MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)
A s s o c i a t i o n o f H u n g a r i a n L i b r a r i a n s ●V e r e i n U n g a r i s c h e r
Bibliothekare●
Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail: mke@oszk.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2014. március 17-én 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest
Megközelítés Hungária körút felől
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnök:
Meghívottak:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Dr. Kührner Éva
Hantal Zsófia titkárság
Dr. Wimmer Éva
Tompa Zsoltné, Zsófia, Sopron
Horváthné Hoszpodár Katalin, Sopron

Dr. Redl Károly alelnök, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök és Dr. Horváth Sándor
Domonkos EB elnök, Szolnok Katalin elnökségi póttag, Molnár Ilona MKE titkárságvezető
nem vett részt az ülésen. Dr. Kührner Éva az első napirend tárgyalása közben csatlakozott
az üléshez. Bakos Klára köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a
napirendet:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A soproni vándorgyűlés aktuális kérdései
Küldöttközgyűlés előkészítése
Életpálya modell. Az ezzel kapcsolatos közös IKSZ-MKE elnökségi ülés előkészítése
Könyvfesztivál aktuális kérdései
Pályázatok végrehajtása, benyújtása
Egyebek
 Pécs-baranyai szervezet vezetőségével történt tárgyalás
 Beszámoló a nyíregyházi Hungaricum Konferencia eseményről
 Jegyzőkönyvek jóváhagyása
 Együttműködés a KSH-val
 Szervezetek költségvetési helyzete
 IFLA szakkonferencia szervezésre pályázat



1./

IFLA-n való részvétel

A soproni vándorgyűlés aktuális kérdései
Bakos Klára: Köszönti az elnökségi ülésre érkezett soproni kollégákat. Tájékoztatja
az elnökséget, hogy a Vándorgyűlés megalapozására látogatást tett Sopronban
Molnár Jánosnéval. A rektor és a tudományos és külügyi rektorhelyettes voltak az
első beszélgetés partnerei - segítőkésznek és együttműködőnek bizonyultak. A másik
látogatás a polgármesternél zajlott. A városi könyvtár is besegít a rendezésbe, bár a
munka zömét az egyetem és az egyetemi könyvtár munkatársai végzik. Kulturális
támogatást, VIP támogatást kértünk, ezirányban nyitottságra találtunk. Az egyetem
területe gyönyörű szép, pompás környezetben leszünk. A szervezők alapos
felkészültséggel vágtak neki a Vándorgyűlés szervezésének.
A Jelentkezési lap tárgyalása. A szállás ajánlatok a jelentkezési lapon is jelenjenek
meg, ne linkkel legyenek bekötve. Az „alap szállások” ide fognak kerülni, de a linkre is
szükség van, mert ezzel további számos szálláslehetőségről lehet majd tájékozódni.
