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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2018. április 25-én 10.00 órai kezdéssel tartott
kihelyezett ünnepi elnökségi üléséről.
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata, Váralja u. 4. 2890
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:

Szóllás Péter
Molnár Ilona titkárság
Bakos Klára

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Oros Sándor és
Kiss Gábor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Eszenyiné Borbély Mária, dr
Amberg Eszter és Venyigéné Makrányi Margit. Meghívott vendég Szóllás Péter, a Tanács
elnöke és 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. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018
3. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely
4. Pályázati ügyek
5. 2018. március 14-ei konferencia értékelése
6. 2018. évi IFLA workshop értékelése
7. 2018. május 11-ei küldöttközgyűlés előkészítése
8. Könyvelői anyagok, munkabizottságok beszámolói
9. Szervezeti ügyek
a. szakmai beszámoló
b. költségvetés
10. Díjak, kitüntetések
a. Szinnyei díj
b. MKE Emlékérem

c. Év ifjú könyvtárosa
d. Hallgatói pályázat
e. Fitz József díj
11. Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2018. március hóban 31 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be:
Tudományos Szakkönyvtári Szekció
Műszaki Szekció
Társadalomtudományi Szekció
Veszprém Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Békés Megyei Szervezet
Fejér Megyei Szervezet
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezet
Jász-Nagykun Megyei Szervezet
Zenei Szekció
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
Helyismereti Szekció

2
1
2
5
5
1
1
5
3
1
1
1
3

Határozat
Az elnökség a fenti 31 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018

Bakos Klára – beszámol a Nemzetközi Könyvfesztivál MKE rendezvényeiről.
Az MKE idén is két helyszínen képviseltette magát: egy kétórás nagytermi programmal a
Supka Géza teremben, illetve a Könyvtáros Klubban.
A nagytermi programunk a Tinik a könyvtárban címet kapta. Az idei évi nagytermi
programunk az egyik legsikeresebb programja az MKE-nek a Könyvfesztiválok történetében.
Rengeteg érdeklődő vett részt a szakmai programon. Fantasztikus előadások, tartalmas
prezentációk és nagyon jó előadók váltották egymást. Bakos Klára kiemelte, hogy a
pszichológus előadó meghívása és program indító előadása nagyon jó ötletnek bizonyult.
A Könyvtáros Klubban is nagyon színvonalas szakmai programok valósultak meg. Szinte
minden programon nagyon sok érdeklődő volt, a kiadói előadások voltak csak kivételek
néhány esetben. Bakos Klára javasolta, hogy érdemes lenne majd a jövőben arra figyelni,
hogy ne legyen több program egy szakmai programon belül a Könyvtáros Klubban, mert így
nem jut idő mindenre és kellemetlen az előadók számára.
A jövőre nézve javasolja, hogy érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni majd a média jelentésre
és a marketing tevékenységre a Könyvfesztivál vonatkozásában.
Barátné dr. Hajdu Ágnes - Elnök Asszony elmondta, hogy idén az előkészítés és a
szervezés fantasztikus színvonalon valósult meg Bakos Klárának köszönhetően. Elnök
Asszony azt is hozzátette, hogy az elektronikus jelentkezési felület is nagyon jól vizsgázott.

Elnök Asszony kéri az Elnökség tagjait, hogy az MKE rendezvényein minél nagyobb
létszámban képviseltessék magukat.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a szervezéssel kapcsolatosan Elnök Asszony beszámolt róla,
hogy nagyon jól haladnak az előkészületek. A helyi szervezők folyamatosan tájékoztatják az
Elnökség a legfontosabb eseményekről, eredményekről és történésekről.
A baráti találkozó vonatkozásában egyeztetés zajlott a sátorbérlésről, illetve a szükséges
illemhelyekről.
Sajnos a vándorgyűlési NKA-s pályázatról még nem kapott hírt az Elnökség.
A külföldiek meghívását az Elnökségi felelősök (Dr. Redl Károly, Gerencsér Judit)
hivatalosan elindítják.
A Vándorgyűlés szekció programjai is folyamatosan kerülne fel majd a honlapra.
Az elnökségi ülés keretében az Elnökség megvitatja a videópályázat részleteit és pályázati
feltételeit. Május elejét határozza meg az Elnökség a pályázat meghirdetése tekintetében. Az
Elnökség részéről a videópályázat felelősei: Eszenyiné Borbély Mária, Buzai Csaba és Oros
Sándor.
Fehér Miklós, a vándorgyűlési kiállítás felelőse, hamarosan ellátogat a helyszínre a feladat
meghatékonyabb megvalósítása céljából.
Szóllás Péter – javasolja, hogy a Vándorgyűlés kapcsán legyen sokkal gyakoribb a
kommunikáció mind a könyvtáros levelezőlistákon, mind a rendelkezésre álló
kommunikációs csatornákon.
Az Elnökségi ülés napirendi pontja keretében megbeszélés zajlik a 2019. évi vándorgyűlési
helyszínről. Kiss Gábor alelnök úr email útján felveszi a kapcsolatot a javaslatként megjelent
városokkal és helyi könyvtári vezetőkkel.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Pályázati ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Elnök Asszony beszámol róla, hogy a NEA pályázatukról még
nem érkezett eredmény. A novemberi IFLA workshopunk pályázati elszámolása megtörtént.
A 2018. márciusi kompetencia konferencia kapcsán a pályázati elszámolásunk pedig
folyamatban van. A vándorgyűlési pályázatunkról még nem érkezett tájékoztatás.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

2018. márciusi konferencia értékelése

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról:
kihívások és megoldások” címmel országos konferenciát szervezett 2018. március 14-én.
Helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI.
szint előadóterem.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elmondja, hogy a már harmadik alkalommal megrendezett
nemzetközi szakmai konferencia nagyon nagy sikert aratott idén is. Fantasztikus külföldi és
magyar előadók fogadták el a meghívást a szakmai rendezvényre. Nagyon magas
színvonalú előadásokat tartottak a legújabb trendekről és könyvtárszakmai eseményekről.
A szakmai konferencia után megkeresést kapott Horváth Tamástól, az MKE Elnöksége általi
zöld könyvtári nemzetközi konferencia támogatása kapcsán. Az Elnökség döntése
értelmében nem tudja az MKE támogatni a magyar részvételt.
A szakmai konferencia előadásai az alábbi linkről letölthetőek.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

2018. évi IFLA workshop értékelése

2018. április 17-én és 18-án került sor erre a rendezvényre, amely az IFLA támogatásával
valósul meg. A szervezésben az MKE partnere a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete (SBP –
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich).
A rendezvénnyel azt demonstrálta az MKE, hogy a könyvtárak magukénak vallják az ENSZ
2030-ig tartó, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos programjának céljait (Agenda 2030,
Sustainable Development Goals, SDGs, http://ensz.kormany.hu/a-2030-fenntarthatofejlodesi-keretrendszer-agenda-2030), és a kormányzatok partnereiként elkötelezetten részt
vállalnak azok megvalósításában helyi, regionális és globális szinten egyaránt.
A rendezvény meghívott előadói voltak: Kőrösi Csaba igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal
Környezeti Fenntarthatósági Igazgatósága és Vizi László, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztályának vezetője. A szeminárium keretében
a könyvtárosegyesületek képviselői kicserélték tapasztalataikat és megosztották egymással
jó gyakorlataikat. Erre az alkalomra elkészítettük a Könyvtárosok az ENSZ 20230 Agenda és
fenntartható fejlődés megvalósításáért című MKE-kiadvány angol változatát, amely itt került
bemutatásra.
Az össze résztvevő külföldi vendégünk nagyon élményekkel, új kollegiális kapcsolatokkal és
sok-sok új tudással tértek haza.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

