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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2012. július 11-én 16.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín (a szokottól eltérően!):

Győr, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár
szenátusi tanácsterem
Győr, Egyetem tér 1.

Napirend:
1. Az MKE 44. Vándorgyűlése
2. Egyebek
Bakos Klára köszönt és tájékoztat
Jelen vannak az elnökség tagjai:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Dr. Borbély Mária (vonattal később érkezik)
Fehér Miklós
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Meghívottak:

Szolnok Katalin
Dr. Horváth Sándor Domonkos
Molnár Ilona (MKE titkárság)
Dr. Wimmer Éva (MKE titkárság)
Dr. Horváth József (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár)
Winkler Csabáné, Mária (Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete)
Figula Anikó (Széchenyi István Egyetem Egyetemi
Könyvtár)

Biczák Péter, Kiss Gábor és Dr. Redl Károly elnökségi tag jelezte, hogy nem tud az ülésen
részt venni.
Az elnökség határozatképes, a napirendet egyhangúan elfogadja.
Első napirend: MKE Vándorgyűlés

Figula Anikó – résztvevők száma 650 fő körül alakul, a mai napon 130 fő körül érkeznek, a
vendégek zöme holnap érkezik.
Az innovációs séta iránt nagy az igény – az egyetem fejlesztéseit mutatja be. Ma, holnap és
pénteken is indulhat csoport. A könyvtár és múzeumlátogatás is mindkét nap lesz.
Orgonahangversenyre 450 fő, baráti találkozóra 240 fő jelentkező van.
Kiállítók 21-en vannak, egy napokban jelentkező kiállítót már el kellett utasítani, hiszen már
minden elő van készítve.
Nehézség a számlázással – lemondások, cserék, ezzel sok idő megy el. Van ahol több
költségvetési hely a finanszírozó, ezek között sok a bizonytalanság. Vannak, akik még nem
fizettek, de lehet helyben is fizetni, de utólag is természetesen.
Dr. Horváth József - a kirándulások szervezéséről tájékoztat. Az Audi látogatásra nagy az
érdeklődés, de feltehetőleg a jelentkezők nem tudják, hogy a csoport az üzem területére nem
léphet be, a látogató központban fogadják őket.
Dr. Horváth Sándor Domonkos – a munka túlnyomó és érdemi részét Figula Anikó irányította
és szervezte. Presztízs szempontoknak nem engedtünk, nem kívántuk Győr minden
könyvtári helyszínét helyzetbe hozni, az egyetem infrastruktúrája egységes megrendezést
tesz lehetővé és az volt a fontos, hogy a részvevők számára legyen könnyen átlátható és
működőképes a Vándorgyűlés. A győri együttműködés egyébként példaértékű volt. A
szakmai kapcsolatrendszer is hasznosan erősödött.
Műsorfüzetben van annyi változás, hogy a bele nyomtatott várostérkép mellett bekerült egy
önálló lapon lévő térkép is a füzetbe, amit bárki tud használni. Külön van még egy
szekcióprogram, a jogié, mert az ő programjuk az utolsó pillanatig változott és ezért került
egy külön lapon a legfrissebb szekciós program kinyomtatásra. Ennek költségét a Városi
Könyvtár biztosította.
Winkler Csabáné, Mária – a Vándorgyűlésre megújult a Kisalföldi Könyvtárak és
Könyvtárosok Honlapja. Az egyesület több mint 20 éve önálló egyesületként működik. Sok
kollega ajánlotta fel segítségét.
Bakos Klára – Nagyon jó a programfüzet. Színes, hangulatos, vidám, a tartalma strukturált,
csak gratulálni tudok hozzá.
A holnapi nap – kritikus. Változások jöttek be. 7.30-tól regisztráció, jó, hogy a
vasútállomáson az érkezőket lesz, aki elirányítja. Jó a délelőtti játék is, ez nagyon
szimpatikus. Jó és fontos a ruhatár is, mert akik érkeznek, azok rögtön le tudják tenni a
csomagjaikat a szállás elfoglalása nélkül is.
11.00 óra – szakmai kiállítás megnyitója
L. Simon László holnap érkezik, de bizonytalan ennek időpontja, mert 13.00 órakor még
parlamenti végszavazás lesz.
13.00 órakor sajtótájékoztató, ami mindenképpen befejeződik 13.30-kor, mert 14.00 kor el
kell kezdenünk a plenáris ülést.
Plenáris ülés
Felhívójel, elnökség bevonulása

Bakos Klára – köszönti a vendégeket, majd felkéri Szekeres Tamás Rektor Urat a
köszöntésre
MKE emlékérem (átadó Bakos Klára, virág átadó a főtitkár)
Év fiatal könyvtárosa díj (Bakos Klára és Dr. Fodor Péter az átadó)
Év fiatal könyvtárosa különdíj (Kovács Ilona és Dr. Hangodi Ágnes a díjátadó)
Ha az államtitkár úr eddig nem ér ide, akkor itt kellene tartanunk szünetet!
Dr. Bendzsel Miklós előadását követően kap majd szót ebben az esetben az
államtitkár úr, és ekkor adja át a Fitz díjakat is (Mátis Bernadettet tájékoztatnunk kell
erről, hogy tudja értesíteni a díjat átvevő kiadókat)
Következő Vándorgyűlés rendező Eger lesz, Tőzsér Istvánné, Andrea és Czeglédi
László lesz a staféta átvevője.
WiFi kód:
rendezveny
Jelszó: VandorGyules2012
Második napirend: Egyebek:
Bakos Klára: Múlt hétfőn kaptam tájékoztatót (írásos anyagot) arról, hogy
összehívásra került az érdekegyeztetés. Szerdán a kormányzati ülés nem fogadta el
a múzeumi felvetést, hogy tartozzanak az állami szinthez, visszautalta őket az
önkormányzatokhoz.
A kulturális törvényen egész nyáron lehet dolgozni, szeptemberig lehet csiszolni.
Kardinális pont: közművelődés és könyvtár szolgáltatásai a 10 ezer főnél kevesebb
lakosú település számára.
Az anyagot ki fogom küldeni, kérem, hogy kapcsolódjon be az elnökség a folyamatba.
A törvény eléggé közkönyvtár-centrikus. Pedig minden könyvtártípus szolgáltatása
beletartozik a rendszerbe.
Dr. Horváth Sándor Domonkos tájékoztat arról, hogy idén 2012. november 9-én lesz
a Győri Könyvszalon. Ezen minden évben szokott könyvtári konferencia lenni. Idén
könyvtárpolitikai jellegű konferenciát tervez. Felveti, hogy adminisztráljuk ezt közös
rendezvényként az MKE-vel. Téma: A kulturális ágazatok együttműködése hogyan
tudja egymást segíteni.
Bakos Klára: a felvetést köszöni. A Könyvszalon lehet előkészítő rendezvénye a
november 23-án tartandó országos könyvtári konferenciának. A rendezvények
szervezése során ezt figyelembe fogjuk venni.

Budapest, 2012. július 11.
Bakos Klára elnök

Fehér Miklós főtitkár

