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Jegyzőkönyv  

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete  és az IKSZ elnöksége  
2012. augusztus 2-án 10.00 órai kezdéssel tartott közös  

elnökségi üléséről.   
 
 

Helyszín : Budapest, FSZEK, Szabó Ervin tér 1. 
 
 

Napirend: 
 

1. Őszi könyvtárügyi konferencia  
 
Dr. Fodor Péter köszönti a megjelenteket 
Bakos Klára köszönt és tájékoztat a napirendről 
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Bakos Klára 
      Biczák Péter      

Eszenyiné Dr. Borbély Mária 
      Fehér Miklós  

Kiss Gábor 
Dr. Redl Károly     
Takáts Béla 
Zselinszky Lászlóné, Éva 

Elnökség póttagok:     Dr. Kührner Éva 
Szolnok Katalin              

Meghívottak:      Molnár Ilona 
             
Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző 
Bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
 
Jelen vannak az IKSZ elnökség részéről: Dr. Fodor Péter 
      Fonyó Istvánné 

Horváth Varga Margit 
Mender Tiborné, Ibolya   

 Ramháb Mária 
Dr. Virágos Márta 

IKSZ titkárság     Csulákné Angyal Katalin 
 
Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
Napirend: Őszi könyvtárügyi konferencia, 2012. november 22-23. 
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Bakos Klára: összegzi a konferencia menetével kapcsolatos korábban elfogadott kérdéseket, 
hívószavakat, témákat. A mai nap véglegesíthetjük a meghívottak körét és ezen túl a 
témákról, a két nap szerkezetéről, előadóiról is beszélnünk lehet. 
 
Dr. Fodor Péter: lesz egy közkönyvtári, felsőoktatási, szakkönyvtári, egyházi terület, evidens, 
ha 19 + 1 megyei könyvtár képviselete; nehezebb a városok esetében ez, mert ott nagy az 
intézmények száma. A könyvtári ellátás teljes keresztmetszetében kell gondolkodnunk. Meg 
kéne próbálni nyitnunk a partner szervezetek felé is, őket is meg kéne hívni (Kulturális 
szakmai szervezetek, nemcsak a közgyűjteményi körből. Pl. MKKE elnöke, szakmai sajtó) 
 
Bakos Klára: Informatikai partnereket is hívni kéne. Bő a lista, eléggé széleskörűen 
gondolkodunk, hogy mindenki képviselve legyen. Pl. rektori konferencia elnöke is képviselve 
legyen. A társszervezetek (könyvtárostanárok, orvosi, egyházi, kisalföldi, Csongrád megyei) 
is képviselve legyenek. 
 
Zselinszky Lászlóné: Pénzügyi szervezetek részéről Budapest Bank, OTP, mint támogatók 
részt vehetnének! 
 
Virágos Márta: Megkérdezi, hogy mit akarunk a témák feldolgozásával? Első nap után 
jönnek a szekciók, de mit és miről beszélnek majd át. A fenntartónak mi a könyvtár(i) 
rendszer képe? Ezt lenne jó megtudni. Ahol működik a rendszer, ott milyen stratégia van?  
Jó lenne, ha a szekciók a témákat nem elkülönítve tárgyalnák. 
 
Bakos Klára: egy új könyvtári rendszer alapja világosodik meg a konferenciával, az új 
stratégiát készítjük elő. Lesznek háttértanulmányok, ezt kérjük a Könyvtári Intézettől. 
 
Dr. Kührner Éva: Jó lenne tudni, hogy az egészségügyi vezetők hogyan reagálnak arra, hogy 
az eü. könyvtárak helyzete hogyan alakul a jövőben. 
 
Bakos Klára: Kell-e a könyvtár - ezt a kérdést mi ne vessük fel, hiszen a válaszunk nem lehet 
más, kell. Nekünk ebből az opcióból kell tárgyalnunk. Ne protokolláris szöveget adjanak „le” 
a fenntartók, erre kellene inspirálni őket. 
 
Mender Ibolya: Meghívottak körében javaslom a KKDSZ-t is. Támogatói kör? Kik ők? 
Szponzorok? 
 
Bakos Klára: tisztázni kell, hogy akarunk-e fizető szponzort - ez szűkíti-e a mozgásterünket. 
 
Mender Ibolya: Tekintélyes nyugdíjas könyvtárosok. Őket is meg kéne hívni. Pl. a 
szakfelügyelőket. És a határon túli könyvtári szervezetek képviselőit. 
 
Virágos Márta: a szekciós napra lehet nagyobb létszámot hívni? 
 