2018. május 11-ei küldöttközgyűlés előkészítése

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy a küldöttközgyűlés előkészítése folyamatban van:
közhasznúsági beszámoló, munkabizottsági beszámolók, küldöttek regisztrálása, az MKE
EB jelentése, forgatókönyv, jelenléti ív stb.
Az MKE szervezeti részére legkésőbb május 2-ig megküldjük az összes tárgyalásra kerülő
dokumentumot.
A napirend keretében döntés születik arról, hogy az INKA Alapítvány kapcsán 2018. év
végén hívunk össze új küldöttközgyűlést.
Határozat:
Az MKE Elnöksége egyhangúlag elfogadja, hogy 2018. év végén dönt majd az új
kúratóriumról, ekkor kerül sor az új választásra.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Könyvelői anyagok, munkabizottságok beszámolói

Gerencsér Judit – a napirend a küldöttközgyűlés előkészítése részeként tárgyalja a fenti
témakört. A munkabizottságok anyagot a munkabizottsági elnökök megküldték Gerencsér
Judit részére, aki továbbította Elnök Asszony részére.
Határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy minden év február 28-ig a Könyvelő céghez be
kell érkezni minden tavalyi számlának.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szervezeteknek az adott negyedévre vonatkozó
számlákat és dokumentumokat legkésőbb a következő hónapi végéig meg kell, hogy küldje
az MKE Titkársága részére. Aki ennek nem tesz eleget a meg adott határidőre, az adott
időszakra vonatkozó számlái nem kerülnek befogadásra az MKE által.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit – . a szakmai szervezeti beszámolók és a költségvetési tervezetek
megküldésre kerültek Szóllás Péter és Venyigéné Makrányi Margit részére. Egyetlen egy
szervezet nem tett eleget ennek a kötelezettségnek többszöri felhívás ellenére sem:
Múzeumi Szekció.
Szóllás Péter elkészíti az összefoglaló jelentést Elnök Asszony részére a beérkezett szakmai
beszámolókból.
Venyigéné Makrányi Margit elkészítette és véglegesítette az Elnökség jóváhagyásával az
MKE teljes ez évi költségvetési tervezetét. Elnök Asszony megköszönte Makrányi Margit
fantasztikus és lelkiismeretes munkáját.
Ezzel a napirend lezárásra került.
10./

Díjak, kitüntetések

Gerencsér Judit – jelzi, hogy az alább díjak vonatkozásában: Szinnyei díj, Év ifjú
könyvtárosa, Fitz díj, MKE Emlékérem a felhívásokat közzé tettük: pl az MKE honlapon,
közösségi média: facebook, a szervezeti listákon és a tanácsülésen is felhívjuk a figyelmet
rá.
Ezzel a napirend lezárásra került.
11./

Egyebek

2018. május 15-16 között kerül sor az az IFLA Global Vision projekt európai szakmai
megbeszélésére és szakmai konferenciájára Párizsban.
A szakmai megbeszélésre Párizsba az IFLA főtitkára részéről minden európai országból,
minden európai könyvtáros szakmai szervezettől 1-1 fő kapott meghívást. Magyarország
kivételt képezett a létszám tekintetében, mert hazánkból 2 fő vehetett részt a szakmai
tanácskozáson. Barátné dr. Hajdú Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, az
IFLA Igazgatótanácsának tagjaként az európai workshop egyik vezetőjeként, Gerencsér
Judit pedig, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára kapott meghívást a szakmai
tanácskozásra.

A workshop kiemelt célja egy világszintű ötlettár létrehozása egy új IFLA akcióterv
létrehozása céljából a könyvtárak jövőjének még hatékonyabb és eredményesebb
támogatása céljából vezető európai könyvtárosok bevonásával.
Ezzel a napirend lezárásra került.
A nap hátralévő részében került sor az első MKE Vándorgyűlés emlékére szervezett ünnepi
rendezvényre, illetve a megemlékező koszorúzásra.
Tata, 2018. április 26.
Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Oros Sándor

