Az MKE alapszabályának módosítása
Jelenlegi alapszabályunk első változatát az 1990. május 17-én tartott küldöttközgyűlés fogadta
el. Ezt követően 4 alkalommal került sor az alapszabály szokásosnak tekinthető kisebbnagyobb változtatására.
2005-ben az MKE elnöksége az alapszabály átfogó vizsgálatát határozta el. Ennek értelmében
az egyesület tagjaiból alakult ún. alapszabály bizottság jelentős módosító javaslatot készített el,
ezt a 2006. május 23-i küldöttközgyűlés elfogadta, az elnökség a módosított alapszabályt
benyújtotta a Fővárosi Bírósághoz.
2006-ban és 2007-ben az egyesület tevékenysége során felmerült kérdésekben gyakran
forgattuk a módosított alapszabályt, s úgy tapasztaltuk, hogy kiállta a próbát, biztosítja az
egyesület folyamatos, szabályos működését.
Most két ok miatt kényszerülünk arra, hogy ismét hozzányúljunk az alapszabályhoz.
1. Minthogy az 1.§ (2) szakasza az egyesület székhelyét nevezi meg, amely, mint azt már
mindenki tudja, március elején megváltozott, e szakaszt módosítanunk kell.
Javaslom tehát, hogy az eddigi szöveg helyett, amely a következőképpen szerepel:
Székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 6.
a küldöttközgyűlés fogadja el a következő javaslatot az 1.§ (2) szakasz szövegéül:
Székhelye: Budapest I., Budavári Palota F épület. Postacím: 1827 Budapest
2. Az alapszabály mellékletében felsoroljuk az MKE területi és szakterületi szervezeteit. Eddig
18 területi és 9 szakterületi szervezetünk volt.
Ez év március 5-én a Budapesti Történeti Múzeumban megalakult az MKE Múzeumi
Szekciója. Ez alkalommal meghatározták és az alakuló ülésről készített jegyzőkönyvben
rögzítették is céljaikat. Eszerint a Múzeumi Szekció
„Szakmai érdekképviseleti szervezetként kíván működni, amelyhez tagként, résztvevőként
csatlakozhat valamennyi múzeumi könyvtár, elősegítendő a közös érdekek minél hatékonyabb
külső képviseletét. Egységes szakmai érdekképviselettel kívánja elérni a különböző pályázati
kiírásokat megfogalmazó szervezeteknél a múzeumi könyvtárak informatikai fejlesztésének
támogatását, a sajátos szakmai szempontok fokozott figyelembe vételét.”
A 18 résztvevő kolléga egy évre választotta meg a szekció vezetőségét:
elnök: Matuszka Angéla, a M. Természettudományi Múzeum Könyvtárának vezetője,
titkár: dr. Kreutzer Andrea, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtárának
főtanácsosa és Vukov Pálné, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Könyvtárának vezetője.
Az új szekció megalakulásában jelentős szerepe volt Tiszavári Ferencnének, az Iparművészeti
Múzeum könyvtára vezetőjének, aki az előkészítés nehéz, de eredményes feladatát vállalta
magára.
A Múzeumi Szekció küldöttel nem képviseltethette magát ezen a küldöttközgyűlésen, de
vendégként jelen van a szekció elnöke, Matuszka Angéla, akit szeretettel üdvözlünk, és sok
sikert kívánunk a szekció munkájához.
Kérem tehát, hogy a küldöttközgyűlés fogadja el, hogy az alapszabály mellékletében az MKE
Múzeumi Szekciója is szerepeljen a szakterületi szervezetek között.
Szervezeteink száma ezzel 28-ra emelkedik, és az eddigi gyakorlat szerint továbbra is
számítunk 3 társegyesületünk azon tagjaira, akik egyben a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének is tagjai.

