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Dr. Redl Károly, Dr. Kührner Éva nem vett részt az ülésen. Bakos Klára köszönti a
résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, ami a következőképpen
alakul:
Napirend:
1. EMMI Közgyűjteményi Főosztály tájékoztatója
2. Pályázati aktualitások
 Futó pályázatok (Műhelynap sorozat)
 Hungarikum pályázat
 Nyertes pályázatok – teendők, felelősök
3. Vándorgyűlés – téma kijelölése
4. Munkaterv
5. Könyvfesztivál
6. Szervezetek – beszámoló készítés határidejének meghatározása
7. Egyebek
 OKNT jelölésről tájékoztató
 Év fiatal könyvtárosa díj pályázat meghirdetése
 Esterházy-kastélyegyüttes hasznosítás
 A 2015-ös MKE tisztújítás előkészítésének megkezdése
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EMMI Közgyűjteményi Főosztály tájékoztatója
Dr. Vígh Annamária főosztályvezető elfogadta a felkérő meghívásunkat, de a mai
napon nem tud részt venni az ülésen, mert szabadságon (külföldön) van, viszont a
jövő hónapban eljön az ülésünkre.
A továbbiakban a napirend kapcsán Bakos Klára tájékoztat az OKK létrejöttéről, az
résztvevők összetételéről, a szakmai szervezetek jelenlétéről az OKK-ban.
Majd szóba került az IKSZ-el, a Magyar Népművelők Egyesületével kapcsolatos
együttműködés kérdése is. Több olyan téma van, pl. IKSZT-k, közösségi szerep,
közművelődési tevékenység, aminek ellátásával kapcsolatban érdemes lenne
egyeztetnünk. Ezen kívül kapcsolatot keresünk az OKK-val is.
Az IKSZ-szel közös elnökségi ülést február elején össze kellene hozni. Az elnökség
egyetért a közös elnökségi ülés kezdeményezésének gondolatával. Bakos Klára
ebben az ügyben lépéseket tesz.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Pályázati aktualitások
Dr. Wimmer Éva
Futó pályázatok
 Szerzői jog és digitalizálás (Jogi szekció, 350 e/Ft). Megvalósítás rendben
van.
 Műhelybeszélgetések sorozat. Még 3 konzultációs nap van előttünk. A
megvalósítás rendben van.
 Bibliográfiai szekció pályázata.
NKA pályázatok
 Hamarosan megjelenik a kiírás.
Döntésre váró pályázatok
 NEA működési pályázat (Januárra ígérték, de nincs még eredmény)
 NEA szakmai pályázat (Januárra ígérték, de nincs még eredmény)
VM-Hungarikum pályázat – nyert. Teljesítési határidő március 31.
 Hungarikum pályázat – 8 tanulmány kell, hogy elkészüljön. Átfogó téma:
Hungarikumok beágyazottsága a könyvtári tárakban. Egyedi ismeretek
közzététele, ami a helyismereti gyűjteményben rendelkezésre áll. A 8 konkrét
tanulmány az alábbi megyéket és témákat öleli fel:
o Békés megye – csabai kolbász
o Borsod megye (Sárospatak) – tokaji aszu
o Borsod megye – történelmi borvidék kultúrája
o Veszprém – herendi porcelán
o Győr - Fertő kultúr-táj
o Szolnok – karcagi birkapörkölt
o Baranya – busójárás
o Bács – pálinka, törkölypálinka
Előkészítésre váró pályázat
 Norvég alap. Két forduló, első egy dolgozat a tervezett projektről. (február
végéig) Második forduló augusztus vége. Kb 6. millió Ft pályázható (euróban)
Van közepes és kisprojekt, mi esetünkben a kisprojekt a lehetséges. 2016. 04.
30-ig zárul a pályázat, így lehet tervezni.

Első körben meg kell határozni, hogy ki, mit, hogyan fog csinálni és milyen
költségekkel.
Lehetséges témák – női jogok és esélyegyenlőség ; ifjúsági és gyermekügyek
; roma felzárkóztatás ; közösségfejlesztés – helyi együttműködések –
hálózatosodás ; környezetvédelem ;
Az elnökség megtárgyalva a lehetőségeket az „ifjúsági és gyermekügyek”
témakört választja. A gyermekkönyvtáros szekciót, a KTE-t bevonhatjuk a
tervezésbe. MKE elnökség részéről Barátné Dr. Hajdu Ágnes, Eszenyiné Dr.
Borbély Mária, Kiss Gábor és Biczák Péter kapcsolódik a tervezésbe, a team
vezető Barátné Dr. Hajdu Ágnes.
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Vándorgyűlés – téma kijelölése
Bakos Klára – EU szlogen most a parlamenti választásokhoz kapcsolódik. Emellett a
„családi gazdálkodás” éve van.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Az IFLA témák: A könyvtárak és az állampolgárok
összefogása a tudásért. A tudásfeldolgozás és megosztás központjában a könyvtár.
