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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és
Kiss Gábor.
Meghívott vendég Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, EMMI főosztályvezető és Szalóki
Gabriella könyvtári referens, és Baranyi Péter egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

 Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
 Pályázati ügyek
 Szakmai egyeztetés - Sepseyné Dr. Vígh Annamária főosztályvezetővel,
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
 Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés
 Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017
 2017. évi tavaszi szakmai konferenciasorozat előkészítése
 MKE ügyrend
 Munkaterv 2017
 Költségvetés 2017.
 Szervezeti ügyek
 Nemzetközi ügyek
 INKA Alapítvány
 MKE Honlap
 Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. február hóban 50 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be:

Pest Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok
Egyesülete
Múzeumi Szekció
Zala Megyei Szervezet
Jász-Nagykun Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Közkönyvtári Egylet
Könyvtárostanárok Egyesülete
Fejér Megyei Szervezet
Mezőgazdasági Szervezet
Társadalomtudományi Szekció
Tudományos Szakkönyvtári Szekció
Olvasószolgálati szekció
Vas Megyei Szervezet

3
6
1
3
3
1
1
10
4
4
3
4
3
3
1

Határozat
Az elnökség a fenti 50 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

Pályázati ügyek

Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy a vándorgyűlés és a tavalyi miniszteri pályázat elfogadásra
került. Az IFLA trendek pályázatának elszámolása is megtörtént, ami kapcsán az NKA
hiánypótlást kért. A hiánypótlás megtörtént, az új elszámoló lap benyújtása a héten
megtörténik.
Hegyközi Ilona – tájékoztat, hogy beadta a NEA-hoz a működési pályázatot, ami az első
fordulón már átment. Ezen kívül beadásra került egy 40-50 fős workshop terve, mely május
és szeptember között kerülne lebonyolításra.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a nemzetközi workshop-al kapcsolatban,
lengyel kollégákkal, valamint Koreny Ágnessel találkozik hamarosan. A nemzetközi
szeminárium helyszínének Magyarországot javasolja. A tervezett meghívottak között a volt
ENSZ nagykövet is szerepel. Az elképzelések szerint három-négy tréner vezetné a
workshopot – például a közkönyvtárakban dolgozó, területi szervezeti elnökök.
Az elnökség egyetért a döntéssel.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./
Szakmai egyeztetés - Sepseyné Dr. Vígh Annamária főosztályvezetővel, Emberi
Erőforrások Minisztériuma és Szalóki Gabriella könyvtári referenssel
Sepseyné Dr. Vígh Annamária – az OSZK nagy fejlesztési projektjéről kívánnak betekintést
adni. A jogszabályalkotás területén küzdenek a kötelespéldány rendelettel: a szakmai
szöveg most kerül véglegesítésre. Úgy ítéli meg, hogy fontos, hogy világosan legyen az
elektronikus szolgáltatás rendszere szabályozva, melyhez feltérképezték az európai
viszonylatokat is.
Az egyesület tevékenysége kapcsán is fontos a 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet
módosítása. Az életpályamodell munkát köszöni, de a fontosnak tartja, hogy a megkezdődött
béremelés folytatódjon. A legfontosabb a bérkérdések stabilizálása.
A Könyvtári Intézet akkreditált képzéseinek rendszerét és spektrumát erősíteni,
bővíteni kell, miközben priorizálni kell, mire van leginkább szükség - azt kívánja a
minisztérium rendszerszerűen támogatni.
Az OSZK fejlesztésének ügye kiemelt, ami egy országos könyvtári rendszer fejlesztés
kell, hogy legyen. A vízió szerint az OSZK 10 milliárdos megújítása a rendszerre minél
mélyebb kihatással kell, hogy legyen.
Elkészült a közgyűjteményi digitalizálási stratégia, melyet egy hónapon belül a
kormány elé terjesztenek. Mindez a digitális jólét programmal összefüggésben került
kidolgozásra. Az országos digitalizálási stratégia egy teljesen átfogó közgyűjteményi
modellváltást tükröz. A tartalomszolgáltatást biztosítani kell, azok irányait meg kell határozni
a felhasználói kör alapján: köznevelés, közoktatás. A cél, hogy a digitális oktatási stratégia a
közgyűjteményekre, mint tartalom szolgáltatókra tudjon építeni. A fő, hogy a felhasználó
széles választékból, kényelmesen tudjon választani – akár egy közös portálon.
Úgy véli, hogy a közgyűjteményi digitalizálás legnagyobb problémája a
rendszertelenség volt. A tervek szerint nem centralizáltan, hanem ágazati aggregátorok
irányításával menne végbe a feldolgozási folyamat, és kb. 10 év alatt lehetne elérni komoly
eredményeket.
A digitalizálási folyamat fontos része a szerzői jogi munka, így szoros a tárcaközi
együttműködés az igazságügyminisztérium dolgozóival. Reméli, hogy továbbra is élénk
marad a partnerség.

