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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az IKSZ elnöksége
(Vándorgyűlés keretében)
2012. július 13-án 10.00 órai kezdéssel tartott közös

elnökségi üléséről.
Helyszín (a szokottól eltérően!):

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

Napirend:
1. Őszi könyvtárügyi konferencia
Bakos Klára köszönt és tájékoztat
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Meghívottak:

Szolnok Katalin
Molnár Ilona
Bazsóné Megyes Klára

Dr. Redl Károly elnökségi tag jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.
Jelen vannak az IKSZ elnökség részéről:

Dr. Fodor Péter
Ramháb Mária

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.
Napirend: Őszi könyvtárügyi konferencia, 2012. november 22-23
Bakos Klára: összegzi a konferencia logisztikai menetével kapcsolatos kérdéseket. Fontos,
hogy figyeljünk az egymást követő rendezvények időütemezésére. Így a javaslat:

Országos konferencia – november vége (22-23.)
MKE küldöttközgyűlés december eleje (5.)
IKSZ küldöttközgyűlés december közepe (18.)
Meghívottak köre:

szervezeti vezetők
nagyobb könyvtárak vezetői
állami vezetők (EMMI, Nemzetgazdasági, Fejlesztési, Vidékfejlesztési
minisztérium stb.)
szakértők

Dr. Fodor Péter számba veszi a lehetséges tartalmakat:





könyvtár és felsőoktatás
könyvtár és közoktatás
szekció szükséges a települési könyvtári ellátásról is. (új helyzetű megyei – városi
könyvtárak)
könyvtár és közművelődés – könyvtár és szolgáltatás

A meghívottak közé vegyük be a kistelepülések képviselőit is! Lehet, hogy végig kell
gondolni, hogy túllépjünk az MKE és az IKSZ szervezeti keretein, hiszen a szakma
rendezvényéről van szó.
Balog Zoltán miniszter úr indíthatná a programot …
Kardinális kérdés Dr. Naszvadi György államtitkár és az Nemzetgazdasági Minisztérium
részvétele.
Ramháb Mária: a meghívottak körét a lehető legtágabban kéne érteni. Kifelé kell fordulnunk
a saját köreinken kívül. A szakma önmaga nem tudja elégségesen kommunikálni a dolgait, el
kell érnünk, hogy külső szereplők is kommunikálják ezt. A 150 fős konferencián minimum 1/3
részben teljesen más stratégiai partner képviselőket javaslok. A miniszter is akkor vállalja a
nyitó előadást, ha a miniszteri szerepkörének teljes spektrumára láthat rá:
 egészségügy – egészségügyi könyvtárak
 oktatásügy – oktatásügyi könyvtárak
 informatika, elektronikus tudás, digitális tudás
Az előadások – elemző, értelmező típusúak, ezekre lenne kívülről és a szakmából belülről is
szükség! Délelőtt a minisztériumoknak kéne szólni. Át kell gondolni, hogy az NGM és a NFM
felé mi a hívószó? Mi az, amire eljőve, a megfelelő szinten vennének részt.
Bakos Klára: Ezzel teljesen egyetértek, kifelé szóló és nem befelé forduló ügyről van szó.
Kiss Gábor: A program vázlatban az szerepel, hogy a könyvtári rendszer hasznosságáról
szól az MKE elnöke. A hozzáadott értéket mutatta be a tegnapi előadásban Bendzsel Miklós
is. Ezt kéne nekünk kifelé kommunikálni, pozitív üzenetet küldve, hogy hogyan képvisel
minden könyvtári szolgáltatás hozzáadott értéket.
Bakos Klára: Bendzsel Miklós előadása óriási élmény volt, miközben feladatainkat visszük,
aközben látnunk kell, hogy másképpen kell a dolgokról gondolkodnunk és másképpen kell
ezt bemutatnunk is.
Ehhez pontos jelenlévő kört kell megállapítani, listát készítve. Hozzá kell a könyvtáros
szférához emelni a társszférák elemeit, a listát össze kell állítani.

Ramháb Mária: Vonjuk be a technikát, közvetítsük a konferenciát. Ezzel elérhetnénk, hogy a
szakma teljes mértékben involválódhasson a programba, hogy minden nyilvánosság előtt
zajlódjon. Találjuk ki a kommunikálható címet. A főcímünk ne az országos könyvtárügyi
konferencia legyen.
Az államtitkár úr (L. Simon László) elismeri az intézményi teljesítményt, a könyvtári
szolgáltatásokat, de hallhattuk, az olvasást, az olvasóvá nevelést – amit egyébként minden
mozzanatunkban teszünk, de amit kevéssé mutatunk meg, szeretné látni. Célszerű adatot
közölni arról, hogy 2000-től mit tettünk a képzés terén! Informális tanulás lehetőségei terén
mit tettünk. Nekünk kell bizonyítani azt, hogy az olvasás területén vannak eredmények!
Csökken a 14 éven aluliak száma, ezt is differenciálni kell. Hozzáértő emberekkel kell saját
eredményeinket elemeztetni.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Be kell azt is mutatnunk, hogy milyen következménye van a
későbbiekben a tevékenység esetleges elmaradásának! Erről is szólni kell! Nemcsak
számszerűségben, hanem szélesebb perspektívákban kell ezt bemutatni.
Bakos Klára: Az életminőség javítása a tömör összegzése ezeknek, de ezt differenciálni kell.
Válogatott sajtó bemutatásra kell sort keríteni.
Kiss Gábor: Érdekességekkel kell ellátnunk a sajtót. Pl. a Könyvtárak az elmúlt 10 évben
hány százezres nagyságrendben tanították meg az embereket az internet használatára, a
levelezésre, kapcsolattartásra.
Eszenyiné Borbély Mária: Kiemelt terület a fejlesztések társadalmi hasznosulása. Pl. a
felsőoktatási tankönyvpályázatok terén. Ezt kellene bemutatni.
Kiss Gábor: TIOP/TÁMOP kérdőívet kaptunk az EMMI-től (a Könyvtári Intézet által) amely
pont ezt, a hasznosulást próbálja felderíteni.
Bakos Klára: Jussunk tovább az ügymenetben. Itt a meghívottak körének kérdését
lezárhatjuk?
Dr. Fodor Péter: Lezárás előtt tisztázzuk:






Kik és mikorra készítik el az első meghívotti listát?
Döntsük el a 150 – 160 főn belüli arányokat!
Szekció ülésekre van-e hely az OSZK-ban?
Első napnak a programját, a felkérések érdekében le kellene zárni.
Nem egy belterjes vizsgálódásra gondolunk, ezt jelentsük ki.

Bakos Klára: Jelöljük ki, hogy a listát ki mikorra állítja össze. Az arányokat a listák alapján
alakíthatjuk ki, illetve véglegesíthetjük. Az OSZK helyszín (szekciók számára való)
elégségességét az OSZK-val történt egyeztetést követően erősíthetjük meg.
MKE készíti az alábbi listát: Társszervezetek – felsőoktatás – külső meghívottak
IKSZ készíti az alábbi listát: Közkönyvtárak – külső meghívottak.
Határidő: Július 30.
Ramháb Mária: Fő csomópontok, hívószavak megfogalmazására is szükség van.
Bakos Klára: a pályázatban megjelentek a területek, a hívószó lehet:






az olvasás,
a digitális írástudás,
információs műveltség
szövegértés (értő olvasás) – tanulástámogató folyamatok

Takáts Béla: El lehet indulni abból, hogy az olvasás tudás milyen alapfeltétele a társadalmi
létnek.
Bakos Klára: Két üzenetünk van: digitális írástudás és olvasás kultúra
Van-e további üzenet?
Vita:
Életmód, életminőség – ezt is említenünk kell.
Fenntarthatóság – ez a leggeneratívabb fogalom.
Kiss Gábor: Magyar könyvtárügy - határok nélkül. A magyar könyvtár rendezőelvén hogyan
tudunk összekapcsolódni. Erről is szólhatunk?
Dr. Fodor Péter – Ramháb Mária: Akkor viszont meg kellene hívni a határon túliakat is. Akkor
nem nélkülük beszélünk róluk! Ez pótolná a Világtalálkozó elmaradását is!
Bakos Klára: Szociokulturális tér a könyvtár. Ez lehet-e hívószó?
Kiss Gábor: „Térként” ne nevesítsük a könyvtárat.
Ramháb Mária: A könyvtár szociokulturális funkciói. Ebbe beletartozóan az esélykülönbség
csökkentése is szerepelhet.
Eszenyiné Borbély Mária: Hangsúlyozzuk az innováció és a kutatás fontosságát.
Összegezve a hívószavaink lehetnek:
 Digitális írástudás
 Olvasás kultúra
 Életmód, életminőség – ezt is említenünk kell.
 Fenntarthatóság – ez a leggeneratívabb fogalom
 Magyar könyvtárügy - határok nélkül
 A könyvtár szociokulturális funkciói
 Innováció – kutatás – kutatásfejlesztés – eredmények
 Esélyegyenlőség
Ramháb Mária: A konferencia címe lehet:
Könyvtárak a társadalom megújulásáért
Fejlesztés, fenntarthatóság, esély
Bakos Klára: Merjük ezeket a fogalmakat a saját közegünkben használni.
Biczák Péter kérdezi, hogy használjuk-e a 4. könyvtárügyi konferencia megjelölést, tehát a
kontinuitáshoz hogyan viszonyuljunk? Erről vita alakult ki. Pro kontra érvekkel... döntés
később.

A témák végső csoportosítása:







Digitális írástudás – információs műveltség
Olvasás kultúra – értő olvasás
Életmód – életminőség
Kutatásfejlesztés – Innováció – eredmények
A könyvtári szolgáltatások szociokulturális hatása
Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül

Takáts Béla: Tisztázzuk, kinek
Minisztériumoknak?

is szól a konferencia.

Szakmának? Olvasónak?

Dr. Fodor Péter: Ne legyünk belterjesek. Ez fontos! Mindenkihez szólunk!
Bakos Klára: Térjünk vissza az időpontokra, illetve gondolkodjunk a plenáris ülésben.
Délelőtt miniszteri előadások lennének – délutánra mit szánunk? Balog miniszter úrtól
előadást kérünk!
Ramháb Mária: Legalább 3-4 markáns előadást kéne meghallgatnunk és kell lennie egy
összefoglaló nyitó előadásnak könyvtári oldalról is. Legyen egy ütős záró előadó, aki
összefoglaló – szintetizáló szerepet kapna. Akár ez L. Simon László is lehet.
Bakos Klára: Lesz az egésznek egy szaksajtója. Legyen előkészítő tanulmány? Amiben
számadatok is megjelenhetnének.
Ramháb Mária: Akit körön kívül felkérünk, azoknak mindenképpen kell, hogy adjunk egy
háttéranyagot. A szekciók esetében mindenhol egy nyitó előadással indítsunk, emeltebb
általánosító szintről menjünk tovább.
Dr Fodor Péter: Az előadói neveket levelezéssel egyeztessük.
Találkozás: Augusztus 2. csütörtök, 10.00 FSZEK
Bakos Klára: Tisztáznunk kéne, hogy a háttéranyaghoz mit kérünk a Könyvtári Intézettől.
Ezekről a kérdésekről részben elektronikusan egyeztetünk, részben majd augusztus 2-án
folytatjuk a vitát. Ezzel a megbeszélés lezárásra került.
Budapest, 2012. július 13.
Bakos Klára elnök

Fehér Miklós főtitkár

