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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2018. november 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
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökségi póttagok:

Venyigéné Makrányi Margit
Kóródy Judit

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona
Szóllás Péter tanácselnök
Buriánné Tarró Edit Vörösmarty Mihály Könyvtár
Iszak Ferencné Vörösmarty Mihály Könyvtár

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Eszenyiné Borbély
Mária és Oros Sándor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Fehér Miklós, Gerencsér Judit,
dr. Redl Károly és Kiss Gábor. Kóródy Judit később csatlakozik. Meghívott vendég Buriánné
Tarró Edit és Iszak Ferencné a jövő évi vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében.
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. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
3. GDPR konferencia
4. Választás 2019 – előkészítés
5. Szervezeti ügyek
6. Honlap
7. Tervek és aktualitások. Találkozás Sörény Edinával
8. Új Nemzeti alaptanterv – véleményezés
9. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia – véleményezés
10. Füzéki díj
11. Világtalálkozó
12. Nemzetközi ügyek
13. Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. október hóban 11 tagjelölt kérte felvételét
az MKE-be:

Könyvtárostanárok Egyesülete
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

10
1

Határozat
Az elnökség a fenti 11 fő tagfelvételi kérelmét, valamint Halmi Erzsébet tiszteletbeli
MKE tagságát ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy a szekciók fele délután legyen. Szóllás Péter
jelentkezési felületet készít hozzá.
Buriánné Tarró Edit – jelzi, hogy a székesfehérvári egyéb rendezvények miatt júl. 2-5 között
lesz a Vándorgyűlés. A helyszínekkel előzetesen tárgyalnak. A Magyar Királyi Szállóban
tervezik a baráti találkozót és az étkezést. Három szekció és néhány kiállító elhelyezésére is
van itt mód. A Szent István Művelődési házban három szekcióterem van, és itt található egy
nagy terem, ahová a többi kiállító elhelyezhető. A kiállítók akár a szálloda előtt, a főtéren is
felállíthatók. A könyvtárban és a gyermekkönyvtárban lesz a többi szekció. Mindez másfél
kilométeres körzetben van. A sajtótájékoztató a házasságkötő teremben lesz. Két kulturális
programot terveznek, kedd és szerda estére. A kirándulások is szervezés alatt. A keszthelyi
regisztrációs modult az MKE megveszi. Az online közvetítést nehezen tudják megoldani a
nyitó plenárison
Eszenyiné Borbély Mária – javasolja, hogy olyan játékokat kell kitalálni, amelyek miatt a
résztvevők végig járják az összes helyszínt.
Szóllás Péter – jelzi, hogy két főig nem kérjük a kiállítókat regisztrációs díj megfizetésére.
Ez a felkérő levelükben is szerepelni fog. A regisztrációs lapon szerepelhet, hogy ki kér
nyomtatott programfüzetet, és ki nem.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

GDPR konferencia

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a workshop szervezési állapotáról, és a várható
programról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Választás 2019 – előkészítés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a választási bizottság számára kimentek a felkérő
levelek. Egy választ várunk, és utána elkezdődik a munka.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

Szervezeti ügyek

Amberg Eszter – holnapi napon lesz az EB ülés.
Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Honlap

Szóllás Péter – tájékoztat a honlap helyzetéről. A KIFÜ felajánlott egy tárhelyet. Az ajánlat
részleteiről beszámol. Úgy véli, hogy a választás attól is függ, hogy a szervezeteknek milyen
honlaprendszere van.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

Új Nemzeti alaptanterv – véleményezés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a jogszabálytervezet véleményezéséről, mely felkerül
a honlapra, és megköszöni a kollégák munkáját.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia – véleményezés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a jogszabálytervezet véleményezéséről, mely felkerül
a honlapra, és megköszöni a kollégák munkáját.
Ezzel a napirend lezárásra került.
9./

Füzéki díj

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az ünnepségről. A díjazott, Dörnyei Sándor helyett a
keresztlánya vette át az elismerést, Pogány György nagyon jó laudációt tartott. A rendezvény
kellemes és jó hangulatban telt, szép körülmények között. Az elnökség kifejezte köszönetét
Fehér Miklósnak áldozatos munkájáért.
Ezzel a napirend lezárásra került.
10./

Világtalálkozó

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a rendezvényről. Nagyon szépen kezdődött, bár a
helyszín sajátosságai okoztak némi problémát.
Ezzel a napirend lezárásra került.
11./

Nemzetközi ügyek

Gerencsér Judit – jelzi, hogy december második hetében lesz az IFLA Governing Board.
Barbara Lison kérte az MKE támogatását az IFLA elnöki posztra. Az MKE őt támogatja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./

Egyebek
-

Költségvetés

Venyigéné Makrányi Margó – elküldte az elnökségnek a 2017-es költségvetés végleges
verzióját.
-

Könyvtári Szakértői Bizottságot

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy az EMMI létrehozta a Könyvtári Szakértői
Bizottságot. Az első ülés holnap lesz. A könyvtárügy stratégiájának kidolgozása a fő célja.
-

EMMI támogatás

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az EMMI fenntartási támogatást ad az MKE-nek.
-

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
tervezi csatlakozását az MKE-hez mint testületi tag.
-

Infó Rádió riport

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a riportról, mely összetett kérdéseket boncolgatott.
-

Pályázatok

Hegyközi Ilona – tájékoztat, hogy a vándorgyűlés elszámolása megtörtént. A 2019-es
vándorgyűlés pályázati anyagát beadtuk. Az IFLA workshop pályázata lezárult.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2018. november 14.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Eszenyiné dr. Borbély Mária

Oros Sándor