A jogszabályalkotó és stratégiai alkotó munka a könyvtári munka legfontosabb
elemeinek együttműködését igényli. Régóta vannak látható problémák a városi könyvtárak
szintjén, de 2018-ra minden városi könyvtár ellenőrzését be tudják fejezni.
Úgy véli, hogy az EU-s fejlesztésekre nem szabad támaszkodni – csak átmeneti
segítségként kell kezelni. Túl nagy a kiszolgáltatottság. Jelenleg két könyvtári területen fut
EU-s program: az egyik a Cselekvő közösségek, közösségfejlesztés, mely a könyvtárak
társadalomban betöltött szerepét tudja megerősíteni. A másik jelentős projektet a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár irányítja, mely során az oktatás és az élethosszig tartó tanulás kerül a
fókuszba. Az egyéb pályázati támogatások célja pedig, hogy az informatikai háttér erősödjék.
A könyvtárbuszok fejlesztését is fontosnak találja, valamint az ODR rendszert is igyekeznek
korszerűsíteni. Sok kérdéssel foglalkoznak, ami a könyvtárügy egészét érinti.
Kéri, hogy őrizzük meg a partnerséget a továbbiakban is.
Szalóki Gabriella – beszámol róla, hogy a politikai álláspont szerint kultúrát közösségként
kell értelmezni, és fontos az egész életen át tartó nevelés, tanulás. Az EFOP 3.3.3-as
pályázat célja bizonyos szolgáltatások kialakítása, többek között a gyerekek beszoktatása az
intézményekbe, a könyvtárakba. Ezek mellett lehet pályázni könyvtárbuszokra és digitális
laborokra. Kisebb könyvtárak pályázhatnak oktatási terek, valamint fogyatékkal élők számára
kialakítható terekre.
A KIFŰ és az OSZK együttműködésére 10 milliárd forintot fordítanak. Fontos az
országos könyvtári platform megteremtése, melyhez be kell szerezni egy új integrált
könyvtári platformot. Az OSZK partnerségben áll más könyvtárakkal ennek kidolgozására.
A zárt hálózaton belül történő elektronikus kölcsönzéstől a kiadók tartanak a szerzői
jog okán.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a továbbképzéssel kapcsolatban jelzi, hogy az MKE ebben
szívesen vállal partnerséget.
Kiss Gábor – kérdezi, hogy milyen forrás várható a továbbképzésre? Van-e rá mód, hogy
aki indítja a képzést, annak az intézménynek a dolgozói kedvezményesen részt vegyenek
rajta? Fontosnak találja, mert a kívülről érkező szakmai utánpótlás is hiányzik, így a belső
képzés is rendkívül hatékony lehet.
Sepseyné dr. Vígh Annamária – kijelenti, hogy van rá elkülönített forrás, és van rá mód.
Szalóki Gabriella – felhívja a figyelmet rá, hogy az informatikus és az informatikus
könyvtáros között mély szakadék van, így ezt rendezni kell. A digitális oktatási stratégia célja
erre reagálni. A kompetenciafejlesztés is rendkívül fontos. Igyekszenek javítani a
kommunikáción a szakmán belül.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – a szakértői ellenőrzések mikéntje után érdeklődik.
Sepseyné dr. Vígh Annamária – tájékoztat, hogy a szakértői vizsgálat során a
hiányosságokra mutatnak rá, és határidőt szabnak azok pótlására. Ez a módszer látható
eredményeket hozott.
Fehér Miklós – hozzáteszi, hogy lényeges olyan kapcsolat létrejött a minisztérium és a
fenntartó önkormányzat között, ami kapcsán a minisztérium hiteles és konkrét dolgokat tud
visszatükröztetni a fenntartónak. Valóban kritikusnak találja a városi könyvtárak helyzetét –
számos könyvtár fordult a KSZR rendszer felé. A szakemberek jelentős hiánya súlyos
problémákat jelent, és miután a szakértők rávilágítanak a hibákra, az önkormányzat nem
kerülheti meg a problémák megoldását. Úgy véli, emellett fontos volna az adatbázisok,
rendszerek megvizsgálása, hogy jobban elérhetővé, felhasználhatóvá lehessen tenni a
könyvtárak információt sugárzó felületeit.

Akkor erős a rendszer, ha mindenki tagja, mindenki szinte azonos szintű tagja: ebben
látja a könyvtárügy bíztató jövőjét.
Dr. Redl Károly – úgy véli, hogy a szerzői jog kapcsán az out of commerce kérdés nagyon
fontos. A kereskedelmi forgalomban már nem lévő dokumentumokat egyszerűsítve lehetne
közzétenni.
Sepseyné dr. Vígh Annamária – kéri Dr. Redl Károlyt, hogy ezt célzottan írja meg az EMMI
részére, hogy ezzel irányt tudjon mutatni.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – ismerteti a miskolci kollégák beszámolóját a vándorgyűlés
előkészítésének munkálatairól. Beszámol róla, hogy Balog Zoltán miniszter úrhoz
előkészítette a felkérő levelet, mely a miskolci polgármester úr és a rektor úr aláírására vár.
Beszámol a miskolci látogatástól. A fogadó fél nagyon nyitott és barátságos volt, számos
ötlet merült fel a részükről. Az alpolgármester úr a diósgyőri várat javasolja a VIP fogadásra,
valamint az azt követő kulturális programra is, de a résztvevők szállítása kapcsán
elbizonytalanodtak. További lehetőség a Dixieland, vagy a Miskolci Szimfonikusok koncertje.
Függőben van a terembérlet kérdése, és az, hogy mit támogat még a polgármesteri hivatal.
Ezenfelül az elnökségi delegáció megtekintette a szálláshelyeket, és az egyetemi
helyszíneket, amelyek megfelelőek a rendezvényhez.
Dr. Amberg Eszter – javasolja, a pécsi könyvtárbusz idén is legyen jelen a Vándorgyűlésen.
Egyeztet a helyiekkel, mert természetesen a miskolci könyvtárbusz ott lesz, és további
városok könyvtárbuszait is invitálná, hogy jöjjenek el.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az alpolgármester úr helytörténeti játékokat szeretne.
Amennyiben ez megvalósulna az 1. napon, a 0. napra lehetne időzíteni a barlangfürdő
kedvezményes belépési lehetőségét.
A nyitó és a kisplenáris meghívottjairól egyeztetés zajlik.
.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy az idei téma a könyv és az olvasás legyen,
melybe a kiadókat is be lehetne vonni. A Fitz díjas kiadókat fel lehetne kérni előadás
tartására.
Egyeztetés zajlik a Könyvfesztivál programjáról
A nagytermi program felelőse Oros Sándor, munkáját segíti Eszenyiné dr. Borbély Mária.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

2017. évi tavaszi szakmai konferenciasorozat előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az előkészületekről. A külföldi meghívottak közül
négyen válaszoltak kedvezően: Ulrike Lang, Rosa San Segundo, Maria Cotera és Ragnar
Audunson. A program tervezete kialakítás alatt.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

MKE ügyrend

A napirendi pont a következő elnökségi ülésen lesz tárgyalva.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Munkaterv 2017

A munkatervről egyeztetés zajlik.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

Költségvetés 2017

Venyigéné Makrányi Margit – jelzi, hogy a szervezetek dolgoznak rajta. Február 28. a
határidő, amire várjuk az anyagokat.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./

Szervezeti ügyek

-

Zempléni Megyei Szervezet - megszűnés

Hantal Zsófia – tájékoztat róla, hogy a zempléni kollégák közül már csak hárman maradtak
az egyesület tagjai, így kérik az elnökséget, hogy támogassa a Zemplén Megyei Szervezet
megszűnését.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a szervezet megszűnési kérelmét.
Ezzel a napirend lezárásra került.

11./

Nemzetközi ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy megkaptuk az EBLIDA számlát, a kifizetésével a
NEÁ-ra várunk. Tájékoztat, hogy március 24-én mezőgazdasági témában IFLA workshop
kerül megrendezésre Magyarországon, melyben Horváth Tamás, a Mezőgazdasági
Szervezet elnöke aktívan részt vesz. Kéri az elnökséget, hogy anyagi támogatással járuljon
hozzá az étkezési költségekhez, amennyiben a szervezetnek erre szüksége van.

Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja az anyagi hozzájárulást.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./

INKA Alapítvány

Molnár Jánosné – felhívja rá a figyelmet, hogy a küldöttközgyűlésen mindenképp
szavaztatni kell az INKA kapcsán.
13./

MKE honlap

Barátné dr. Hajdu Ágnes – bejelenti, hogy Gerencsér Judit a honlap bizottság vezetését a
továbbiakban nem vállalja, és felkéri Buzai Csabát, hogy vállalja ezt az operatív feladatot.
Gerencsér Judit – jelzi, hogy Zonda Zoltán lépéseket tett a honlap fejlesztése ügyében.
Buzai Csaba – felveti, hogy a továbbiakban érdemes-e ezt a honlapot fejleszteni, vagy új
alapokról kell indítani.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – megtartjuk a mostani struktúrát, csak fejleszteni kell a meglévő
lehetőségeket.
Ezzel a napirend lezárásra került.

14./

Egyebek

-

Baranyi Péter meghívása – virtuális terek

Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti Baranyi Pétert.
Baranyi Péter – jelzi, hogy nyitott rá, hogy a technológiát további konferenciák során
kiaknázzuk. Arra kell fókuszálni, hogy ez a technológia a prezentációk kivetítésére is
tökéletesen alkalmas, így az egyesületnek meg lenne a lehetősége, hogy a saját arculatát
megteremtse ebben a virtuális térben.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – érdeklődik, hogy milyen konstrukcióban tudnánk együtt
dolgozni.
Baranyi Péter – bemutatót tart a virtuális térből.
-

Cselekvő közösségek – március 6., belső konferencia

Fehér Miklós – ismerteti a konferencia részleteit. Kéri az MKE elnökségét, hogy vegyen
részt ezen a belső konferencián. Kóródy Judit és Oros Sándor vállalja.
-

PR Munkabizottság

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelenleg Kóródy Judit a megválasztott tag.

-

Etikai bizottság

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy Ramháb Mária nehezményezte, hogy az
etikai bizottság nem végzi megfelelően a munkáját. Az MKE kéri, hogy az IKSZ is jelöljön
tagot.
Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2017. február 15.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit

