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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2016. április 6.-án 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
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit

Ellenőrző bizottság elnöke:

Dr. Amberg Eszter

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva
Hegyközi Ilona
Tóth Gábor, Pannon Egyetem, Egyetemi
Könyvtár és Levéltár
Szóllás Péter, Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi
Pálmann Judit, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Pipis István Centrum Kft.

Meghívott vendég Pálmann Judit, Szóllás Péter és Tóth Gábor, a veszprémi Vándorgyűlés
szervezőbizottsága nevében, valamint Pipis István, az Egyetem Centrum Kft képviseletében.
Dr. Redl Károly, Venyigéné Makrányi Margit és Bazsóné Megyes Klára nem tud részt venni
az ülésen. Takáts Béla később csatlakozik az elnökségi üléshez.
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./

Az MKE 48. vándorgyűlése
Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel
Fitz József díj
Küldöttközgyűlés – előkészítés, határidők
Pályázati ügyek
MKE munkaterv 2016
MKE ügyrend
Kitüntetések (zárt ülés)
Szakkönyvtári Seregszemle – MKE részvétel
MKE média megjelenések
Szakmai egyeztetés az EMMI-ben
Találkozó az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnökével
MKE prospektus
Egyebek
 Közös jogkezelés normaszöveg tervezet társadalmi egyeztetés
 Szakmaszerkezeti döntés - EMMI javaslattételi kötelezettség - 2017/2018.
tanév előkészítése
 Hallgatói pályázatok kiírása
Az MKE 48. vándorgyűlése

Gerencsér Judit – köszönti a veszprémi kollégákat.
Az Egyetem Centrum Kft-vel kötendő szerződésről egyeztetés zajlik.
A vándorgyűlés feladatairól, felelőseiről egyeztetés zajlik.
Gerencsér Judit – kéri a vándorgyűlés szervezőit, hogy egy előzetes forgatókönyvet
készítsenek el az elnökség részére.
Pálmann Judit – tájékoztat, hogy egy színművész vállalja a narrátor szerepét.
Kiss Gábor – jelzi, hogy a szervezetek már érdeklődnek a szekcióprogramok beosztása
felöl. 12 szekció jelentkezett idén a vándorgyűlésre. A programok összeállításának határideje
április vége.
Oros Sándor – jelentkezik, hogy a Csongrád Megyei Könyvtárosok Szervezete is kíván
szekciót tartani.
Szóllás Péter – beszámol a kiállítók jelentkezéseiről.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Oros Sándor felügyelete alatt a kiállítók forgalmát
növelendő, pecsétgyűjtő játékot készítünk elő. Erről tájékoztatni kell a kiállítókat is.
A kisplenáris témájáról, előadójáról egyeztetés zajlik.
Tóth Gábor – vállalja, hogy az veszprémi tv-től, valamint a NIIF-től az online közvetítésre kér
árajánlatot.
Takáts Béla – javasolja, hogy a szekcióülések után közvetlenül, azonnali be kell gyűjteni
pendrive-on az elhangzott előadásokat, valamint az egy mondatokat. Ehhez az MKE a
rendelkezésükre bocsájthat pendrive-okat.
Pálmann Judit – beszámol a jelentkezések folyamatáról. Úgy véli, májusban, a
kedvezményes jelentkezés lezárása után a szállások biztosítása kapcsán lehetnek majd
problémák.

Szóllás Péter – kérdezi, hogy a pécsi könyvtáros kollégák számára biztosíthatnak-e
kedvezményes jelentkezést.
Határozat
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a pécsi könyvtáros kollégák kedvezményesen
regisztrálhatnak az MKE veszprémi vándorgyűlésére.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. április hóban 9 tagjelölt kérte felvételét
az MKE-be:
Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekció
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Jász-Nagykun Megyei Szervezet
Olvasószolgálati szekció
Vas Megyei Szervezet

1
1
1
1
2
1
2

Határozat
Az elnökség a fenti 9 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel

Gerencsér Judit – tájékoztat a Könyvfesztivál programjáról, ami a honlapon is megtalálható.
A Pedro Kft. megkereste az MKE-t, hogy jelen lenne a standunkon.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol róla, hogy a 2015-ös Fitz díj nyerteseivel az MKE
kötött egy partneri együttműködést. Örültek a megkeresésnek, és vállalták. A kiadókat rollupon lehet megjeleníteni a Könyvfesztiválon, valamint a kiadványok is bemutatásra kerülnek
a standon. A következő évi nyertesekkel azonnal lehet majd egy együttműködési
megállapodást kötni.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – várja a minisztérium visszajelzését, hogy az MKE kap-e
támogatást a The World Through Picture Books pályázathoz – amit szeretnénk, hogy szintén
megjelenjen a Könyvfesztiválon.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Fitz József díj

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy elindult a Fitz-díjasok jelölése. A minisztérium ebben az
évben is biztosítja az anyagi forrást.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

Küldöttközgyűlés – előkészítés, határidők

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a meghívó kiment a szervezetek részére. Az elnökség felkéri
Kóródy Juditot, hogy a Küldöttközgyűlésen tartson szakmai előadást. Kéri, hogy adja meg az
előadása címét.
Kóródy Judit – jelzi, hogy Haszonné Kiss Katalinnal közösen vállalják az előadást.
Az elnökség támogatja Haszonné Kiss Katalin részvételét az előadásban.
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy a szervezetektől április közepéig várjuk a küldöttek
névsorát.
Dr. Amberg Eszter – emlékeztet, hogy szükséges egy új EB póttag választása a
Küldöttközgyűlésen.
Gerencsér Judit – választási bizottság összehívása szükséges. Javasolja, hogy kérjük fel
Horváth Tamást a választás lebonyolítására.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

Pályázati ügyek

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy a NEA működési pályázatát megnyertük, a szakmai
pályázatunkat viszont nem bírálták el kedvezően. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezet számára is benyújtottunk egy pályázatot.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

MKE munkaterv 2016

Határozat
Az elnökség a munkatervet ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
8./

MKE ügyrend

Dr. Amberg Eszter – továbbította az MKE ügyrend kiegészítéseit a titkárság felé. Kéri az
elnökséget, hogy segítsen a további munkákban.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Fehér Miklóst, hogy dolgozzon együtt az EB elnökkel az
Ügyrend véglegesítésén.
Ezzel a napirend lezárásra került.
9./

Kitüntetések

Ez a napirend zárt ülésen zajlik.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./

Szakkönyvtári Seregszemle – MKE részvétel

Gerencsér Judit – beszámol az eseményről, melyen az MKE elnökségéből többen is részt
vettek. Az előadások szakmailag gazdagok voltak, bár nem túl pozitív képet festettek a
könyvtárak, könyvtárosok helyzetéről. Hiányolták az érdekképviseletet, és azt hangsúlyozták,
hogy fontos, hogy a szakmai könyvtárak jobban dolgozzanak együtt. Fontos, hogy az MKE
összefogja, és szakmapolitikailag támogassa az ügyet.
Ezzel a napirend lezárásra került.

11./

MKE média megjelenések

Gerencsér Judit – jelzi, hogy az MKE-t megkereste a Népszabadságtól Boda András
újságíró, és kérte, hogy az Internetfiesta, valamint Deutsch Tamás azon való részvétele
kapcsán nyilatkozzon az egyesület.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./

Szakmai egyeztetés az EMMI-ben

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol Sepseyné dr. Vígh Annamáriával lezajlott
találkozásáról, ahol a megszűnő intézmények helyzetének alakulásáról beszéltek. Személyi
változások nem, összeolvadások, beolvasztások várhatóak. Az Akkreditációs bizottság
jelezte a minisztérium felé, hogy nem támogatja a 30 órás könyvtáros OKJ képzés
létrehozását, mert az ilyen alacsony óraszám nem ad szakmailag kielégítő tudást. Úgy
ítélték, hogy szükség van rá, csak más formában: egyéb képzések kibővítésével
kivitelezhető az elképzelés.
A minisztérium jelezte, hogy a március 3-án megrendezésre került, Szakmai ismeretek és
készségek c. konferencia rendkívül elnyerte a tetszésüket: kérik az MKE-t, hogy egy
kétnyelvű konferenciakötetet állítson össze. Az egyesület ezt vállalja, a minisztérium
biztosítja az anyagi forrást.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a kötet szerkesztői legyenek:
Barátné dr. Hajdu Ágnes, Eszenyiné dr. Borbély Mária és Kiss Gábor.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az életpálya kapcsán is történtek előrelépések
– a minisztérium prioritásban tartja.
Megállapodás előkészítése folyik az EMMI szakértői tevékenységével kapcsolatban.
Határozat
A megállapodás előkészítését két tartózkodással, és 6 egyetértő szavazattal az
elnökség elfogadta.
Ezzel a napirend lezárásra került.

13./

Találkozó az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnökével

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a találkozóról Duró Dórával, az Országgyűlés
Kulturális Bizottságának elnökével.
Ezzel a napirend lezárásra került.
14./

MKE prospektus

Kóródy Judit – bemutatja a prospektus tervezetét.
Fehér Miklós – javasolja, hogy a borítón az etikai kódexből szerepeljen egy idézet.
Ezzel a napirend lezárásra került.

15./

Egyebek


Közös jogkezelés normaszöveg tervezet társadalmi egyeztetés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az MKE megtette az állásfoglalását, ami a honlapon is
szerepelni fog.


Szakmaszerkezeti döntés - EMMI javaslattételi kötelezettség - 2017/2018.
tanév előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az MKE későn kapta meg a felkérést, így nem
tudott részt venni a munkában.


Tartalomfejlesztés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol Németh Katalin munkájáról a bizottságban, amit
később közzétesz az elnökség számára.


Honlap bizottság

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a mai napon a bizottság összeül. Kéri az elnökséget, hogy
tegye meg a honlappal kapcsolatos javaslatait.


Csongrád Megyei Szervezet

Oros Sándor – jelzi, hogy a CSMK szeretne egy szekciót létrehozni a belső
kommunikációról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2016. április 6.
Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:
Kiss Gábor

Gerencsér Judit