Élő gyűjtemény fenntartása, megosztása. Könyvtárak – műveltség – közösség és
felelősség. Felhőkönyvtárak. A nyomtatott átalakulása elektronikussá. Új trendek a
hozzáférés, a magánélet a technológiai fejlődés érdekében. Könyvtárosok, mint a
modern Bábel-tornyok. A Google nem elég. A család és a munka összehangolása.
Bakos Klára – Kértem információt a stratégiából. Könyvtár tudásforrás. A könyvtár
erőforrás. A könyvtár, mint nemzetgazdasági tényező. Mobil-könyvtár. A könyvtár,
mint a társadalom indikátora.
Fehér Miklós – Könyv – kultúra – közösség. A könyvtár hozzáadott érték.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – Élő szervezet a könyvtár, ezt kéne hangsúlyozni.
Takáts Béla – a szervezetünk tagjait a szakmai érdekvédelem érdekli, lehetne egy
vándorgyűlést erre is szánni, bemutatva a partner érdekvédelmi szervezeteket,
képviseleteket.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – A könyvtárosi életpálya kapcsán lenne mondanivalónk,
és ez a tagságot foglalkoztatja. Pl. a fizetési osztályok nem követik az életkor
növekményt, hiszen később mehetünk nyugdíjba, mint amennyi életkori kategória
van. Életpálya modell kellene.
Bakos Klára – Lehetne az érdekvédelem, életpálya kérdése egy őszi nagy menet
vezérfonala. Tehát ne a Vándorgyűlésen, hanem ezen kívül lépjünk elő a témával.
Kiss Gábor – Az átlagéletkor meglepő képet mutat, nagyon erős a szakmánk
elöregedése. Ez is indokolja az életpályával kapcsolatos foglalkozást.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – A Vándorgyűlés kapcsán nem témát, hanem
szolgáltatást javasol, „Jogi klinika” elnevezéssel. Ezen a szerzői jog és egyéb
jogterületek bemutatása történhetne előadás és beszélgetés keretében.
Bakos Klára – Az életpályára visszatérve javasolja, hogy kezdjünk lépéseket tenni,
nem kell az őszt megvárni. Ez a téma lehet az IKSZ-szel közös is. Visszatérve a
vándorgyűlés témára. Ha most nem is hozunk végleges döntést, jó lenne, ha a
vezérelv kialakulna. Tehát az eddig felmerült főbb gondolatok:
Intelligens szolgáltató
A Google nem elég
Érdekvédelem
Könyv, kultúra, közösség. A könyvtár hozzáadott érték.

Kiss Gábor – Az „intelligens” kifejezésre erősít rá. Intelligens szolgáltatás - a
szolgáltatás intelligenciája.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – Egy másik változatban: Intelligens szolgáltatások :
használók és könyvtárak.
Zselinszky Éva – A könyvtárak, mint nemzetgazdasági tényezők. A
nemzetgazdasági szerepünket kéne valahogy belefogalmazni.
Biczák Péter – A könyvtár nemzetgazdasági tényező. Használók, könyvtárak,
intelligens szolgáltatások.
Horváth Sándor Domonkos – Intelligens szolgálat. A könyvtáros hasznossága a
modern világban.
Bakos Klára – Ma nem zárjuk le, nem véglegesítjük a szlogenünket, de úgy érzem,
hogy a gondolkodásunk az „intelligens” kifejezés körül forog.
Intelligens szolgáltatás a szolgáltatások intelligenciája
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Munkaterv. Az előzetesen megküldött tervjavaslat megbeszélése.
Bakos Klára – Szerintem mindenképpen foglalkoznunk kell az életpálya modellel. Ez
lehet egy konferencia indítás.
Kiss Gábor – Lehetne egy szociológiai megközelítés. Aktív könyvtárosság és a
jövendő könyvtárossága.
Bakos Klára – Korábban már pl. Stefanecz Mária hallgatóként is szervezett erről egy
fórumot.
Biczák Péter – Korábban Orosz Bertalannénak voltak felmérései kategóriák,
jövedelmek kapcsán.
Bakos Klára – Átfogóan kell erről a témáról beszélni. Tehát minden könyvtártípus
kapcsán. Magunkról kell ezzel összefüggésben foglalkoznunk.
Kiss Gábor – A könyvtárosok egzisztenciális és szakmai problémákkal is küzdenek.
Ezt bizonyos vonatkozásban a Vándorgyűlésen már exponálhatjuk (mint problémát,
hogy a friss erők nem épülnek be a rendszerbe)
Bakos Klára – Az alábbi módosításokat hajtsuk végre: Úton Road showt kihúzni,
életpálya-modell tervezést betenni. Ez közösen az IKSZ-szel.
Biczák Péter – Célszerű megnézni a KKDSZ felmérését, hogy azonos adatokkal
tudjunk dolgozni.
Kiss Gábor – Egyéb kompetenciákra is ki kéne terjedjen a felmérésünk.
Bakos Klára – Javaslom Bartos Éva esetleges bevonását.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Koncepcionális kérdés, hogy lesznek-e ágazaton
belüli életpálya modell sorok? Levéltár, Könyvtár, Múzeum?
