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Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

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

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Dr. Kührner Éva, Szolnok Katalin
Dr. Horváth Sándor Domonkos
Bazsóné Megyes Klára
Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva

Kiss Gábor, Biczák Péter nem tud részt venni az ülésen.
Bakos Klára köszönti a résztvevőket, ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan
elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Életpálya modell - konferencia
MKE választás 2015. Választási menetrend
NHIT konferencia
Visszatekintés – Sopron Vándorgyűlés
MKE – OSZK együttműködési megállapodás, Hantal Zsófia foglalkoztatása
MKE költségvetés aktuális helyzete
Füzéki emlékérem
Új tagok felvétele
Egyebek
- IFLA
- Norvég Alap pályázati kiírás
- Alkotó könyvtáros sorozat újabb állomás, 2014. 09. 26. OIK, Korompay Dóra festő

1./

Életpálya modell - konferencia
Bakos Klára tájékoztat az IKSZ-el együtt közösen tervezett programról. Tavasszal,
illetve július végén volt egy konzultáció, hogy ki legyen a közös munkacsoport tagja.
MKE részről:
 Bartos Éva
 Barátné Dr. Hajdu Ágnes
 Eszenyiné Dr. Borbély Mária
 Dr. Redl Károly
IKSZ részéről:
 Ásványi Ilona
 Benczekovits Beatrix
 Fülöp Attiláné
 Haszonné Kiss Katalin
 Dr. Horváth Sándor Domonkos
 Nagy Zsuzsanna
Jelenleg a munka kezdetén vagyunk. November 26-ra tervezünk konferenciát, erre
NKA támogatást kaptunk. A konferencia vázlatos programja elkészült, ez került
beadásra az NKA-nak. Szeretnénk stratégiai alapvetéseket bemutatni, bár kész
stratégia még nincs, de alapvetések, pl. Vígh Annamária Vándorgyűlést köszöntő
szavai (megjelent a 3K-ban) figyelembe veendőek. Javasolnám a munkacsoport
vezetőnek Dr. Hajdu Ágnest.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – Debrecenben (egyetemi képzés 25 éves) terveznek
egy konferenciát. A felsőoktatás kérdéseit, könyvtári helyzetét egy kerekasztal
beszélgetésen (képzőhelyek bevonásával) átgondolják, ami egyben az életpálya
konferencia részére átgondolásokat tudna nyújtani. Probléma felvető és figyelem
fókuszáló.
Bartáné Dr. Hajdu Ágnes – először azokat a területeket kellene kijelölni, melyek
összefüggésben vannak az életpályával és ehhez felelősöket kijelölve lehetne
továbblépni. A másik tisztázandó kérdés, hogy mennyire foglalkozunk a saját
életpályával és esetleg mennyire átfogóan a közalkalmazottakkal. De most ebben a
szakaszban talán nincs lehetőség mások bevonására, de ha vannak modell jellegű,
általánosítható eredmények, akkor az hasznos lehet a tágabb közalkalmazotti szféra
számára is.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Ágnes az egyik neuralgikus pontra rámutatott,
vajon álmokat kergetünk, vagy sem. A modell lehet-e érvényes pl. az egyházi
könyvtárakra, a vállalati könyvtárakra, a köztisztviselői kar könyvtáraira. A pedagógus
könyvtárak, könyvtárosok kérdése is felmerül, amivel lehet-e, tudunk-e foglalkozni.
Dr. Redl Károly – Pár évvel ezelőtt volt már egy életpálya program, aminek kapcsán
sok minden felmerült, ezekhez is érdemes lenne visszanyúlni. A lényeg, a könyvtáros
életpálya vonzóbbá tétele volt.
Bartáné Dr. Hajdu Ágnes – emlékeztet, hogy Halász államtitkár úr is foglalkozott
anno a kérdéssel, egyeztetést ez a kérdés megérne, akkor az a kérdés merült fel,
hogy önálló modellben gondolkodunk vagy betagolódnánk a közalkalmazotti
modellbe.

