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Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök és Szolnok Katalin nem vett részt az ülésen. Takáts
Béla a második napirend tárgyalása közben csatlakozott az üléshez. Bakos Klára köszönti a
résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, ami a következőképpen
alakul:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Az elnökség 2014. évi munkaterve
Pályázati aktualitások
Könyvfesztivál
Vándorgyűlés aktuális kérdései
Döntés a Küldöttközgyűlés időpontjáról, napirendjéről
Egyebek
Könyvtárügy aktuális információi. Vendégünk Dr. Vígh Annamária
főosztályvezető, EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi
Főosztály

Az elnökség 2014. évi munkaterve
Fehér Miklós - A munkaterv a legutóbbi ülésen felvetett kérdésekkel került
kiegészítésre és most jóváhagyásra előterjesztésre.

Bakos Klára – Az életpálya modell munkatervbe emelése kapcsán tájékoztat arról,
hogy egyeztetett Dr. Fodor Péterrel, hogy a két szervezet közösen lépjen fel ebben a
kérdésben.
Szavazás: az előterjesztés alapján a munkatervet az elnökség egyhangú
szavazással, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Bakos Klára: A következő elnökségi ülésre (IKSZ elnökséggel) ki kellene alakítani az
álláspontunkat, hogy milyen személyi felelősséggel és felhatalmazással működjön az
életpálya modell feladat végrehajtása.
Dr. Redl Károly: Felveti azt, hogy Bartos Éva vezetésével folyt már előkészítő
tevékenység életpálya modell kialakítására, ennek eredményeit érdemes lenne
hasznosítani.
Bakos Klára: Köszöni a felvetést, a munkacsoportnak igen hozzáértő, felkészültnek
kell lennie, erre törekedjünk a kialakítás során.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

Pályázati aktualitások – Hungarikum pályázat
Eszenyiné Dr. Borbély Mária: Támogatást nyertünk a HUNG-2013 pályázaton.
Aggályos, hogy a kiírás alapján nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a
támogatott szervezet tagjai megbízása révén keletkeztek. Tehát tisztázandó, hogy
MKE tagok részt vehetnek-e a projekt megvalósításban. NAKVI állásfoglalást kértünk,
akik a minisztériumtól kértek állásfoglalást. Az MKE elnökségének egy határozatot
célszerű meghoznia a kérdés megnyugtató rendezése érdekében. Ennek a
határozatnak a tartalmára tesz javaslatot. Az ezzel kapcsolatos információkat adja át.
Az elnökségi tagok körében egyeztető beszélgetés alakul ki a pályázati keretek
teljesítéséről az elnökség valamennyi tagja hozzászólásával. Az utófinanszírozás
kérdést az egyesület meg tudja oldani. A megkötendő szerződéseknek tartalmazniuk
kell a szerzői jogok rendezésének kérdését is.
7 megye vesz részt a projektben (Miskolc, Veszprém, Szolnok, Kecskemét,
Békéscsaba, Győr, Pécs). Lektorok: Biczák Péter, Barátné Dr. Hajdu Ágnes,
Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Zselinszky Lászlóné, Wimmer Éva.
Bakos Klára: Döntsünk arról, hogy a munkát kiadjuk-e a könyvtáraknak, vagy sem?
Az elnökség támogatja, hogy a munkát kiadjuk.
Határozat. Az MKE elnöksége a HUNG-2013 nyertes pályázattal kapcsolatban azt a
határozatot hozza, hogy a pályázat megvalósítását támogatja. Felhatalmazza az
elnököt és a titkárságot a megvalósítással kapcsolatos lépések megtételére,
dokumentumok (pl. szerződés, határozat) létrehozására, partnerek felé történő
benyújtására, illetve konzultációra a partnerekkel.
Az elnökség megtárgyalta, hogy a II. Hungarikum pályázatra pályázatot nyújtson-e
be. Az elnökség egyetért a második pályázati fordulóban való részvétellel, a most futó
pályázatunk folytatását vállaljuk tovább, azaz az első fordulóban elvégzett munkát

folytatjuk, terjesztjük ki további hungarikumokra. Ezzel pályázunk a második
fordulóban. Wimmer Éva a pályázat előkészítését elvégzi.
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Könyvfesztivál
Központi téma a gyermekirodalom.
Az elnökség a könyvfesztiváli programokról tárgyalt, számba véve a lehetőségeket,
melyek között felmerült egy évforduló: a 60 éves diafilm, ami kapcsolható a
gyermekirodalomhoz, illetve felmerült egy kerekasztal beszélgetés gondolata is a
határon túli gyermekirodalomról
Téma cím: „Gyerekek – irodalom – gyermekirodalom”

