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elnökségi üléséről.   
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Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Bakos Klára  

Barátné Dr. Hajdu Ágnes 
Biczák Péter 
Eszenyiné Dr. Borbély Mária    
Fehér Miklós  
Dr. Redl Károly 
Takáts Béla 

      Zselinszky Lászlóné, Éva    
Elnökség póttagok:     Dr. Kührner Éva   
Ellenőrző bizottság elnöke:       
Tanács elnök:     Bazsóné Megyes Klára    
Meghívottak:      Molnár Ilona titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 
      Tompa Zsoltné Zsófi (Sopron) (4. napirend) 
       
       
Kiss Gábor alelnök, Szolnok Katalin elnökségi póttag, Dr. Horváth Sándor Domonkos EB 
elnök és Hantal Zsófia titkárság nem vett részt az ülésen.  
 
Bakos Klára köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, 
amely így alakul: 
 
Napirend:  
 

1. Döntés MKE emlékérmek adományozásáról 
2. Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés  
3. Pályázatok 
4. Tájékoztató a Vándorgyűlés előkészületeiről 
5. Egyebek 

 
 
 
1./ Döntés MKE emlékérmek adományozásáról 

 
 
A napirendet az elnökség zárt ülés keretében tárgyalja. 

 
Az elnökséghez 8 fő kitüntetési javaslat érkezett.  

mailto:mke@oszk.hu


 
Az elnökség 6 fő emlékérem kitüntetésről határozott. 
  

Határozat: 
 
Az MKE elnöksége MKE emlékérem kitüntetésben részesíti az alábbiakat 
(betűrendben): 
 

1. Cseriné Szilágyi Erzsébet Felterjesztő: Zenei szervezet 
2. Dettai Eleonóra  Felterjesztő: Műszaki szervezet 
3. Horváth Tamás  Felterjesztő: Mezőgazdasági szervezet 
4. Lakits Istvánné  Felterjesztő: Társadalomtudományi szervezet 
5. Sándor Gertrúd  Felterjesztő: Jogi szervezet 
6. Tőzsér Istvánné  Felterjesztő: Heves megyei szervezet 

 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
Az elnökség a további napirendek kapcsán ismét nyílt ülést tart. 
 
 
2./ Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés. 
 
Az elnökség megtekintette a javaslatok alapján Fitz-díjra előterjesztett 20 könyvet. A Fitz-díj 
bizottság tagjai: az MKE Olvasószolgálati, Mezőgazdasági, Jogi Szekció, a Veszprém és 
Zala Megyei Szervezet képviselője, valamint Bazsóné Megyes Klára a Tanács elnöke. A 
bizottság a múlt évben megjelent, a könyvtárosok által legjobbnak/legszebbnek tartott 20-as 
listából az alábbi három könyv jutalmazására tett javaslatot: 
 

 Kovács Emőke: A régi idők Balatonja. - Széphalom Könyvműhely 

 Finy Petra: A fűszerkatona. – Cerkabella Kiadó 

 Eco, Umberto: A legendás földek és helyek története. - Európa Könyviadó 
 
A szabályzat szerinti lehetőséggel élve a bizottság Kovács Emőke: A régi idők Balatonja 
című könyv díjazásához ragaszkodik. Az elnökség az előterjesztést és a javaslatot 
tudomásul vette, majd a dokumentumok megtekintését követően az alábbi határozatot hozta: 
 
HATÁROZAT 
 
Az MKE elnöksége 2014-ben Fitz-díj elismerésre javasolja az alábbi könyveket: 

 Kovács Emőke: A régi idők Balatonja. Széphalom Könyvműhely 

 Umberto Eco: A legendás földek és helyek története. Európa Könyvkiadó 

 Hajdú Edit: Magyar szőlőfajták. Mezőgazda Kiadó 
 
 
Az MKE elnöksége hivatalos felterjesztését (indoklással együtt) Bakos Klára, az MKE elnöke 
nyújtja be az Emberi Erőforrások Minisztériumába. 
 
     
 

Kovács Emőke: A régi idők Balatonja – Széphalom Könyvműhely 
Kovács Emőke a korábbi nagy sikerű, Balatonról szóló könyve után egy újabb igényes 
megjelenésű, fotókkal és korabeli dokumentumokkal gazdagon illusztrált kötetben 
mutatja be a Balaton kultúrtörténetét. A könyv történeti dokumentumok felhasználásával, 
hosszas kutatómunka eredményeként jött létre. Az első fejezetek a 19. századot idézik. 
Jól ismert nevek a magyar irodalomból, versek, próza a legnagyobbaktól, mondák, regék 



és egy szerelmi témájú „balatoni hősdráma” áll ennek a résznek a középpontjában. A 
második rész Balatoni mozaikok címmel esszéket és publikációkat tartalmaz a tó 
múltjából. Itt megemlékezik olyan közismert emberekről, mint Eötvös Károly és Kálmán 
Imre, ám szó esik az olvasó számára kevésbé ismert személyekről is, akiknek élete és 
sorsa ugyanúgy része a régi idők Balatonjának, mint nagynevű kortársaiké. Az igen szép 
kivitelű, jól megszerkesztett, tartalmas könyv méltán érdemes az elismerésre, hiszen 
nem csak szép, de hasznos is, népszerű a magyar tenger iránt érdeklődő olvasók 
körében.   
 
Eco, Umberto:  A legendás földek és helyek története – Európa Könyvkiadó 
A kortárs olasz irodalom egyik legismertebb szerzője Umberto Eco, akinek könyve 
legendás, olykor képzelet alkotta helyek történetével ismerteti meg az olvasót. Az utazás 
során többek között elkalandozhatunk Atlantisz, Mu és Lemuria földjére, 
megismerkedhetünk Alamut bevételével, az asszaszinok legendájával, vagy a szent Grál 
mítoszával. A könyv gazdagon illusztrált, több művészeti ág munkáit öleli fel a 
festészettől a filmkockáig, minden fejezetet szöveggyűjtemény zár az adott témáról szóló 
rövid forrásokkal. A kötet mindenki számára érdekes olvasmányélményt nyújt. 
 
Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták – Mezőgazda Kiadó 
Ez a gazdagon illusztrált album 96 alany-, csemege- és borszőlőfajtát, összefoglaló 
néven hungarikumot mutat be. Egy részük Magyarországon őshonos, a Kárpát-
medencében keletkezett, másik részük évszázadokkal ezelőtt honosított, napjainkban is 
széles körben termesztett fajta a szőlőtermő vidékeken, de bemutat az elmúlt száz év 
során magyar nemesítők által előállított új szőlőfajtákat (hibrideket) is. A szerző a 
fajtaleírásokat Németh Márton nemzetközi hírű ampelográfus „határozó kulcsa” alapján 
készítette. Ez a munka Németh háromkötetes albumának (1966) méltó folytatása, a 
fajtákat és tulajdonságaikat a mai termesztéstechnológia követelményeinek 
figyelembevételével írja le. A festmény-illusztrációkat Strauss Pál és Szathmáry Piroska 
készítette, a fotókat a szerző, Hajdu Edit. 

 
  
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Tájékoztató a Vándorgyűlés előkészületeiről 
 

Dr. Wimmer Éva – előterjesztésében az elnökség megtárgyalta az NKA támogatás 
felhasználási tételeit, az elnökségi meghívottak körét, a szállás igényeket. 

  
Bakos Klára – kéri az elnökséget, hogy a forrás felhasználás részleteit szűkebb 
körben, a Vándorgyűlés kijelölt felelőseivel egyeztethesse. Az elnökség ezt a kérést 
jóvahagyólag tudomásul vette.  
 
Biczák Péter – a szekciós programok rendben vannak. Ebben benne vannak a 
szponzori előadások is.  
 
Bakos Klára – a KKDSZ nevében Földiák Andrásnak lehetőséget adnánk a 
kisplenáris keretében a megszólalásra. Téma: könyvtáros életpálya. A kisplenárison 
szeretnénk felkérni az OSZK új vezetőjét is a bemutatkozásra.  
 
A programfüzet tartalmi összeállításával nehézségeink vannak, hiszen a plenáris 
ülések tartalma, szereplői felkérése még folyamatban van. 
 
 

Ezzel a napirend lezárásra került.  



 
 
4./ Egyebek  
 

 Hantal Zsófia foglalkoztatása 

 Jogszabály véleményezés – mutatók. Ez elkészült. Összegezve lettek a 
beérkezett észrevételek. 

 Felkérést kaptunk projekttervek meghatározására. Téma és költségvetés 
tartalommal. A felkérés az EMMI-től jött. Cél a TÁMOP TIOP pályázatok 
projekt meghatározása. 

 Szombaton (június 14-én) Lakiteleken lesz hungarikum konferencia. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
 
 
Budapest, 2014. június 12. 
 
 

Fehér Miklós 
MKE főtitkár 


