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Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

EB elnök:
Tanács elnök:
Meghívottak:

Dr. Amberg Eszter
Szóllás Péter
Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona
Pappné Beke Judit Fejér György városi Könyvtár
igazgató
Pőr Csilla Georgikon Egyetemi Könyvtár vezető
Szabóné Miklai Éva Fejér György városi
Könyvtár igazgatóhelyettes
Bazsóné Megyes Klára

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és
Kiss Gábor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Buzai Csaba és Dr. Redl
Károly. Fehér Miklós később érkezik. Meghívott vendég Pappné Beke Judit, Pőr Csilla és
Szabóné Miklai Éva, a keszthelyi vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint
Bazsóné Megyes Klára, a tanács volt elnöke.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018
3. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely
4. Pályázati ügyek

5. 2018. márciusi konferencia előkészítése
6. 2018. évi IFLA workshop előkészítése
7. Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április
8. Munkaterv 2018
9. Költségvetés 2018
10. MKE Ügyrend
11. Költségtérítési szabályzat
12. Szervezeti ügyek
a. szakmai beszámoló
b. költségvetés
13. Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. január hóban 6 tagjelölt kérte felvételét az
MKE-be:

Borsod Megyei Szervezet
Tudományos Szakkönyvtári Szekció
Közkönyvtári Egylet
Pest Megyei Szervezet
Bács-Kiskun Megyei Szervezet

1
1
1
2
1

Határozat
Az elnökség a fenti 6 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Bakos Klára, az MKE korábbi elnöke,
megtiszteltetésünkre elvállalta a Könyvfesztivál megszervezését és lebonyolítását. A
jelentkezési lap aláírásra vár és a napokban beküldésre kerül. A díszvendég idén Szerbia
lesz. Javasolja, hogy a szervezetek számára a Könyvtáros Klubhoz online regisztrációs
felületet hozzunk létre, hogy ne legyen fennakadás az időpontok kiválasztásakor. Ennek
elkészítését Szóllás Péter vállalja. A nagytermi programunk idén is megvalósításra kerül,
Egy nagytermi programunk lesz, illetve a Könyvtáros Klubban idén is számos programmal
készülünk. Idei évi változás, hogy a Könyvtáros Klub programja később kezdődik, mint a
nagytermi program.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – javasolja, hogy a standunkon a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárral társuljon az MKE..
A nagytermi program témájáról egyeztetés zajlik, a téma javaslat: tinik a könyvtárban.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés

Kiss Gábor – beszámol a keszthelyi és veszprémi elnökségi protokoll látogatásról.
Veszprémben az egyetem vezetőségével, Keszthelyen a dékánnal és a polgármesterrel
került sor találkozóra, akik mind biztosították támogatásukról az egyesületet és a
vándorgyűlés megszervezését. Ez anyagi és infrastrukturális támogatást jelent elsősorban. A