Múzeumi belépés kedvezményes lesz a rendezvény alatt azoknak is, akiknek nincs
MKE tagkártyájuk.
A kirándulás információi is megjelennek a jelentkezési lapon, erről lesz egy nagy
táblázat. 30 fő fölött szerveződik meg egy-egy kirándulás. Esetleg biciklis út is
szervezhető, ennek feltételei adottak, de ezt egyedileg kell egyeztetni.
A regisztrációs díjak az előző évivel azonosan alakulnak.
Lesznek szakmai, kulturális és sport programok, már a „0.” napon is. Csütörtök este a
kulturális program táncegyüttes és ütő együttes bemutatója lesz - ingyenesen. De
ebben az időben lesz a Soproni Kulturális Napok rendezvénysorozat is, erre bárki
igényelhet jegyet. (Erről szóló tájékoztató anyag kerül elhelyezésre a Vándorgyűlés
honlapján.)
Szekcióülések. Külön lesz a mezőgazdasági szekció ülése. A múzeumi szervezetet a
múzeum látná vendégül egy önálló programmal (belváros, Templom utca). A rektor
javasolta témaként a restaurálást, a könyvek védelmét is.
Kiállítás. A helyszín megtalálása kulcskérdés. A GYIK-ban kerül kialakításra a
regisztrációs pont, ott lesz a nagy plenáris rendezvény és a baráti találkozó is, tehát a
GYIK központi helyszín, ide lenne célszerű a kiállítókat elhelyezni. Viszont csak az
emeleten van lehetőség a kiállításra, ami elszigeteli egy kicsit a kiállítást. Erről, ennek
oldási lehetőségeiről (pl. játék, ajándékbolt) tovább kell gondolkodnunk.
Táska. Pamut anyag, célszerű, hogy legyen „tartása”! Vállra akaszthatós fazont
javaslunk. Tarisznya tartalmáról is egyeztetett az elnökség, amit kiegészít még a
szponzoroktól kérhető, kapott ajándéktárgyak köre.
Baráti találkozó a nyitó plenáris helyszínen lesz. Fontos, hogy az étkezés időben és
elégséges mennyiségben álljon rendelkezésre. A zenét a Flört együttes szolgáltatja.
A GYIK-ban lehet majd jelezni, hogy ki-kivel szeretne egy asztalnál ülni. Felszolgálós,
ültetős rendezvény lesz, ami 8-kor vacsorával indul.
A cím mögötti hangsúlyokról is tárgyalt az elnökség. Fenntarthatóság,
környezetvédelem, összhang a környezettel. Ezek is meghúzódnak az „intelligens”
kifejezés mögött. Fontos annak jelzése is, hogy a „hagyományos” és a „modern”
(elektronikus) szolgáltatások összhangja is meglegyen; az intelligens könyvtáros is
része a szolgáltatásnak.
Kisplenáris ülés: nincs még eldöntve. Attól függ, hogy tudunk-e közérdekű témát
találni. Cégbemutatók, a szekcióülések keretében zajlanak.
VIP fogadás. Meg kell kérdezni rektorhelyettes urat, hogy ennek megoldása hogyan
történhet, finanszírozás, köszöntés. Helyszín: Nyugat étterem.

Wimmer Éva jelzi, hogy a Vándorgyűlés teljes költségvetése is álljon össze, ne csak
az NKA támogatás felosztását tervezzük meg.
Vándorgyűlés – protokoll meghívó (EMMI) részére postázandó!
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Küldöttközgyűlés előkészítése
Fehér Miklós: Javasolja, hogy a küldöttközgyűlést bevezető előadás témája vagy a
Műhelybeszélgetések záró dokumentumának ismertetése legyen vagy foglalkozzunk
az önértékeléssel, mint minden könyvtárat, könyvtárosokat érintő feladattal, a CAF –
önértékelési rendszerrel, melynek alkalmazására a KIM elektronikus felületet hozott
létre.
Bakos Klára: Támogatná, hogy az önértékelési rendszerről szóljon a tájékoztató.
Köntös Nelli (ELTE) és egy KIM-es szakértő, Fekete Letícia (KIM szakmai tanácsadó,
telefon: +36 1 795-6429, email: caf@kim.gov.hu) lehet az előadó. Feladat: felkérést
elküldeni, címet egyeztetni, időkeretet meghatározni. Ügyintéző: főtitkár.

Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Életpálya modell. Az ezzel kapcsolatos közös IKSZ-MKE elnökségi ülés
előkészítése
Bakos Klára tájékoztat, hogy az IKSZ elnökével történt előzetes konzultáció során
abban történt megállapodás, hogy hozzunk létre munkacsoportot, és ha a
munkacsoport valamilyen előkészítő eredményt fel tud mutatni, akkor legyen közös
MKE - IKSZ elnökségi ülés. Az oktatási munkacsoportnak és az Akkreditációs
Munkabizottságnak mindenképpen résztvevőnek, háttér támogatóként való
közreműködőnek kell lenni a létrehozandó munkacsoportban.
Javasolt személyek a munkacsoportba
 Eszenyiné Dr. Borbély Mária
 Bartos Éva
 Barátné Hajdu Ágnes
 Dr. Redl Károly
 Dr. Kührner Éva
Fehér Miklós felveti, hogy a kérdés komplex kezelése mellett nézzük végig, hogy
mely területekre fókuszálhatnánk e kérdéskörön belül. Pl. a felmérések, az előzetes
háttéranyagok elkészítése inkább KI, vagy EMMI hatókör. Viszont a könyvtárosok
minősítésére vonatkozó elképzelésekkel éppen a szakmai szervezetnek kéne
foglalkoznia.
Kiss Gábor jelzi, hogy foglalkoznunk kéne azzal is, hogy a kötelező képzés mögött
nincs stabil, állandó finanszírozás, ez pályázati forrásból, annak esetlegességével
működik. Ráadásul a képző intézmények nem egyforma módon deklarálják, hogy a
tanfolyamok, kézések miként, hogyan ismerendők el.

Dr. Kührner Éva tájékoztat az egészségügyben alkalmazott előmeneteli rendszerről,
a kredit szerzés lehetőségéről.
A továbbiakban az elnökség ezt a napirendi kérdést tárgyalja, elsősorban a képzési
feltételek, lehetőségek, a képzés rendszere, minősége oldaláról.
Bakos Klára: a vita során elhangzottakat rögzítette és az a javaslata, hogy ezeket az
elnökségi listán megosztva a továbblépéshez kiinduló pontként használjuk majd.
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Könyvfesztivál aktuális kérdései
Az elnökség röviden áttekintette az előkészített programot. Rendkívül színes és
gazdag programot sikerült összeállítani, előkészíteni, köszönet érte Nagy Anikónak. A
program a KATALIST-en is és a honlapon is megjelent.

Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

Pályázatok
Eszenyiné Dr. Borbély Mária: tájékoztat a Hungarikum pályázat folyamatáról. Jó
anyagok gyűltek össze, a kifizetésekhez szükséges teljesítés igazolások a héten
elkészülnek. A lektorálást kell egyeztetni.
Lektorok: Biczák Péter, Barátné Dr. Hajdu Ágnes, Eszenyiné Dr. Borbély Mária,
Zselinszky Lászlóné, Wimmer Éva.
Március 31-ig be kell futni a teljesítéseknek, a kifizetés ezt követően teljesül. A
támogatási összeg mintegy 4.633 e/Ft, ezt kell teljesítenünk.
Dr. Wimmer Éva: A Hungarikum 2-es pályázatot beadtuk, gyors döntés várható.
Debrecen és Szombathely részvételével nemzeti értékre rámutató táblák
kihelyezését, a tartalmak disszeminálását is vállaltuk az anyaggyűjtés mellett!
Hamarosan beadandó az NKA pályázat a Vándorgyűlésre. Nevezési díjat kell fizetni.
Összefoglaló kellene, a vándorgyűlés tartalmát kifejtendő tájékoztató. Bakos Klára
felveti, hogy egy őszi konferenciára is adjunk be pályázatot. Ez lehet az életpálya
modellel kapcsolatos témakör. Helyszín OSZK – nagyterem, OKK konferencia jellegű
lenne, meghívásos formában, előadásokkal. Nem a végső megvitatás, hanem a
tájékoztatás, a gondolkodás irányainak bemutatása, könyvtárosi állapot bemutatása
lenne fókuszban. A szakma számára megnyugtató az, ha láthatóvá tesszük, hogy az
érdekképviselet a szerepe szerint megjeleníti ezt a feladatot.
A Pest megyei szervezet megkereste az elnökséget azzal, hogy pályázatot szeretne
benyújtani. A pályázati anyagot áttekintve az elnökség azt a véleményt fogalmazta
meg, hogy a pályázati téma és a megvalósítás keretei közötti koherens kapcsolatot
még erősíteni kellene, de ennek megtételére, az elnökség és a pályázatot készítők
közös munkájára az időkeret már nem biztosít reális lehetőséget, így sajnos ezt a
javaslatot nem tudjuk támogatni.

Ezzel a napirend lezárásra került.
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Egyebek


Fehér Miklós tájékoztatást adott arról a tárgyalásról, melyet az azóta
megszűnt MKE Pécs-baranyai szervezet vezetőségével tartott. A tárgyalás a
szervezeti megszűnéssel kapcsolatos teendőkről szólt.



Beszámoló a nyíregyházi Hungarikum Konferencia eseményről. Fehér Miklós
és Zselinszky Lászlóné ad tájékoztatást az elnökség részére a rendkívül
sikeres konferenciáról, melyet az MKE kezdeményezett és aminek az MKE
Hungarikum munkacsoport vezetője, Zselinszky Lászlóné volt a
háziasszonya, levezető elnöke. A résztvevők létszáma (több mint 100 fő),
összetétele (Nyíregyháza polgármestere, SzSzB Megyei Közgyűlés
képviselője, két parlamenti képviselő, az NMI megyei iroda képviselője) igen
rangossá és sikeressé tette a rendezvényt.
A konferenciáról szóló tájékoztatást követően, még ennek a napirendi pontnak
a keretében Zselinszky Lászlóné, Éva szólt arról, hogy bizonytalannak érzi az
elnökségen belül a Hungarikum munkacsoport szerepét, helyzetét,
felelősségét és azt, hogy a munkacsoport megfelelő szereppel, súllyal volt
(van)-e figyelembe véve a hungarikum pályázatokban. Emellett a pályázatok
kapcsán megfogalmazta, hogy kívánatosnak tartja a szoros együttműködést,
tekintettel az MKE-hungarikum eddigi folyamatában történtekre (a HMCS 3
tagja is felkérést kapott – az általuk képviselt intézmények, szervezetek,
megyék kapcsán – a Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar
Értéktárban nyilvántartott hungarikumokról kutatás végzésére). A felvetést
követő hozzászólások megerősítették, hogy az elnökség a Munkacsoport
helyét, szerepét fontosnak tartja, a Munkacsoport vezetője pedig a
Hungarikum kérdéskör elsőszámú képviselője az elnökségen, illetve az MKEn belül. Adott pályázatok esetében a pályázat tervezője és végrehajtója nem
feltétlenül a Munkacsoport vezető kell, hogy legyen, ez ugyanakkor semmiféle
hatáskör elvonást nem jelent.



Bakos Klára tájékoztat a KSH-val kötött együttműködésről, melynek lényege,
hogy a könyvtárosok segítik a környezetükben élő kisvállalkozókat a KSH
részére történő adatszolgáltatásuk teljesítésében. A KSH most azt szeretné,
ha az adatszolgáltatási támogatást érvényre lehetne juttatni. Ennek
részleteinek megbeszélésére visszatérünk.



Fehér Miklós felvetése kapcsán (a szervezetek költségvetési helyzetének
alakulása a szervezet életét alapvetően befolyásolja) az elnökség úgy foglal
állást, hogy a szervezetek költségvetési helyzetét folyamatosan nyomon
kívánja követni, és ehhez a szervezetektől információt kérünk.



Barátné Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat arról, hogy IFLA szakkonferencia
rendezésre adtunk be az IFLA-hoz pályázatot. 2015. október a tervezett
időpont. A konferencia szervezését vállaló magyarországi partner cég stabil, a
szervezés rájuk bízható. A részvételi díjak fedezetet adnak a konferencia
megrendezésére. Sokat segített a finn kolléga, az IFLA szekció elnöke a
pályázat benyújtásában.



Az idei IFLA kongresszus Lyon-ban kerül megrendezésre. A részvételi
támogatást ehhez Barátné Dr. Hajdú Ágnes alelnök számára szeretnénk
megszerezni.



Fehér Miklós tájékoztat arról, hogy 25-én tanácsülés lesz – kéri az elnökség
illetékes tagjait a tanácsülésen való részvételre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. március 17.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

