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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és
Kiss Gábor.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:

1) Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
2) A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója
tiszteletére rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladatok megbeszélése
MKE képarchívum (felkért előadó - Nagy Zoltán)
hallgatói pályázat
protokoll lista, meghívottak
jelentkezés menete, regisztráció
3) MKE Költségtérítési szabályzat
4) Vándorgyűlési útmutató

5) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló kormányelőterjesztés véleményezése
6) Állami múzeumok listája és az MKE tagkártya
7) Módszertani szakmai fórum
8) Könyvtári tagság
9) Egyebek
Pályázatok
1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2015. november hóban 13 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be: 9 tag a Könyvtárostanárok Egyesületébe, egy tag a Bibliográfiai
Szekcióba, egy a Gyermekkönyvtáros Szekciójába, kettő pedig a Közkönyvtári Egyletbe
jelentkezett.

Határozat
Az elnökség a fenti 13 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója
tiszteletére rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladatok megbeszélése
-

Képarchívum

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkéri Nagy Zoltánt, hogy számoljon be a munka
jelenlegi állapotáról.
Nagy Zoltán – elmondja, hogy jól állnak a szerkesztési feladatok. A bekért képek
határidejét meghosszabbították, és minden segítséget megadtak a szervezeteknek.
Három verzió készül:
 egy archívum, amely a 75 éves jubileumra beküldött képeken túl, az új
képekkel kiegészülve 4-5000 db képet tartalmaz;
 egy vetített képválogatás, mely a 80. jubileumi ünnepségen kerül
bemutatásra;
 valamint az MKE 80 elnevezésű képválogatás a Picasa-n keresztül, ami
később továbbfejleszthető lesz: a szervezetek továbbra is küldhetnek be
képeket abban az esetben, ha egy kijelölt szerkesztő továbbra is koordinálja
ezt a munkát.
Minden, ami a vetített változatban szerepel, a Picasa albumba is felkerül.
Beszámol a tervezett vetítés képeinek elrendezéséről, a vetítés szerkezetéről. Az
alapítástól kezdődően a szervezet tisztségviselőit megjelenítjük. Ezt követi egy
történeti áttekintés képekben: a nagy események megjelenítése, külön kiemelve a
vándorgyűléseket, a kezdetektől. A képek méretüket tekintve egységesek lesznek,
valamint – ahol szükséges – a minőségük fel lesz javítva.
A szervezetek régi képeiből 4, az elmúlt öt évből pedig 2 kép kerül felhasználásra.
A vetítés elején elnöki köszöntő áll majd.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy amit a szervezetek beküldtek, a Picasa
albumba kerüljön be, a vetítésben pedig legyen limitálva a képek száma.
Buzai Csaba – úgy véli, hogy 3,5 mp szükséges a képek kimerevítésére.

-

Hallgatói pályázat

Eszenyiné dr. Borbély Mária – jelzi, hogy készülnek a videók, bár még feltöltés nem
történt. A debreceni egyetemtől 6-7 videóra számít, valamint az ELTE-ről is várható
pár interjú.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy nov. 13.-a után készítsenek egy összesítést
és egy értékelést, amit az elnökség áttekinthet. Ennek felelőse: Oros Sándor az
Elnökség részéről.
-

Program

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elkészült egy tervezet. Megkapta Sinikä Sipilla
előadásának vázlatát. Beszédje 35 perc körül lesz, fordítót még keresünk.
-

Meghívó

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy két verzió készült: egy
hagyományosabb, valamint egy, Zonda Zoltán által tervezett.
Határozat
Az elnökség Zonda Zoltán tervezetét néhány módosítással, ellenszavazat nélkül
támogatja.
-

Protokoll lista

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a résztvevők meghívásáról zajlik az egyeztetés. A
jelentkezési lap készül, a következő héten kikerül a meghívottak számára.
-

Kitűző

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a költségvetés áttekintése után a héten döntés születik
róla, hogy hány darabra van keret.
-

Külföldi vendégek

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy két román, két horvát, egy cseh,
egy osztrák és egy lengyel kolléga várható, Sinikkä Sipillával együtt.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

MKE Költségtérítési szabályzat
Dr. Amberg Eszter – tájékoztat róla, hogy az EB tagokkal egyeztetve készítették el
azt a javaslatot, ami kikerült az Elnökségi listára. Kéri az elnökség véleményét.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az anyagi teherviselés mértékét az egyesület
anyagi lehetőségeihez képest kell megállapítani, és ennek szerepelnie kell a
szabályzatban.
Kiss Gábor – úgy véli, a mobiltelefon-használat megtérítésének módja bonyolult.
Vagy az egyesület tulajdonát képezi a telefonkészülék, vagy csak egy hányadát fizeti
a telefonnak. Nagyon összetett és nehézkes a térítés, más módot kell rá találni.
Javasolja emellett, hogy a külföldi költségtérítés is jelenjen meg a szabályzatban.
Ezenfelül a parkolási költségek összefüggenek a kiküldetési költségekkel, így annak

is szerepelnie kell a szabályzatban. Az elnökség feladatra delegált megbízott tagjaira
is ki kell terjeszteni a kiküldetési térítést.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Vándorgyűlési útmutató
Gerencsér Judit – készített egy vázlatot. Az elején található egy történeti áttekintés a
vándorgyűlésekről, majd a végén fel van sorolva a tervezet: ezt még ki kell bontani.
Dr. Wimmer Éva – javasolja, hogy a forrásteremtés kérdéskörét vegyük bele az
útmutatóba.
Kiss Gábor – úgy véli, hogy az előkészítő munkával kell elsőként foglalkozni.
Felveti, hogy Takáts Béla tervezete a szolnoki vándorgyűléshez kiváló alapját
képezheti az útmutatónak.
Takáts Béla – jelzi, hogy két héten belül a szolnoki tervezet alapján az útmutatót
táblázatba rendezik Kiss Gáborral.
Kiss Gábor – figyelmeztet, hogy a feladat sürgős, mert a veszprémiek többször
kerestek minket. Helyet kell foglalni, mert a fesztiválok miatt a szállások
bizonytalanok. Még idén meg kell határozni a vándorgyűlés fő témáját.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – fel kell kérni a veszprémi szervezetet, hogy térképezzék
fel a szállásokat, és ezt követően foglalják le azokat.

.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló kormányelőterjesztés véleményezése
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy elküldtük az elnökség véleményét, amely fel fog
kerülni a honlapra. A véleményezésünkre reagálva Dr. Kenyéri Katalin jelentkezett, és
kérdezte, hogy az MKE számára elfogadható-e, hogy a tartalmi és formai feltárás az
állománygyarapítási és a gyűjteményi szempontok közé kerüljön, és ne a dokumentum
szempontjai közé. Az MKE beleegyezését megkapta. Minden egyéb állásfoglalásunkat
köszönettel vette.
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy Kissné Anda Klára, a Komárom-Esztergom Megyei
Szervezet elnöke azzal a javaslattal élt, hogy amennyiben a jövőben kapunk jogszabályvéleményezésre felkérést, akkor a szervezeti elnököket is kérjük fel erre a munkára. Az
elnökség támogatja a javaslatot.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

Állami múzeumok listája és az MKE tagkártya

Takáts Béla – az elnökségi listán közzé tett egy linket, melyen a működési engedéllyel
rendelkező múzeumok listája tekinthető meg. Javasolja, hogy létesítsünk a honlapon egy
üzenőfalat, ahol a tagok jelezhetik, ha valahova nem engedték be őket. Ha sok panasz
érkezik egy intézmény kapcsán, akkor meg lehetne keresni az adott múzeumot.

Kiss Gábor – jelzi, hogy szerepel a jogszabályban, hogy amelyik múzeum állami kiállító
engedéllyel rendelkezik, ott érvényes a múzeumi belépésre jogosító matrica. Összegyűjtjük a
tapasztalatokat, és utána lehet rendezni, melyik intézményt kell megkeresni, hogy szem előtt
tartsa az ingyenes belépés jogosultságát.
Molnár Jánosné – arról értesült, hogy a KKDSZ lépéseket tett az ügyben, hogy tagjai 1000
Ft-ért kapjanak múzeumi belépőt.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy Takáts Béla és Kiss Gábor tájékoztassa a tagokat a
jogszabály tartalmáról, valamint, hogy a negatív tapasztalatokat jelezzék egy erre kijelölt
helyen a honlapon.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

Módszertani szakmai fórum

Gerencsér Judit – kiküldte az elnökségi listára a fórum tájékoztató levelét. Ez még nem
tartalmazza a szándéknyilatkozatot, így nincs vele jelenleg további teendőnk. Írásban
jelezzük, hogy köszönettel vettük az információt, és várjuk a további szíves tájékoztatást.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Könyvtári tagság

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy az MKE tagkártya nem csak múzeumi, hanem
könyvtári belépésre is jogosít, így a „múzeumi belépésre jogosít” szöveg mellé a
könyvtári belépést is fel kellene tűntetni a matricán.

Kiss Gábor – úgy
munkaviszonyhoz.

gondolja,
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Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri az EB elnököt, hogy nézzen utána ennek a témakörnek.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Egyebek
- pályázatok

Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy egy hónappal ezelőtt beadta a Digitális Esély 2015
elnevezésű pályázatot. Várjuk a kiértékelést. A következő hungarikum pályázatot tíz napja
írták ki, ám többnyire olyan témaköröket jelöltek meg, melyben az egyesület nem jogosult
pályázni. Javasolja, hogy a „Kihaló félben lévő mesterségek ápolása” témakör esetlegesen
megpályázható. Az MKE alapító okiratában szerepel a kulturális hagyományok megőrzése –
így a minisztériummal egyeztetni kell, hogy ennek alapján jogosultak vagyunk-e pályázatot
benyújtani. Ha a héten erre kapunk választ, akkor meg lehet próbálni.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – felvette a kapcsolatot a Nemzeti Művelődési Intézettel.
Készül egy kiadvány a hungarikumokról, de ez a munka legkorábban a vándorgyűlésre
fejeződhet be.
-

IKSZ 25. éves évforduló

Kiss Gábor – beszámol az Informatikai és Könyvtári Szövetség jubileumi ünnepségéről. A
rendezvényen kellően pozitív hangsúlyt kapott az MKE partnersége. A program változatos
volt – jelen volt és beszédet mondott a Vidékfejlesztési Minisztérium kabinetfőnöke, Balogh
Attila, valamint Dr. Eperjes Tamás, a Herman Ottó Intézet főigazgató-helyettese, valamint
Skaliczki Judit is. Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntőjében kiemelte a két szervezet
partnerségében rejlő lehetőségeket.
-

Költségvetés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Venyigéne Makrányi Margit vállalta, hogy a
továbbiakban elkészíti az egyesület költségvetését.
-

Füzéki emlékérem

Molnár Jánosné – beszámol róla, hogy Fehér Miklós vezetésével nagyon hangulatos és
jelentős ünnepség alakult ki: kb. 60 fő vett részt a rendezvényen.
-

Év fiatal könyvtárosa

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az IKSZ Benczekovics Beát és Mecsériné Doktor Rozáliát
javasolja a bizottságba. Az MKE tagjai változatlanok.
-

Vándorgyűlés 2017

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy felkérésünkre a Borsod Megyei Szervezet
komolyan gondolkodik a 2017-es vándorgyűlés miskolci megrendezésén.
-

Aláírás változtatások

Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy a közjegyzővel a mai napon találkoztak, és sikeresen
módosították az aláírási címpéldányt. Az OTP folyószámla aláírónak módosítása
folyamatban van.
-

Naptár

Buzai Csaba – az egyesület programjainak vezetésére Google kalendáriumot javasol.
Létrehozza, és a honlapra is beágyazható lesz. Zonda Zoltántól kéri ennek a honlapon
történő technikai megvalósítását.
Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2015. november 4.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit

