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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2017. július 5.-én 10.00 órai kezdéssel tartott
elnökségi üléséről .
Helyszín: Miskolc, Miskolci Egyetem, A/4-es épület, 1. em Szenátusi tanácsterem
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

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

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit

Ellenőrző bizottság elnöke:

Dr. Amberg Eszter

Tanács elnök:

Bazsóné Megyes Klára

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Jánosné titkárság
Dr. Wimmer Éva
Dr. Prokai Margit
Szendi Attila
Gulyásné Bartha Ilona
Espán Edina

Meghívott vendégek Dr. Prokai Margit, Szendi Attila, Gulyásné Bartha Ilona és Espán Edina,
a miskolci Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében.
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. Határozat az új tagok tagfelvételéről
2. Év fiatal könyvtárosa díj – Fehér Miklós
3. Nemzetközi ügyek

a. 2017 WLIC – Wroclaw: Lengyel impressziók a 2017-es IFLA konferencia előtt
– lengyel nap az ELTE-én
b. 2017 WLIC – magyar részvétel
c. IFLA GB – 2017-2019
d. IFLA KM SC 2017-2021
4. Az MKE 49. Vándorgyűlése
5. A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli vendégeinek
fogadása, köszöntése
6. Egyebek
1./

Tagfelvételi határozat
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. július hóban az alábbi 8 tagjelölt
kérte felvételét az MKE-be:
Létszám
3
1
2
2

Szervezet
Zenei Könyvtárosok Szervezete
Pest Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Múzeumi Szekció

Határozat
Az elnökség a fenti 8 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

Év fiatal könyvtárosa díj – Fehér Miklós

Fehér Miklós – beszámol a pályázat végeredményéről. A bíráló bizottság nyolc pályaműből
választotta ki az Év fiatal könyvtárosát. A pályázatok tematikája sokszínű volt, sok
projektmunka készült – a két nyertes is ezt választotta. Az év fiatal könyvtárosa díjat
Mohácsi Zoltán a „Katonaősök nyomában” című munkájával nyerte el.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Nemzetközi ügyek
o 2017 WLIC – Wroclaw: Lengyel impressziók a 2017-es IFLA konferencia
előtt – lengyel nap az ELTE-én

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a workshop sikeresnek bizonyult –
nagyobb volt az érdeklődés, mint vártuk. Bazsóné Megyes Klára tanácselnök személyes
impressziókkal tarkított általános információkat adott át, valamint Sebestyénné Ewa-val
karöltve lengyel kulináris különlegességekkel is készültek. Gerencsér Judit tovább folytatja
az IFLA augusztusi konferenciájára az előkészületeket. Ilyen nagy létszámban a magyar
könyvtárosok még nem képviselték hazánkat az IFLA konferencián.
o IFLA GB – 2017-2019

Barátné dr. Hajdu Ágnes - köszöni a gratulációkat, és jelzi, hogy az IFLA
Tudásmenedzsment Szekciójába is beválasztották.
Ezzel a napirend lezárásra került
4./

Vándorgyűlés. A rendezvénnyel kapcsolatos információk
Dr. Prokai Margit – tájékoztatást ad az aktuális helyzetről. 788 regisztrált kollégáról
tudnak, további résztvevők még várhatóak. A kiállítók száma is rekordközeli. A
további gazdasági kérdésekben dr. Wimmer Évával egyeztetnek holnap. Az
önkormányzattól ma kapta azt a tájékoztatást, hogy dr. Alakszai Zoltán főjegyző fogja
köszönteni az állófogadáson részvevő vendégeket.
Gulyásné Bartha Ilona – jelzi, hogy minden rendben van, minden fennakadó
problémát kezelnek.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kiemeli, hogy a szervezők rugalmassága példaértékű, és
mindig minden körülmények között lehet rájuk számítani.
Kiss Gábor – tájékoztat, hogy a szekcióülések készen állnak. Minden felmerülő
reklamációt sikerült rendezni. Idén 12 szekció van. Megelőlegezi, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan idén is nagyon színvonalas előadások várhatóak.
Espán Edina – jelzi, hogy a tricikli és a buszok holnap érkeznek.
Oros Sándor – beszámol a kiállítókkal kapcsolatos játékról. A záróplenáris ülésen a
résztvevők között ajándékokat sorsolnak ki. A pontgyűjtő füzetet a regisztráción
elhelyezett urnába lehet bedobni.
Gerencsér Judit – egyezteti az elnökség tagjaival, hogy ki melyik szekcióüléseken
szeretne részt venni.
Dr. Redl Károly – beszámol róla, hogy tizenegy kolléga érkezik határon túlról.

Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli
vendégeinek fogadása, köszöntése

Budapest, 2017. július 5.
Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judi

