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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2012. június 20-án 12.30 órai kezdéssel tartott

rendkívüli elnökségi üléséről.
Helyszín (a szokottól eltérően!):

Országos Idegennyelvű Könyvtár
1056 Budapest, Molnár u. 11.

A rendkívüli elnökségi ülést indokolja, hogy pályázati forrást nyertünk az őszi Országos
Könyvtárügyi Konferencia megrendezésére.
Napirend:
1. Országos Könyvtárügyi Konferencia. (Elvárásaink, sikerességi szempontjaink,
feladatok, felelősök meghatározása)
A technikai előkészítés során megoldandó feladatok
o meghívottak köre
o költségvetés tervezés
o szállás
o helyszín
A megvalósításban együttműködő partnerek
A konferencia tartalmi kérdései
o előzetesen kidolgozandó munkaanyagok
o témák
o szekciók
o előadások
o előadók
Média – sajtó terv
2. Egyebek
Híradás az elnökség legutóbbi döntéséről, mely szerint a Küldöttközgyűlésen
módosított Alapszabályt mégsem adjuk be a bíróságra
Híradónk megjelenése
Év fiatal könyvtárosa díj aktuális információi
Alkotó könyvtáros sorozat folytatása, ősszel Mándli Gyula fotói mutatkoznak
majd be az OIK-ban
Napirenden kívül, még azok előtt a Vándorgyűlési aktualitásokról esett szó.
Bakos Klára köszönt és tájékoztat
A Vándorgyűlés kapcsán a miniszteri felkérésekről
Narrátor nem kell, ezt az elnök celebrálja
Laudációk felolvasása viszont profi bemondó legyen

Asztalnál kint ülnek a minisztériumi (miniszter, államtitkár) és a helyi vezetők
(polgármester, rektor, megyei vezető(?), helyi rendező)
Bendzsel Miklós 45 perces időkeretet kapott, cím még tisztázás alatt, a szerzői jogról
most jelent meg az intézményében egy kiadvány
Fanfár lehet
Az elnöki köszöntő készül
Felkérő levelek mindenkinek ismételten elmentek, szóban is volt felkérés
Tavaszi Hajnal visszajelzett, jön a Vándorgyűlésre
Szerb könyvtárosegyesület elnöke jön, neki és a sofőrnek kellene szállást foglalni
Táska tartalma (póló!) sötét is lehet!
Eger még nem válaszolt arra, hogy tudják-e a jövő évi Vándorgyűlést vállalni,
elsősorban itt a főiskola infrastruktúrájára építenénk
Könyvtárbemutató, városbemutató legyen angolul (ingyen, kolléga, diák bevonásával)
a külföldiek számára. Időpontja péntek délelőtt, a szekció ülés és az MKE-IKSZ közös
elnökségi ülés idejében lehet)
Sajtó
Jelen vannak az elnökségi tagok:

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Meghívottak:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Molnár Ilona

Zselinszky Lászlóné, Éva és Takáts Béla elnökségi tagok és Dr. Horváth Sándor Domonkos,
az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.
Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.
Első napirend: Országos Könyvtárügyi Konferencia.
Bakos Klára: Az IKSZ-ben most hétfőn (tegnapelőtt) volt elnökségi ülés. Bakos Klára
egyeztetett Fodor Péterrel.
Kell foglalkoznunk a logisztikával, a meghívottak körével (meghívottak és a résztvevők. Nem
teljesen azonos a két kör), tematikával, az időponttal. Figyelembe kell venni az időpont
kapcsán a tervezett küldöttközgyűlésünket, az IKSZ közgyűlést, a győri Könyvszalont, a
pécsi továbbképzésünket (nov.16-17.)
Tézisekkel foglalkozzunk, ehhez viszonyuljunk, Fodor Péterrel az a közös vélemény alakult
ki, hogy a rendezvény legyen fórum jellegű.
Július elején munkabizottságot kellene létrehoznunk, közös IKSZ-MKE elnökségi ülés kell a
Vándorgyűlés előtt, amin meghatározzuk a munkabizottságok feladatait. Ezt követően,
szükséges a KI igazgatójával is egyeztetünk, indokolt a szoros együttműködés! Ennek
helyszíne a Vándorgyűlés is lehet.
Javasolt időpont ezek alapján a konferenciára: november 22-23 (csütörtök-péntek)

Egyéb figyelembe veendő időpontok:
MKE küldöttközgyűlés: december 5 (szerda)
IKSZ küldöttközgyűlés: december 18 (?)
MKE-IKSZ közös elnökségi ülés: július 13. Vándorgyűlés (péntek) délelőtt 10.3012.30
Tartalmi kérdések:
Első nap:
Könyvtáros megszólalás – alaphang megadás. Ez fontos. Bizonyos dolgok ideológia szinten történő
megjelenítése! Könyvtárak társadalmi hasznossága. Ez legyen a középpontban.
EMMI Minisztérium – Átfogó kulturális stratégia – országépítés – nemzeti erőforrás gazdálkodás
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – A közigazgatási reform által biztosított lehetőségek az
ország kulturális megerősödésében
Nemzetgazdasági Minisztérium – Fejlesztési források, lehetőségek a kultúra egészében
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Európai Uniós források, pályázatok
Vidékfejlesztési Minisztérium – Integrált közösségi tér, kulturális infrastruktúra fejlesztés
Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnök – A könyvtárak társadalmi hasznossága
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök – A könyvtári ellátás (rendszer) átalakulása
Korreferátumok könyvtártípusonként
MKE elnök – IKSZ elnök: A könyvtárügy tézisei az előttünk álló stratégiai ciklusban
Az előadásokat követően megbeszélés, hozzászólások, vita
Második nap délelőtt:
A konferencia szekciókban folytatja munkáját:
Könyvtár és közművelődés – közös célok közös feladatellátás
Könyvtár és közoktatás - közös célok közös feladatellátás
Könyvtár és felsőoktatás - közös célok közös feladatellátás
Könyvtár és szolgáltatás – szolgáltatás politika
Könyvtárosok képzése – továbbképzése
Központi szolgáltatások – gyűjtemény – minőségügy – szakmai kontroll
A határon túli magyar könyvtárügy
Második nap délután:
Záró plenáris ülés – a szekció ülések tartalmának ismertetése
Az V. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásainak megfogalmazása

Kiss Gábor – az előtanulmány készítése fontos dolog, még ha ennek költsége is van.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária: Egyeztessünk a KI-vel, hogy milyen minisztériumi felkérést
kaptak (stratégia készítés), és ahhoz képest mi mit szeretnénk.
Biczák Péter: a 3K is számításba jöhet a tanulmány közlése kapcsán.
Munkabizottságok, munkacsoportok:
Tézisek születhetnek az alábbiakról:
Könyvtárellátás rendszere
Társadalmi hasznosság
Hagyományos könyvtár – digitális lehetőségek, kihívások
Oktatási szempontból való megközelítés
Képzés
Határon túli könyvtárügy
Központi szolgáltatások, nemzeti könyvtár
Bakos Klára: Cél: az elemi együttműködésre fórum teremtése a különböző tárcák között!

Kiss Gábor: Van egy országos kulturális infrastruktúra, ez a könyvtári hálózat. Mi azt akarjuk
a fókuszba tenni, hogy ezt hogy lehet az ország érdekében minél jobban kihasználni.
Erőt és offenzív magatartást kell a konferencián, a konferenciával felmutatnunk! Akár már a
Vándorgyűlés felvezetőjében is lehet deklarálni, hogy a szekciók a jövő irányába mutatóan
dolgoznak, előkészítve majd az őszi konferenciát. Ez egy nagy társadalmi ügy.
A fórum jelleg a szekciókban testesül meg.
10-kor kezdünk, első nap este 5-ig, 6-ig tarthat a program. 30-35 perces előadások
kellenének a minisztériumoktól – hat előadás kb. 1-ig. Ezt követően ebéd. Majd a tézisek
kifejtése kell, hogy következzen.
Másnap a szekciók a téziseket bontják alá.
A napirend kapcsán a megbeszélés itt véget ért, folytatás, a részletek további kimunkálása
majd a közös MKE-IKSZ elnökségi megbeszélésen várható.
Második napirend: Egyebek:
Híradás az elnökségi döntésről (A Küldöttközgyűlés által módosított
Alapszabályt jóváhagyatásra nem adjuk be a bíróságra). A döntésről első
körben a szervezeti listán értesítsük a szervezeteket, majd ezt követően a
Katalisten is jelenjen meg a tájékoztatás erről.
Felelős: Főtitkár
Híradónk megjelenése. Az elnökség köszöni a Híradó megjelenése érdekében
végzett áldozatos munkát. A Híradó tartalma nagyon gazdag! Az elnökség a
Híradó címének a Voalá cím helyett javasolja: Verzó : MKE hírlevél (A javaslat
egy fő tartózkodással elfogadva)
Év fiatal könyvtárosa díjra két pályázat érkezett, az elbírálás folyamatban van.
Alkotó könyvtáros sorozat folytatása, ősszel Mándli Gyula fotói mutatkoznak
majd be az OIK-ban, ezzel kapcsolatosan információs anyagot kell eljuttatni
az OIK-ba. Felelős: Főtitkár
Budapest, 2012. június 20.

Bakos Klára elnök

Fehér Miklós főtitkár