Ramháb Mária: a nyilvánosság felé az internetes közvetítéssel próbálunk nyitni. Valóban az 
első napon a személyes részvétel elsősorban protokolláris. A kört lényeges pontokkal ki kell 
egészíteni. A történelmi egyházi vezetőket mindenképpen meg kéne hívni; az E-
magyarország pontok képviseletét is. A minisztériumok részéről nem szabad engedni hogy 
csak protokoll szereplők legyenek. Balog Zoltán miniszter kulcsszereplő. A fő hívószavunk 
az esélyteremtés, ebben minden területen érintett a miniszter. Készül a törvénymódosítás. 
Azért az alaptétel, hogy kötelező könyvtári ellátás van. Az állam esetében ki kellene derülni, 
hogy mi az, amit az állam vállal. (Vidékfejlesztési minisztérium, informatikai fejlesztések.) Ma 
abban kéne megállapodni, hogy akkor mi az a kontingens, amiben gondolkodunk. Mondjuk a 
közkönyvtárak esetében 70 főre gondolhatunk? 
 



Mender Ibolya: 53 ODR szolgáltató könyvtárból indulhatunk ki, + a két nagy szervezet (MKE, 
IKSZ) 
 
Kiss Gábor: Egy meghívott résztvevő lehet több funkciójából fakadóan is. Felveti, hogy 
ebben az esetben a párhuzamos funkciót más küldöttel töltjük-e fel. 
 
Ramháb Mária: Kettős módszer lehet, kiadhatunk megyei kontingenst és a megyék 
döntsenek a delegáltakról. A másik lehetőség, ha név szerint hívunk meg személyeket. 
 
Dr. Fodor Péter: egyezzünk meg 170 fős  létszámban. Javaslata: 
Felsőoktatás 29 fő 
szakkönyvtárak: 10 fő 
egyházi könyvtárak: 5 fő (kvóta) 
megyei könyvtárak: 20 fő 
városi könyvtárak: 30 fő 
községi könyvtárak 5 főb 
könyvtárostanárok: 1 fő 
képzőintézmények vezetői 12 fő 
 
Ramháb Mária azt javasolja, hogy osszunk ki kontingenseket a megyéknek. Ezt gyorsan 
kéne elindítani.  
 
Fehér Miklós Ramháb Mária javaslatára építve az alábbi felosztási javaslattal él: 

 Tolna és Nógrád megye 3-3 fő     = összesen 6 fő 

 Heves, Békés, Csongrád,  
Vas, Zala, Veszprém,  
Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 4-4 fő = összesen 44 fő 

 Bács-Kiskun, Hajdu-Bihar, Pest, Baranya,  
Borsod-Abaúj-Zemplén és  
Győr-Moson-Sopron megye 5-5 fő     = összesen 30 fő 

 Budapest 12 fő       = összesen 12 fő 
              mindösszesen: 92 fő 
 
Szakmai meghívottak körébe kerülnek: 

 képzőhelyek  

 MKE - IKSZ elnökség 16 fő 

 Könyvtárostanárok Egyesülete 

 Egyházi könyvtárak 

 minisztériumok, 

 MTA 

 Szellemi Tulajdon Hivatal 

 stb. (Bakos Klára és Fodor Péter egyeztetése szerint) 
 
Ramháb Mária felveti a jövő évi tervezéssel kapcsolatban, hogy a könyvtári normatívák 
esetében nem lehet a 80-as évekbeli IFLA normák alapján számolni: el kellene érni az IFLA-
nál, hogy jelezzék, hogy a normák felett eljárt az idő, új funkciók és feltételek vannak már a 
könyvtárakban, amelyekhez új normák kellenének. 
 
Virágos Márta jelzi, hogy van egyéb normatíva számítás is, pl. Németországban. 
 
Határozat: A delegálási szisztéma kapcsán szülessen levél, melyet az MKE területi 
szervezetek és a megyei könyvtárak vezetői kapnak meg. 
 



Válasz határidő: augusztus 24. Erre a határidőre várjuk a neveket. 
 
A bizottságunk ezt követően véglegesíti a meghívotti listát. 
 
Az újabb találkozóra szeptember legelején kell sort keríteni. Meg kell határozni  a tartalmi 
elemeket. A Könyvtári Intézettel is tisztázni kell, mit kérünk tőlük. 
 
A minisztérium is tud a rendezvényről, elsőre legalább annyit kéne egyeztetni, hogy milyen 
felállásban, tartalmi rendben menne a konferencia., aztán ők is bekapcsolódhatnak. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 2. 

 
 
 
 

Bakos Klára elnök    Fehér Miklós főtitkár 
 


