezi a 
konferenciákat és a közművelődés kiáll ezeken előadásokkal, el kellene érni, hogy a 
közművelődés mellett legyen ott a szakmánk is a hungarikum konferenciákon. Pl. 
helyismereti szekciós kollégákra ebben érdemben lehetne számítani. 



Bakos Klára – szerencsés lenne, ha a Tanácsülésen egy napirendi pontban erről a 
kérdésről informálnánk a Tanácsot.  
Fehér Miklós – Az MKE elnökségnek a szerepe az országos értéktár bizottsághoz 
való kapcsolattartásra irányul, hogy itt képviseljük magunkat. A helyi bizottságokhoz a 
helyi szinteken kell kapcsolatot építeni, ezt az elnökség támogatja, közvetlenül 
viszont nem viheti az ügyeket. Támogatást abban adhatunk, hogy pl. a Tanács előtt 
beszélünk erről a kollégákkal, akik vihetik tovább az információkat. Fontos lenne a 
képzés irányából tisztázni a helyzetet és az országjáró konferenciákba kellene 
résztvennünk. 
Bakos Klára – a konferenciákon való szerepünk biztosítása mellett a szakbizottsági 
helyekre a javasolt személyekkel egyeztetve tegyük meg a javaslatot Gyaraky úr felé. 
És a Tanácsülésen tárgyaljunk erről.  
Zselinszky Éva – a Tanácsülésre készülve Gyaraky úr előadását előre kiküldhetjük a 
Tanácsülés résztvevőinek. Ezt az elnökség támogatja. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
10./ Honlap. Az új honlap működésének értékelése 
 

Fehér Miklós - A fejlesztés távlati célja a yoomlás verzióra való áttérés volt, ezen 
elgondolkodhatunk, hogy ezt óhajtjuk-e. Ennek lennének előnyei, de van előnye a 
megmaradó változatnak is. 
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – a tartalmi strukturáltságot kicsit javítandónak érzem, pl. 
az IFLA anyag ott van a honlapon, lám mégsem találja meg mindenki.  
Takáts Béla – javasolja, hogy Zonda – Fehér – Dávid – Takáts keretben üljünk le, és 
beszéljük át a dolgokat, a munkamegosztást, a dokumentációt, a fejlesztési 
kérdéseket.   

 
Az elnökség egyetért Takáts Béla javaslatával és felkéri a főtitkárt a megbeszélés 
megszervezésére. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
11./ Egyebek 
 

 Népszabadság – Vándorgyűlés kapcsán sajtómegjelenés (pl. készülő 

stratégia ; ennek apropóján a szakma eddigi eredményei, amelyekre a 

következő ciklus épülhet) Hungarikum értéktár bizottságba való bekerülés, 

hungarikum és a könyvtárak. A könyvtáros mit tud ebben segíteni. A 

könyvtári hungarika és a hungarikum közötti különbség és a mi szerepünk 

forráskeresés, adatbázis szolgáltatás oldaláról ebben a dologban. 

 Zöld könyvtár. Könyvtárat a társadalom központjába helyező elképzelés. 

Ennek a gondolatnak be kellene kerülni a stratégiába is, mert ez a jövő 

irányába mutató. Az IFLA egész napot szánt a témára, erős könyvtár = 

erős társadalom. A zöld könyvtárral foglalkozik Pegán Anita, Dr. Redl 

Károly felveszi vele a kapcsolatot, esetleg egy cikk írása kapcsán. Ehhez az 

UNESCO magyar nemzeti bizottság közgyűlési anyaga is kapcsolódhat, Z. 

Karvalics Lászlóval érdemes erről egyeztetni, aki a bizottság anyagát 

szerkesztette, mert megfontolandó, a jövőre vonatkozó észrevételei 

vannak az anyagnak. Ez egy innovatív gondolkodást mutató anyag. 

 A „Jöjjön velünk, megmutatjuk” sorozat folytatása (kabinetfőnöki 

látogatás mintájára újabb bemutató látogatás szervezése). Az elnökség ezt 

a gondolatot támogatja. Felmerült annak lehetősége is, hogy hívjunk 

vendéget elnökségi ülésre, ez is alkalmazható forma. Ugyanakkor a 



helyszíni látogatás pedig a praxist mutatja meg és erre is szükség van. Az 

elnökség folytatja ezzel kapcsolatosan a tervező, előkészítő munkát. 
 17-én szerdán érkeznek a lengyel könyvtárosok. 40 fő küldöttség érkezik. 

Egy nap lesz az OSZK-ban és egy nap a FSZEK-ben. Az OSZK-s nap lenne 
17-én, de ezt elcserélnénk 19-re, hogy ekkor találkozhassunk az OSZK-ban, 
amikor MKE tanácsülés lesz, a tanácsülés végén tudnánk velük találkozni. A 
program elnökségi felelőse Barátné Dr. Hajdu Ágnes. 

 KSH-nál újból egy nagy adatbegyűjtési akció indul, amibe a könyvtárosok 
bekapcsolódását kérik. (mint a népszámlálásnál volt.) Ebben az ügyben az 
MKE és az IKSZ képviselők tárgyalnak majd a KSH vezetésével. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
Budapest, 2013. szeptember 6. 
 


