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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2014. július 17-én 9.30 órai kezdéssel, a 46. Vándorgyűlés
keretében tartott

ünnepi elnökségi üléséről.
Helyszín: Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem központi épület, szenátusi terem
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
Dr. Redl Károly (2. napirendtől vesz részt az
ülésen)
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Dr. Kührner Éva, Szolnok Katalin
Dr. Horváth Sándor Domonkos
Bazsóné Megyes Klára
ifj. Sarkady Sándor, a NYME Központi Könyvtár
és Levéltár főigazgatója
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva

Hantal Zsófia titkárság nem vett részt az ülésen.
Bakos Klára köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet,
amely így alakul:
Napirend:
Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
Tájékoztatás a hungarikum pályázat kifizetési nehézségéről
Az MKE 46. Vándorgyűlése
A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek, valamint a hallgatói pályázat nyerteseinek
fogadása, köszöntése
5. Egyebek
1.
2.
3.
4.

1./

Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Határozat:

Az MKE elnöksége a június hónapban MKE tagnak jelentkezők tagfelvételi kérelmét
az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadja, a jelentkezőket MKE tagnak nyilvánítja és
részükre az MKE tagkártya kiadását elrendeli.
Jelentkezés
időpontja

Név

Mely szervezetbe kéri
a tagfelvételt

Döntés a jelentkezés
elfogadásáról

Pest Megyei Szervezet
Pest Megyei Szervezet
Komárom Esztergom
Megyei Szervezet
Társadalomtudományi
Szekció
Társadalomtudományi
Szekció

Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva

2014. június

2./

1
2

Velkei Hajnalka
Harangozó Beatrix

3

Kovácsné Svelik Beáta

4

Stefán Lászlóné

5

Takács Sára

6

Csizmás Adrienn

Zenei Szekció

Jelentkezés elfogadva

7

Jobbágy Ilona

Jelentkezés elfogadva

8

Gál Sarolta

9

Horváth Bernadett

10

Tamás Teréz Heléna

11

Csepregi Klára

12

Sulyok Attiláné

13

Devecseri Zoltánné

Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei
Szervezet
Somogy Megyei
Szervezet
Veszprém Megyei
Szervezet
Műszaki Könyvtárosi
Szekció
Kisalföldi Könyvtárosok
Egyesület
Kisalföldi Könyvtárosok
Egyesület

Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva

Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva
Jelentkezés elfogadva

Tájékoztatás a hungarikum pályázat kifizetési nehézségéről
Fehér Miklós főtitkár – tájékoztat a HUNG-2013 pályázati elszámolás részleteiről. A
pályázatot teljesítettük, az elszámolást határidőre megtettük, a kért hiánypótlást
postafordultával benyújtottuk. Telefonon előzetesen tájékozódtunk és azt az
információt kaptuk, hogy az elszámolással rendben vagyunk. Ennek ellenére 2014.
június 30-ig, a kifizetés utolsó napjáig a pályázati pénz nem került a számlánkra.
Utófinanszírozású pályázatról van szó, amit teljes egészében megelőlegeztünk. A
kifizetés elmaradása súlyos helyzetbe hozott bennünket. Erről levélben tájékoztatást
küldtünk Fazekas Sándor FM miniszternek, kérve tőle személyes találkozó
lehetőségét.
Bakos Klára – szorgalmazzuk a találkozót Fazekas úrral, de eddig visszajelzést nem
kaptunk. Megvárjuk a visszajelzést és a további lépéseket ehhez igazítjuk.

Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Az MKE 46. Vándorgyűlés
Bakos Klára – köszönti ifj. Sarkady Sándort, az NYME Központi Könyvtár és Levéltár
főigazgatóját.
ifj. Sarkady Sándor - 36 évvel ezelőtt volt Sopronban Vándorgyűlés. A rendezvény
előkészületei megtörténtek, a „0”. nap működik, a rendezvények a tegnapi napon is
jól sikerültek. A tudás disszeminációja ebben a körben indokolt és szükséges.

Bakos Klára – megnéztem minden helyszínt, az előkészületet rendben lévőnek
látom, nagyon szépen és kellő kapacitással lettek a terek berendezve. A köszöntőt az
EMMI közgyűjteményi főosztályvezető, Dr. Vígh Annamária mond, akit szeretettel
fogadunk. Én a magam köszöntőjében üdvözölni fogom miniszter és államtitkár urat
is, akiket invitáltunk a Vándorgyűlésre, de nem tudtak eljönni.
Lesz még egy köszöntő – Fráter Olivér – Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről, a
határon túli területekre szánt könyvtámogatás kapcsán. Az Országház, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az MKE (mint szakmai koordinátor) várhatóan
hármas együttműködési megállapodást köt erre a témára.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – Tájékoztatást ad a külföldi vendégekről, akik az
alábbiak:
Szlovákia:
Silvia Stasselová (president), Weiss Márta (secretary)
Horvátország: Marijana Misetic (president); Katja Matkovic Mikulcic (Vice-president);
Tamara Krajna dr.(president of the supervisory board)
Románia:
Agneta Lovasz, Maria Micle
Szerbia:
Jasmina Ninkov (president)
Határon túli magyarok:
Románia:
Szerbia:
Szlovákia:
Szlovénia:

Sándor Tünde, János Éva-Julianna
Hicsik Dóra, Omerović Heléna
Pirk Ilona, Németh Eleonóra
dr. Papp József

Bakos Klára – jók és színvonalasak a programok, minden tervezett program rendben
lévő. Tompa Zsófia munkáját is köszönjük, aki most is a „terepen” tevékenykedik,
azért nincs itt az ülésünkön.
A 2015-ös 47. Vándorgyűlés megtartására Szolnok jelentkezett. Vendéglátónk a
Megyei Könyvtár és a Szolnoki Főiskola könyvtára közösen lesz. A Szolnoki Főiskola
rektorának tájékoztatása ezt követően fog megtörténni. Holnap bejelentjük a
helyszínről a döntést.
Az IFLA közgyűlés megrendezéséről. Időpontként 2019-et kellene (lehetne)
megcélozni. A Hungexpo szakemberei szakmai partnerek lennének a rendezésben.
Tájékoztatásuk szerint 4-5.000 Főt befogadó rendezvényt a Hungexpo meg tud
rendezni. Erről a tervről bejelentést a köszöntőben megteszek. Szükséges a lobbi a
pályázat elnyeréséhez. Ehhez kormánygaranciát is kell szereznünk, ez egyfajta
elvárás is az IFLA részéről. Mint szándékot jelentjük be az ezzel kapcsolatos
információkat.
Bakos Klára ezt követően szólt a 2014. szeptember 8-i, az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottság által szervezett programról, melynek két témája van:
 írás olvasás napja
 digitalizálás témaköre – digitális kerekasztal
A két témakör kapcsán mindenképpen szeretnénk cselekedni, erről szóló bejelentést
szeretnénk most megtenni. Egyfajta felhívást kell közreadnunk, amiből az MKE
tagság tájékozódhat mindenről. Szeretném, ha az egyesület égisze alatt zajlanának a
programok. Az olvasás kapcsán a Pedagógusok Szövetsége lenne partner.

Honlapunkra kerüljön ki egy felhívó ismertető. A digitális kerekasztalról sem
hiányozhatunk.
A Kisplenáris ülésen Tüske László, az OSZK új főigazgatója fog rövid tájékoztatást
adni. Őt Sörény Edina követi, majd Földiák András KKDSZ elnök fog szólni.
Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek, valamint a hallgatói pályázat
nyerteseinek fogadása, köszöntése
Bakos Klára – köszönti a megérkezett vendégeket. A rendszeres kapcsolattartás egy
jeles fóruma ez az esemény. Fontos, hogy kapjunk ismereteket azokról a területekről,
melyet a vendégeink képviselnek. A Vándorgyűlés tematikájában külön szekció fog
foglalkozni a határon túli magyar könyvtárosok, könyvtári ellátás kérdéseivel. Bakos
Klára erre a szekcióra külön is felhívta a vendégek figyelmét.

5./

Egyebek







Hantal Zsófia foglalkoztatása. Fehér Miklós tájékoztat a pillanatnyi állapotról, a
státus meghirdetésről, a munkaszerződés augusztus hóra történő
meghosszabbításáról.
LIBER konferencia álláspontja az Elsevier kiadási-terjesztési politikájáról.
Korábban Téglási Ágnes tájékoztatott minket egy petícióról, melyet több
szervezet aláírt már (német, spanyol, finn, portugál) és kérte az elnökséget,
hogy az MKE is íja alá a nyilatkozatot. Nem ma kell döntenünk, de
tájékozódást követően döntsünk az aláírásról.
Őszi szakmai konferencia (november 26.). Könyvtáros pályakép, jövőkép.
IKSZ-et megkerestük, de ténylegesen a munkát nem kezdtük el. A
konferencia előkészítés lépéseit kell megbeszélni. A pályázati anyagot
Wimmer Éva kiküldi az elnökség tagjainak. Márciusban már tárgyaltunk erről a
témáról. Részünkről munkacsoportba javasoltak:
o Eszenyiné Dr. Borbély Mária
o Bartos Éva
o Barátné Dr. Hajdu Ágnes
o Dr. Redl Károly
o Dr. Kührner Éva
Kertész Gyuláné levélben keresett meg bennünket (Biczák Pétert), jelezvén,
hogy nem az alapító okiratnak megfelelően folyik a Kertész Gyula díj átadása.
Egyik évben a Helyismereti Szekció, másik évben a Bibliográfiai Szekció jelöl,
de az átadásra a Vándorgyűlésen kerül sor. Idén azonban a szekció által
szervezett bibliográfiai konferencián került sor az átadásra, ahogy egyébként
eddig minden évben, kivétel a tavalyi esztendő, amikor az átadás a
Vándorgyűlésen történt.

Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2014. július 17.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