Kiss Gábor – Úgy látom, hogy van olyan szakmai szervezet, amelytől ennek
kidolgozása nem várható.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Szerintem indokolt a közös közgyűjteményi
modell, mert a külön könyvtárosi modell magában hordozza az ellentéteket
közgyűjteményi körön belül, ez pedig nem lehet az érdekünk.
Az elnökség egyetért azzal, hogy az életpálya modell tervezés kérdése kerüljön be a
munkatervbe. Az MKE ebben kezdeményező legyen. Az adatok alapján jól kell
látnunk a helyzetünket.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Könyvfesztivál
Bakos Klára – idén is jelentkezünk a könyvfesztiválra. Nagytermi programjavaslatot
kell tennünk. A kultúrához közelebb kéne jutnunk, a digitalizálással már többször
foglalkoztunk. Esetleg a „zöld könyvtár” gondolatkört érdemes lenne elővennünk.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – Foglalkozhatunk az olvasó-programokkal is.
Kiss Gábor – a „Z” nemzedék. Ez fontos téma lehetne. Hogyan kommunikálnak,
hogyan működnek a kommunikációs térben. Milyen tartalmaik vannak?
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – Információs műveltség. Ez egy átfogóbb kategória.
Bakos Klára összegzi a felmerült témaötleteket. Pegán Anita kolléganőnk a zöld
könyvtár témakörrel foglalkozott már. Az olvasás, a könyv szeretet. Ez is egy
fókuszba tehető téma.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Mi lenne, ha a gyermeket állítanánk fókuszba?
Megnézhetjük a gyermekirodalmat, a gyermekkönyvek szeretetét. Megszólíthatjuk a
szerzőket, foglalkozhatunk a meselélektannal.
Kiss Gábor – A gyermekirodalomnak láthatóan vannak sztárjai, trendjei, irányai. Ha a
sztárokat meg lehetne szólítani, az élő irodalmat tudnánk megmutatni. Jó lenne velük
egy klubot csinálni, ahol szólhatunk arról, hogy írnak, mit vesznek figyelembe írásaik
során.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – A gyermekkiadók ebben biztosan
együttműködnének velünk.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – Hogyan írnak? Milyen technikákat használnak? A
norvég pályázatnál is a gyermekirodalom mellett döntöttük, a könyvfesztiválon ez a
téma ezt is előkészítené.
A napirend összegzéseként az elnökség úgy dönt, hogy a könyvfesztivál nagytermi
programja a „mai gyermekirodalom, trendek a gyermekirodalomban” köré
szerveződik.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Szervezetek – beszámoló készítés határidejének meghatározása
Küldöttközgyűlési időpont: Május 7 vagy 21. (március 20-án legkésőbb meg kell
hirdetni, mert 45-napos határidőt tartanunk kell) A küldöttközgyűlés témáját a februári
ülésen véglegesítenünk kell. Fő előadót kell meghatároznunk.
A szervezeti beszámolókat február végével (február 28.) kérjük a szervezetektől.
Február 12. szerda – elnökségi ülés.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Egyebek
 OKNT jelölésről tájékoztató. Támogatott jelöltünk a Történelemtanárok
Egyletének vezetője, Miklósi László, elnök volt.
 Év fiatal könyvtárosa díj pályázat meghirdetése. A megszokott módon és
tartalommal meghirdetjük a pályázatot.
 Esterházy-kastélyegyüttes hasznosítás. A téma kapcsán Mikusi Balázs, az
OSZK tárvezetője ad tájékoztatást. Kastélymúzeum jön létre Eszterházán az
Iparművészeti Múzeum anyagából. Emellett egy Haydn kutatóközpont is



felállításra kerül. A kutatóközpont állományát az OSZK, mint a Haydn
kéziratok kezelője biztosítaná. Ehhez a jelenlegi zeneműtári gyűjteménye
értékének kb. 2/3-a átadására készül. A zeneműtár megkezdte a
dokumentumok listázását. Az elnökség az információkat meghallgatva arra az
álláspontra jutott, hogy jelzést küld az OKK-nak, egyben felkéri az OKK
elnökét, Szőcs Géza urat, hogy fontolja meg a kormányhatározat
végrehajtásának lehetséges alternatíváit. A kormányzati célok teljesülését a
Haydn kiállítás és kutatási tevékenység kapcsán a kották, zenei kéziratok
esetében nemcsak az eredeti gyűjteménydarabok Fertődön való elhelyezése
biztosíthatja, hanem azok megfelelő másolata is.
A 2015-ös MKE tisztújítás előkészítésének megkezdése. 2015-ben
választásokra kerül sor az MKE-n belül, ezt a szervezeteken belül is
tudatosítani kell. Az elnökség fontos, hogy ezt a folyamatot előkészítse, hogy
megfelelő jelöltjeink legyenek a posztokra.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. január 24.

Fehér Miklós
MKE főtitkár