helyszínek: konferencia, kiállítás, baráti találkozó, kollégium, hotel stb. megtekintésre
kerültek. A városközpontban található városi színházban lesz a nyitóplenáris, mely 550 fő
befogadására alkalmas. A rendezvény többi része az egyetem külső campusára van
tervezve. Az utca másik oldalán található a kollégium, 400 fő elszállásolását teszi lehetővé. A
egyetemi campus éttermében van mód az étkezésre. A szervezők még további opcionális
szállásokat ajánlanak fel. A baráti találkozó sátorban kerül megvalósításra a Balaton partján,
mely 300 fő befogadására alkalmas. Az elnökség számára a Kristály Hotelben lesz szállás
foglalva. A jelentkezési lap első változta elkészült.
A jelentkezési lapról egyeztetés alatt zajlik.
Pappné Beke Judit – jelzi, hogy a városi könyvtár különböző bővítési lehetőségeket kapott
a vándorgyűlésnek köszönhetően. Az elnökségi látogatásnak nagyon pozitív volt a
visszhangja.
Pőr Csilla – megerősíti, hogy az egyetemen is pozitív hatása volt a megbeszélésnek.
Javasolja, hogy az egyetemen szükséges infrastruktúráról időben kezdődjenek meg a
tárgyalások.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri a szervezőket, hogy a terem és az eszközigények
derüljenek ki pontosan február második felére. A kiállítói helyszínnel nagyon meg van
elégedve.
Gerencsér Judit – felveti, hogy a szekciók időpontválasztásához is alkalmazzuk az online
felületet.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az elnökségi tapasztalatokról. A keszthelyi kollégák
motiváltak és tele vannak ötletekkel. Bemutatja a regisztrációs csomag ajándékait.
Pappné Beke Judit – jelzi, hogy a jubileum tiszteletére egy 2 méter magas és 6 méter
hosszú MKE feliratot helyeznének el a főtéren hungarocellből, melyet a kollégák a megadott
időpontban kifesthetnek. Bemutat mintákat a pólótervekről, és beszámol a költségekről.
Takáts Béla – tájékoztat, hogy a miskolci kiállítók elérhetőségeit megkapta és továbbítja az
elnökség részére.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Pályázati ügyek

Hegyközi Ilona – beszámol róla, hogy a vándorgyűlés és a dániai tanulmányút pályázati
elszámolása lezárásra kerültek.
Az NKA-hoz beadott pályázatok közül a Somogy Megyei Szervezet kiadványára szánt
pályázat nem, de a kompetencia konferenciák kötete támogatást nyert.
A NEA-hoz működési támogatásra, illetve szakmai programokra pályázunk.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

2018. márciusi konferencia előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a külföldi vendégek hamarosan meghívásra kerülnek.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

2018. évi IFLA workshop előkészítése – 2018. április

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a workshop helyszíne az OSZK lesz. A külföldi
előadók meghívása hamarosan megkezdődik.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április

Fehér Miklós – javasolja, hogy fa ültetésére kérjük fel a Tatai Önkormányzatot.
Gerencsér Judit – tájékoztat róla, a szervezés folyamatban van a helyi kollégákkal szoros
együttműködésben.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Költségvetés 2018

A költségvetésről egyeztetés zajlik.
Határozat
A jelzett kiegészítésekkel a Költségvetést az elnökség egyhangúlag elfogadja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./

MKE Ügyrend

Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy az Eelnökség és az Ellenőrző Bizottság átnézte az
Ügyrendet.
Az ügyrendről egyeztetés zajlik.
Határozat
A jelzett kiegészítésekkel az Ügyrendet az elnökség egyhangúlag elfogadja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

11./

Költségtérítési szabályzat

Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy a szabályzat módosítása folyamatban van.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./

Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit – figyelembe véve a könyvelőiroda ígéretét, a szakmai beszámolót február
28-ig kérjük be, a költségvetést pedig szétbontva kérjük megküldésre: a 2018-as tervet
szintén február végig, a tavalyi számokat pedig azután, miután a könyvelő megküldte
számukra a mérleget.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13./

Egyebek
-

Év fiatal könyvtárosai – megkeresés

Gerencsér Judit – tájékoztat Kecskeméti Gergely leveléről, melyben felveti, hogy
szerencsés volna, ha a díjazottoknak több lehetőségük lenne a megjelenésre.
Kóródy Judit – felveti, hogy a vándorgyűlésen külön fórumot lehetne teremteni a korábbi
díjazottoknak, ahol alkalmuk nyílna a szakmai bemutatkozásra: beszámolhatnak róla, mi
történt velük a kitüntetés óta.
-

Sajtófigyelés

Kóródy Judit – beszámol a 2017-es médiamegjelenésekről. 73 hír jelent meg az
egyesületről, melyből 32 rendezvényekről, 21 kitűntetésekről szólt, míg a többi megjelenés
közleményeket, megemlékezéseket és szakmai jellegű beszámolókat fedett.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2018. január 16.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor