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Vándorgyűlés aktuális kérdései
Biczák Péter az elnökségi felelős a szekciós programok kapcsán.
Kiss Gábor képviseli az elnökséget valamennyi egyéb Vándorgyűlési kérdéskörben.
Tompa Zsófia javaslatot tett logokra. Ne legyen önálló logó, hanem a már meglévő
helyi logokat használnánk.
Az elnökség megvitatja egy „állandó vándorgyűlési logó” lehetőségét. Az elnökség
egyetért azzal, hogy ezt a kérdést napirendre tűzzük, megvizsgáljuk és esetleg a
későbbiekben ezzel a megoldással éljünk.
Szlogen: Az intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások intelligenciája témakör
vállalható, erről a múltkori elnökségi ülésen szóltunk. De a vezér gondolat tovább
finomítható.
Az elnökség megerősíti a szlogent: intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások
intelligenciája
Az elnökség foglalkozott a 2015-ös lehetséges vándorgyűlési helyszínnel is. Ebben
az ügyben az előkészítő, egyeztető tárgyalásokat tovább folytatja.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Döntés a Küldöttközgyűlés időpontjáról, napirendjéről
Időpont: Május 7.
Témák:




Beszámoló
Alapszabály módosítás nem indokolt.
Főtitkári tájékoztató a szervezeti kérdésekről, választások előkészülete.



Előadásra szükség van – ebben most nem döntünk, a következő elnökségi
ülésen véglegesítjük a témát és az előadót.

Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Egyebek







Bírósági értesítést kaptunk az alapszabály módosítás – változás bejelentési
kérelmünk kapcsán. Törvényességi ellenőrzést kezdeményezett a bíróság a
megszűnő adószámok kapcsán. Az ellenőrzés lezárásáig az alapszabály
módosítással kapcsolatos bejegyzési eljárás felfüggesztésre került.
Vélemény az EMMI rendelet tervezetéről az országos könyvtárak kiemelt
feladatairól. Az előzetes szakmai egyeztetés erről a kérdésről folytatásra
érdemes. Stratégia szintű rendezésre lenne szükség. A törvény korábban a
megyei könyvtárak szerepének rendezésére vállalkozott, mi már akkor
jeleztük, hogy az országos szak, és felsőoktatási könyvtárak, valamint a
nemzeti könyvtár kérdéskörét szintén rendezni kellene. A jogszabály tervezet
rendezési szándékát ennek értelmében támogatjuk, a részletek
továbbgondolását szükségesnek érezzük.
OPEN SKM – digitális kompetencia projekt előkészítő anyag megbeszélése.
Digitális archívum irányban egyéb projektek vannak, úgyhogy javasoljuk a
kompetencia fejlesztés központi gondolattá emelését.
3K helyzete. Komoly támogatást (bár a kérttől kevesebbet) kapott a folyóirat,
miközben társfolyóiratok nem nyertek el támogatást. A költségek csökkentése
érdekében várhatóan oldalszám csökkentés lesz, illetve nyáron összevont
szám várható. A Könyvtári LevelezőLap kiadását az IKSZ saját forrásból
finanszírozza ebben az évben, jövőben az elektronikus megjelenés irányába
várható elmozdulás.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Könyvtárügy aktuális információi. Vendégünk Dr. Vígh Annamária
főosztályvezető, EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi
Főosztály
A konzultáció során az aktuális kérdésekről esett szó. Jogszabályalkotás, OSZK
működés, életpálya modell, a minisztériumban a könyvtári osztály helyzete, a képzés
– továbbképzés helyzete és kapcsolata az életpálya modellel, a képzések
finanszírozása, a 7 éves kötelező továbbképzés, a Nyilvános Könyvtár kategória,
iskolai könyvtár és könyvtár kapcsolata, legyenek olyan akkreditált képzéseink,
amelyekre a pedagógusok is jelentkezhetnek, szakfelügyelet újra indul, ehhez a
szakfelügyelői tanfolyam újraindítása is indokolt (egyházi felsőoktatási intézmények
és a nyilvános könyvtárak kerülnének most a vizsgálati körbe), városi könyvtárak
körének megerősítése, ODR támogatás mértéke, helyzetének megerősítése, szakmai
mutatók kérdése.

Budapest, 2014. február 12.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