Dr. Horváth Sándor Domonkos – Életpálya modellt mi azokra a könyvtárosokra
tervezhetünk, akik közpénzből, alkalmazotti pénzből élnek.
Bakos Klára – minél gyorsabban működésbe kellene hozni a munkacsoporti munkát,
mi most a felvetésekkel csak bizonyos orientációt tudunk adni.
Bartáné Dr. Hajdu Ágnes – Franciaországi tapasztalatot jelez, utánanézett a
Certidoc elfogadottságának és azt tapasztalta, hogy ez az általuk kidolgozott,
bevezetett minősítő – előmeneteli rendszer már nem érvényesül.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – A Certidoc hazai elfogadás majdhogynem
reménytelen kérdés a mi számunkra.
Bakos Klára – A Minisztérium azt kérte, hogy tekintsünk ki a pedagógus életpálya
modellre, hiszen az ebben rögzített megoldások számunkra is lehetnek példa
értékűek. Továbbra érdemes lenne a múzeumi és a levéltári területet is
meginterjúvolni, hogy legyen kitekintésünk e két területre is. A konferencia anyagot
úgy fogalmaztuk meg, hogy legyen lehetőségünk érdemi konzultációra attól
függetlenül, hogy a kérdést sikerül e bármilyen értelemben lezárni.
Bartáné Dr. Hajdu Ágnes – Mi most novemberig az elvek szintjén maradunk, az idő
ettől többet számunkra nem tesz lehetővé.
Bakos Klára – Valóban, a célunk most nem egy teljes kész anyag közlése. A
munkacsoport kezdje el a munkát. Én bejelentkeztem a minisztériumba még a
nyáron, de ez a kapcsolatfelvétel akkor elmaradt, viszont most pótolom és
kezdeményezek egy találkozást Cseri Miklós helyettes államtitkár úrral. Az életpálya
modellről beszélni – egy lehetőség például arra is, hogy felvethessünk hiátusokat.
Takáts Béla – Emlegetjük ez „életpálya modell” kifejezést, miközben nem is biztos,
hogy azonos tartalmat értünk rajta. Ha ezt pontosítanánk, akkor meg lehetne
határozni, hogy ebből mi az, ami a munkáltatóra tartozó kérdés – és lenne az IKSZ
feladata és mi az, ami a munkavállalói oldalra tartozik, amit az MKE gondozhatna.
Bakos Klára – A konferencia egy előadása foglalkozhat a fogalommal. A
munkacsoport jelentéséről szól lényegében a konferencia, tehát a munkacsoport saját
tevékenységéről adhat számot.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Nagyon alaposan meg kéne ismernünk a
pedagógus modellt, mert sokkal esélyesebb egy terminológiában már elfogadott
rendszerről beszélnünk, mint egy újat létrehoznunk.
Dr. Kührner Éva – érdemes a statisztikából kimutatni, hogy milyen volumenről
beszélünk, hány közalkalmazott könyvtárosról.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – Én azt gondolom, hogy a modell lényege nem
elsősorban a pénz-kérdés, önmagában. A modell alkalom arra, hogy a súlyos
gondokról beszéljünk.
Bakos Klára – Ismerteti a konferencia pályázati anyagához beadott forgatókönyv
javaslatot. Dr. Fodor Pétert keresni fogom, és javaslom a munkacsoport
működésének megkezdését, ehhez kérem majd Péter támogatását. Ezt követően
lehet majd egy közös elnökségi ülés.

Végezetül a nyertes NKA pályázat keretében maradva az elnökség arra szavazott,
hogy az elnyert támogatási összeget a munkacsoport kezelje, hiszen a munkacsoport
munkája, felkérései alapján alakul majd ki a konferencia végleges tartalma, előadói
köre. Tervezett előadások:
A konferencia címe: A kiszámítható életpálya
Helyszíne, időpontja: Budapest, 2014. november 26. OSZK
Programja (tervezet):
 Nemzetközi és hazai trendek, stratégia
 Életpálya fogalma, a modell pillérei, vizsgálódási módszerek
 Az életpályát vizsgáló munkacsoport jelentése
o Társadalmi igény
o Munkakör elemzés a 150/1992. Korm. rendelet tükrében
o Kompetencia elemzés
o Önértékelés
o Tanulás szerepe az életpálya-építés során
o Továbbképzések
o Karrierépítés. A portfólió. Minősítési eljárások
o Életpálya modell, hasonlóság és különbözőség a közgyűjtemények
területén
o A kiszámítható életpálya. A munkacsoport munkájának összegzése
Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

2./

MKE választás 2015. Választási menetrend
Bakos Klára – A választásokkal kapcsolatban van-e valakinek előzetes felvetése?
Dr. Horváth Sándor Domonkos – felveti, hogy az új Ptk., mint új jogi szabályozás az
egyesületi választásra befolyással lehet. Az új Ptk. az egyesület élére más formációt
ír elő, mint a jelenlegi struktúra.
A következő lehetőségeink vannak:
 A jelenleg érvényes Alapszabály szerint vezetőséget választunk. A Ptk. új
szabályozást 2016-ig kell bevezetnünk, azaz erre 2015-ben előkészülve 2016ban új alapszabályt alkotunk és ennek megfelelően 2016-ban új választást
tartunk.
 A 2015-ös választásig már előkészítjük az új Alapszabályt és már ennek
mentén választunk. Veszély, hogy ezt a közgyűlés elfogadja-e.
 Harmadik lehetőségünk, hogy először megcsináljuk az Alapszabály
módosítást (pl. január) és majd májusban már ennek mentén választunk.
 Utolsó lehetőség, hogy a választást később tartjuk meg, májusban először
alapszabályt módosítunk.
Dr. Redl Károly - Azt is végig kell gondolnunk, hogy hogyan tud működni az
egyesület a későbbiekben is.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Ha az elnök mellé egy „kistanácsot” választunk,
akkor elvileg a tanács tagjainak az elnök adhat megbízásokat. Az elnökség helyett
választmány lesz, és ügyvezető elnököt kell, hogy válasszunk.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy a jogszabályi problémakört jelezni kéne a
jogalkotónak, attól függetlenül, hogy az ezzel indukált esetleges változtatás
bennünket érint-e pozitívan vagy sem.
Fehér Miklós – jelzi, hogy a ma funkcionáló vezetőség egy, a jövőt ennyire
meghatározó Alapszabály módosítást vigyen-e végig, vagy ezt már a friss
legitimitással rendelkező új elnök, elnökség (választmány) tegye-e meg.
Zselinszky Lászlóné, Éva – a szervezeteket ez hogyan érinti?
Dr. Horváth Sándor Domonkos – A Ptk. erre vonatkozóan nem tartalmaz
rendelkezést, azaz mivel a szervezet nem jogi személy, így őt ez nem érinti.
Dr. Redl Károly - megpróbál tájékozódni, hogy esetleg várható-e a Ptk. módosítás a
bennünket most érintő tárgykörben.
Bakos Klára – kérem Dr. Horváth Sándor Domonkost és Dr. Redl Károlyt, hogy
ezeket a kérdéseket foglalja egy írásos anyagban össze.
Molnár Ilona – felveti, hogy a választó küldöttközgyűlés lehet-e egyben
közhasznúsági közgyűlés is.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Igen, sőt célszerű, hogy az legyen, hiszen a
beszámoló még a régi elnökségé.
Határozat



Az elnökség döntött arról, hogy a szervezeti választások folyamatát kezdeményezi és
elindítja.
Várjuk az anyagot a választás – új alapszabály kérdésről, melyet Dr. Horváth Sándor
Domonkos és Dr. Redl Károly állít össze.

Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

NHIT konferencia
Bakos Klára – felkérem Eszenyinét, hogy tájékoztasson bennünket.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – megkeresett bennünket az NHIT, hogy projekt
együttműködést ajánljon nekünk. Mi a vállalkozói szféra irányában javasoltunk egy
nyitást, erre pályáztunk. Egy közös megbeszélésre mentünk augusztus 13-án, amikor
kiderült, hogy az IKSZ-et is megszólították és az ELTE is ott volt. Az ELTE e-book-os
témát ajánlott, az IKSZ az őszi könyvtári napokat. Most egy keret megállapodást
kötöttünk, ami mindhárom partnert egy projektbe von össze, ezt az IKSZ koordinálja.
A rendezvény az őszi könyvtári napok keretében lesz, de megtartja mind az ELTE
mind az MKE a maga saját arculatú programját. A mi rendezvényünk a Ludovikán
lesz, mert a Ludovikának van együttműködési megállapodása az NHIT-vel.
Tervezett program:
A
konferencia
címe:
Könyvtárak
szerepvállalása
a
KKV-k
digitális
kompetenciafejlesztésében
Bp., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Díszterme, 2014. október. 14., 10.30-14.00

1./ Az NHIT képviselőjének előadása – KKV-k informatikai támogatása
2./ A könyvtárak és az üzleti vállalkozói szféra kapcsolata
3./ Közkönyvtári szerepvállalás a lakosság digitális írástudása fejlesztésében
4./ Az MKE projektjei a digitális esélyteremtés területén
5./ A KSH tapasztalatai a KKV-k regisztrációja vonatkozásában
6./ IKT és innovatív közszolgálat a digitális kompetenciafejlesztés új határvidéke
Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Visszatekintés – Sopron Vándorgyűlés
Bakos Klára – Az elszámolás (NKA pályázat) megtörtént. Jó volt a témaválasztás,
lám ez most tovább megy az őszi könyvtári napokra, „okos könyvtár” címmel. Egy
szűk mag kézben tartotta a dolgokat, mindenre volt módja odafigyelni és operatív
módon működött, nagyon eredményesen. Ezt levélben köszöntem meg. Amitől féltek,
hogy kevesen lesznek, ez nem következett be. Jó volt a program és a lehetőség a
találkozásra. Minden komponense jó volt a rendezvénynek, sőt a „0”. nap is kezd
bevezetődni. Ilyenkor szokás majd, hogy meghívjuk a kollégákat egy közös
beszélgetésre, ezt majd idén is megejtjük. A tematika folytonosságában logikát látok,
teljesen elfogadható az az ív, amit képviselünk akár a nemzetközi trendek fényében
is. A szolnoki vállalás (hogy ott lesz a vándorgyűlés) reális, mert a főiskola beszáll a
rendezésbe, ennek kapcsán egyeztetést kezdeményezek a szolnoki partnerekkel.
Barátné Dr. Hajdú Ágnes – a külföldi vendégek remekül érezték magukat,
mindenkiben megvolt a készség a kapcsolatépítésre, hogy megtalálják magukat. A
Vándorgyűlésünknek is van IFLA visszhangja, mert sokrétű, színes. (Menedzsment
szekció ülésen foglalkoztak ezzel.) Az ALA főtitkára ennek kapcsán ötletet kért tőlünk,
hogy kit hívjunk meg, és a főtitkár helyettes bejelentkezett, hogy Szolnokon részt
venne a Vándorgyűlésünkön.
Dr. Redl Károly – beszélgettem a soporoni rektorhelyettessel, aki elmondta, hogy
egy erdészeti rendezvényük volt, de ott mintegy 100 fővel kevesebben voltak, és
eddig ez volt a legnagyobb rendezvényük, és a könyvtáros rendezvény nagyon jól
sikerült számukra is.

Ezzel a napirend lezárásra került
5./

MKE – OSZK együttműködési megállapodás, Hantal Zsófia foglalkoztatása
Bakos Klára – felkéri a főtitkárt az általa készített megállapodás tervezet
ismertetésére.
Fehér Miklós – Ismerteti röviden a szerződés tervezet főbb pontjait.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – kiegészítéssel él az egyes pontok kapcsán.
Bakos Klára – tájékoztat, hogy Hantal Zsófia kinevezését követően az iroda
vezetésével a továbbiakban Őt bízza meg. Megköszönte Molnár Ilona irodavezetői
munkáját, a munkájára továbbra is számít, munkaszerződés keretében.

Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

MKE költségvetés aktuális helyzete

Bakos Klára – kérem Molnár Ilonát, tájékoztasson az egyesület kifizetéseiről,
bevételeiről.
Molnár Ilona – a költségvetést figyelembe véve tájékoztat a költségvetés
felhasználás aktuális helyzetéről. Kiadások és bevételek. Költségvetési helyzetünk
kiegyensúlyozott. A kiadási oldal időarányosan tekintve kedvezőbb képet mutat,
néhány tételnél sikerült a költséget csökkenteni, a bevételi oldal pedig időarányosan
teljesült.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

Füzéki emlékérem
Bakos Klára – célszerűnek látszik, hogy a díjátadást minden esetben kapcsoljuk
össze valamilyen kulturális programmal, pl. az átadási ünnepség keretében zenei
előadásra kerülhet sor. Az aktuális rendezvényre a felkészülés rendezetten zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.
8./

Új tagok felvétele
Fehér Miklós főtitkár – július-augusztus hóban MKE tagságra 6 fő jelentkezést
regisztráltunk az alábbiak szerint:
sorszám
1
2
3
4
5
6

név
Jurkinya Krystyna Danuta
Bándy Richárd
Laluk Edina
Losonczyné Mészáros Erika
Kozári Dóra Éva
Mészáros Edit

szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet
Múzeumi szekció
Társadalomtudományi szekció
Múzeumi szekció
Múzeumi szekció
Tudományos Szakkönyvtári Szekció

Határozat:
Az MKE elnöksége a fenti 6 fő MKE tagságra történő jelentkezését egyhangú
határozattal elfogadja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
9./

Egyebek
 Norvég Alap pályázati kiírás. Wimmer Éva tájékoztat az aktuális kiírásról.
Tavaly közepes projektre pályáztunk – ifjúsági és gyermekügyek kapcsán,
sikertelenül. Illeszkedés szempontjából frissítjük a tavalyi pályázatunkat és ezt
adjuk be ismét. Az elnökség ezt egyhangúlag támogatta.
 Dr. Kührner Éva felveti, hogy az MKE tájékozódjon, ha azt észleli, hogy megyei
könyvtár vezetői pozícióját hosszú távon nem könyvtáros végzettségű
megbízással töltik be. Magas színvonalú szakmai pályáztatásra lenne szükség.
 Barátné Dr. Hajdu Ágnes – az IFLA konferenciáról sok hasznos és érdekes
dolgot érdemes felidézni. Pl. a Trend jelentés-t. Eléggé általános trendek vannak
benne rögzítve, pl. digitalizálás, elektronikus szolgáltatások stb. A jelentést sok
ország használta saját nemzeti stratégiája, intézményi stratégiája kialakítása
során. A másik trend dokumentum a Lyoni manifesztum. Az MKE-nek is érdemes







lenne kialakítani ezzel kapcsolatos álláspontját. Az IFLA tavalyi nagy akciója,
hogy 18-20 főt kiválasztott és nemzetközi vezetői életpályára készített fel, a
kollégák erről egy diplomaszerű tanúsítványt kaptak. Az IFLA tagok körében nagy
örömet váltott ki, hogy a kitüntetettek körében üdvözölhették Jesus Lau–t.
Szereplése azért is volt különösen szimpatikus, mert azt mondta, hogy elsőként
szeretné megköszönni a támogatást saját egyesületének. Az IFLA-n Alex Bryn
kapta a legnagyobb díjat, sajnos nem volt személyesen jelen. A következő évi
programbizottságba ismét beválasztották Barátné Dr. Hajdu Ágnes-t, aki az idei
évi szóróanyagokra egy fotójával fel is került. Az IFLA képeskönyv kapcsán
Magyarországnak is van lehetősége illusztrált gyermekkönyveket kiajánlani,
október végéig kell ezt az ajánlást lebonyolítani, ebbe szeretnénk a
Gyermekkönyvtáros szekciót bevonni. Érdeklődéssel hallgattam egy dán példát,
egy alapítvány és a könyvtáros szervezet sérült gyerekek művészi tevékenységét
kezdte támogatni. Ez egy nagyon hasznos együttműködés!
Alkotó könyvtáros sorozat folytatódik, szeptember 26-án az OIK-ban lesz
rendezvény! KOROMPAY DÓRA festőművész kiállításra kerül sor.
IFLA konferencia – hazai megrendezés. Bakos Klára tájékoztat, hogy ezzel
összefüggésben hamarosan egyeztetéseket folytat majd. A felkészülésnek több
lépése van, a források biztosítása – már a felkészülés szakaszában is. A nyertes
ország előző években nagyobb stábbal vesz részt az IFLA-n, erre is gondolnunk
kell a források kapcsán.
UNESCO – írás olvasás napja. Tegnap volt, de erre a programra már nem
tudtunk felkészülni, ehhez nem tudtunk most csatlakozni.
Tanácsülés időpontja szeptember 30.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. szeptember 9.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

