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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2018. február 14-én 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: ELTE BTK Központi Olvasó, Budapest, Múzeum krt. 6-8
főépület (oszlopos) félemelet balra
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Buzai Csaba
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Dr Redl Károly
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona
Bakos Klára
Pappné Beke Judit Fejér György városi Könyvtár
igazgató

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és
Kiss Gábor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Eszenyiné Borbély Mária, dr
Amberg Eszter, Szóllás Péter és Venyigéné Makrányi Margit. Fehér Miklós később érkezik.
Meghívott vendég Pappné Bele Judit a keszthelyi vándorgyűlés szervezőbizottsága
nevében, valamint Bakos Klára a Könyvfesztivál koordinátoraként.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018
MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely
Pályázati ügyek
2018. márciusi konferencia előkészítése
2018. évi IFLA workshop előkészítése
Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április
Jogszabály véleményezés, EMMI egyeztetés
Év fiatal könyvtárosa díj

10. Adó 1%
11. Szervezeti ügyek
a. szakmai beszámoló
b. költségvetés
12. Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. február hóban 42 tagjelölt kérte felvételét
az MKE-be:

Borsod Megyei Szervezet
Tudományos Szakkönyvtári Szekció
Közkönyvtári Egylet
Pest Megyei Szervezet
Szabolcs Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok
Egyesülete
Mezőgazdasági Szervezet
Múzeumi Szekció
Műszaki Szekció
Olvasószolgálati Szekció
Veszprém Megyei Szervezet
Könyvtárostanárok Egyesülete
Zala Megyei Szervezet
Társadalomtudományi Szekció

5
3
1
1
2
9
1
4
4
1
1
1
6
3

Határozat
Az elnökség a fenti 42 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018

Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti Bakos Klárát, az MKE korábbi elnökét, a
Könyvfesztivál koordinátor szakértőjét.
Bakos Klára – beszámol a jelenlegi helyzetről a szervezés vonatkozásában. A helyszín
továbbra is változatlan. Jó hír, hogy a galérián, a stand mellett lesz egy büfé is. Szabó
Eszterrel egyeztetésre került sor. A Kláris Kiadó nem tudja vállani a részvételt a standunkon.
Társkiadónak lehetséges partner a Bíbor kiadó (profiljuk a jogi kiadványok), a Cser Kiadó és
a Századvég Kiadó.
A téma (tinik a könyvtárban) egyeztetése folyamatban az Elnökség részvételével.
Bakos Klára – alcímnek az alábbit javasolja: KAMASZOKRA HANGOLVA.
Időintervallumnak két órát javasolt a nagytermi programnak. A témában pszichológus
meghívását és előadását is szorgalmazza. A szegedi, a szolnoki, a ceglédi könyvtár,
valamint a FSZEK is jelentkezett, hogy érdeklődnek a részvétel iránt. További programként
Buzai Csaba javaslatát említi, egy beszélgetést a könyves blogokról. A könyvfesztiváli
programok idén 10.30-kor kezdődnek. Jelzi, ha kétórás lesz a nagytermi program, akkor a
Könyvtáros Klub pénteken 13 órakor kezdődik. Elektronikus meghívó lesz, de ha az MKE
ragaszkodik a papíralapúhoz, készíttetnének ezt is. Beszámol róla, hogy Szóllás Péter
elkészítette a jelentkezési elektronikus felületet a szervezetek számára.

Kiss Gábor – felveti, hogy az egyesület elnöksége üljön le egy egyeztetésre az MKKE
vezetőségével.
Hegyközi Ilona – jelzi, hogy a NEA szakmai pályázatánál a könyvfesztiváli téma
támogatását is kértük.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül határozatot hoz, hogy a nagytermi program 2 órás
legyen, és pszichológust előadásra kérünk fel. Nyomtatott meghívót nem kérünk.
Hantal Zsófia – jelzi, hogy a tavalyi Fitz díjak nyerteseivel a kapcsolatot felvették, és a
Kolibri máris pozitívan reagált.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés

Pappné Beke Judit – bemutatja a mintapólót. Elkészült a jelentkezési lap és a költségvetés.
A külföldi vendégeknek a káli-medencei kirándulást javasolják. A nyitóplenáris elejére öt perc
komolyzenei produkció terveznek.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy az ebéd menüi legyenek változatosabbak. A
vándorgyűlés honlapján közzé lehet tenni egy fényképet a pólóról, hogy a választást a
jelentkezés során megkönnyítsük. Kéri, hogy a kirándulások legkésőbb 17 órakor érjenek
véget. A tanácsülésen a jubileumi kiállításra ismételt felhívást teszünk a szervezeteknek.
Gerencsér Judit – ismerteti Gaálné Kalydy Dóra kérését, melyben a LIBER konferencia
ütközése okán kéri az MKE-t, hogy a vándorgyűlés időpontját az MKE tegye át. Az EISZ
kiállítóinak többsége is ezen a konferencián lesz jelen. Az MKE sajnos nem tud ennek a
kérésnek eleget tenni.
A nyitóplenáris programjáról egyeztetés zajlik.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Pályázati ügyek

Hegyközi Ilona – tájékoztat róla, hogy az első három kompetencia konferencia kiadványaira
támogatást nyert az MKE, március után kezdődik az anyagok feldolgozása. Az áprilisi IFLA
érdekérvényesítési workshop szervezése folyamatban van.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

2018. márciusi konferencia előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, az egyik meghívott vendég repülőjegyével finanszírozási
nehézségek merültek fel, mert nem tudott megfelelő számlát kérni az MKE nevére. Ennek
megoldása folyamatban van. Beszámol a külföldi előadókról, de megemlíti, hogy a magyar
előadók tekintetében szükséges még előrelépés a szervezésben.
Az előadókról egyeztetés zajlik.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

2018. évi IFLA workshop előkészítése

Barátné Hajdu Ágnes – tájékoztat a szervezés állásáról és a meghívásokról. A résztvevők
közül 2-2 fő Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából és

Ukrajnából érkezik. A képző szakemberek Hajdu Ágnes, Kovácsné Koreny Ágnes,
két lengyel és egy ukrán kolléganők lesznek. Az egyesület két magyar résztvevőt is
választ majd pályázati úton. Utazásuk szervezésre előkészületben van. A tavalyi
novemberi konferencia alapján különböző kiadványokat készítünk számukra angol
nyelven.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április

Gerencsér Judit – tájékoztat róla, hogy a szervezés folyamatban van. Egyeztetett Sinkó
Ildikóval, a Móricz Zsigmond városi könyvtár igazgatójával. Az ülés időpontja várhatóan
április 25. Az ülés helyszíne a könyvtár lehet. A program az alábbi módon alakul: köszöntők,
koszorúzás és rövid megemlékezés. Jelen lesz Mészáros Antal és a helyi szervezet elnöke,
Kissné Anda Klára, akik rövid előadást tartanak. Meghívott vendég lesz a polgármester,
valamint a korábbi elnököket is invitáljuk majd.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Jogszabály véleményezés, EMMI egyeztetés

Gerencsér Judit – tájékoztat róla, hogy az egyesület számára megküldött anyaghoz Fehér
Miklós, Kissné Anda Klára és Horváth Tamás javaslatait tudták bedolgozni az MKE
véleményezésébe a A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak
megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról szóló
előterjesztés tervezet tekintetében. Az EMMI egy személyes egyeztetést is javasolt, melyen
az MKE (Gerencsér Judit vett részt) mellett az OSZK vett még részt. Az OSZK
nehezményezte a könyvtári terület alul finanszírozását, valamint hogy a jogszabályban
nincsenek pontos definíciók az OSZK feladataira vonatkozólag. Az egyeztetések még
folyamatban.
Az MKE véleménye az alábbi linken olvasható.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Év fiatal könyvtárosa díj

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy az idei évi felhívás kikerült az MKE honlapra,
elküldésre került a szerveteknek, illetve megjelent a 3K-ban.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./

Adó 1%

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a felhívást közzétesszük a honlapon és a facebookon, és a
tanácsülésen is felhívjuk a figyelmet rá.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./

Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy kiküldte a felkérő leveleket a munkabizottságok
vezetőinek és a szakmai beszámolók bekérésére.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – az idén jubileumot betöltő szervezetek között szerepelnek a
társult szervezeteink is. Jubileumi oklevéllel csak saját szervezetet köszöntjük az Elnökség
egyetértése tekintetében.
A küldöttközgyűlés tervezett időpontja: május 9.
Ezzel a napirend lezárásra került.

13./

Egyebek

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az új-zélandi és thaiföldi IFLA rendezvényekről,
amelyeken személyesen vett részt.
-

Parlamenti kulturális rendezvény meghívója

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy meghívót kapott az MKE febr 28-ára a Parlamentbe.
-

Copyright action day

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Redl Károlyt, hogy döntsön az egyesület részvételéről. A
határidő március 20.
-

WebMagazin

Kóródy Judit – kéri, hogy a WebMagazinba küldjenek a kollégák cikkek és ebben kéri az
Elnökség és a Tanács segítségét.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2018. február 14.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor

