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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2012. október 12-én 10.00 órai kezdéssel tartott
elnökségi üléséről.
Helyszín Budapest, Hungária Krt., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtár
Napirend:
1. „Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”
Az őszi könyvtárügyi konferencia aktuális szervezési kérdései
2. Tájékoztató a Tanács október 4-i üléséről
3. Küldöttközgyűlés előkészítése – feladatok megbeszélése
4. Gazdálkodás, költségvetési helyzet, pályázatok
5. Egyebek
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

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
Zselinszky Lászlóné, Éva
Molnár Jánosné
Bazsóné Megyes Klára
Dr. Wimmer Éva

Takáts Béla elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos Ellenőrző Bizottság elnök
jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.
Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.

Napirend:
1. „Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”
Az őszi könyvtárügyi konferencia aktuális szervezési kérdései

Bakos Klára: Kb. 220 fő, vagy e fölötti a létszám pillanatnyilag. Ezért a hely vált fő kérdéssé.
Az OSZK-ban max. 220 fő a befogadóképessége. Az MTA terem foglalt, ELTE jogi kar terme
foglalt, Millenáris bérlete 1.000 e/Ft, ez kizárt. Ha nem fórum jellegűen működik a progam,
akkor esetleg egy kivetítés elképzelhető. A jövő héten felszaladok az OSZK-ba. Szekciókban
működünk, termet tudnak biztosítani ehhez. Minderről azután szülessen döntés, ha
megnéztük az OSZK-s lehetőségeket. Ha van még javaslat résztvevőkre, akkor erről még
most beszélhetünk. Pl. külső szereplők, Rektori Konferencia elnök, Önkormányzati vezetők
(Gémesi György, Zongor Gábor, Schmitt Jenő, Kósa Lajos stb.) hívhatóak lennének.
Fehér Miklós: VKSZI vezetőt esetleg meghívni (hiszen hozzájuk tartoznak az IKSZT-k). (ezt
a listára megírni!
Bakos Klára: Meghívottak lesznek: EMMI miniszter, kulturális államtitkár, főosztály, osztály,
aztán Soltész Miklós államtitkár, a felsőoktatási és a közoktatási (Hoffmann Rózsa)
államtitkár KIM-ből Szabó Erika államtitkár, NGM-ből Naszvady György államháztartásért
felelős államtitkár, FVM-ből V. Német Zsolt államtitkár, BM-ből Tállai András önkormányzati
államtitkár, Külügyből Prőhle Gergely EU államtitkár, egyházi vonalról is felmerült esetleges
meghívás, és a Nemzetfejlesztési Minisztériumból is.
Az első nap az államtitkárokkal lesz
Nyitó előadás: Balog Zoltán
Követi: EMMI – L. Simon László
Követi: előadás a könyvtárak társadalmi hasznáról
felmerült: Csépe Valéria pszichológus, MTA főtitkár helyettes neve – mint egy olyan előadó,
aki a könyvtárak társadalmi hasznosságáról szólhatna
Pléh Csaba neve is felmerült, olyan előadás kéne, ami fókuszál a témánkra
Biczák Péter: Alátámasztás kéne, hogy miért szükséges az, hogy a forrás leosztásból a
könyvtárügy részesüljön. Rendszerről van szó, gazdaságos, ha rendszerben működik
Kiss Gábor: Stratégiai elem, ha kimondjuk, minden településen működik egy könyvtár.
Bakos Klára: Markánsan kéne megfogalmazni, hogy mi a könyvtár haszna, ehhez kéne
előadó.
Elnökségi javaslat: Csépe Valéria megkeresése mellett döntöttünk. Ha lenne még alternatív
javaslat az IKSZ részéről, akkor majd meglátjuk.
30 perces előadásokat várunk. Kezdés 10.30-kor. Ebéd 12.30-tól – 13.30-ig.
Szekciók
1.
2.
3.
4.
5.

Digitális írástudás
Olvasás kultúra
Könyvtár szociokulturális funkciói - életmód, életminőség
Magyar könyvtári hálózat - határok nélkül
Innováció – kutatás – kutatásfejlesztés – eredmények

Bakos Klára: A szekcióvezetésben a feladatok megoszthatók, többes vezetés is lehet,
délelőtt, délutáni blokkra bontva. A szekciók működéséhez kell egy szempontrendszer,
amelyet minden szekció a maga irányából végigvisz, megtárgyal. A szekciós nap indulna
9.00-től 11.30-ig, ebéd, majd 12.30-tól 14.00-ig. 14.30-tól pedig 16.00-ig záró plenáris, ahol a
szekciók beszámolnak, majd kell egy összegzés. A delegáltak két napra jönnek, ha nem tud
részt venni, akkor helyettes delegált kell! Ez a felkért/delegált személy kötelessége!

Wimmer Éva: Mihamarabb kell tudnunk, hogy kik a szállásigényűek, mert csak így lehet
ennek költségét tervezni. A delegáltak meghívót és jelentkezési lapot kapnak, amin rajta kell,
legyen, hogy mit kér (szállás, ellátás). Kértünk és kaptunk támogatást dokumentációs
kiadásra. Két dologra, foto és hangdokumentáció és on-line közvetítés.
Bakos Klára: Mit kérjünk a Könyvtári Intézettől? Milyen anyagot? Ezt megbeszélem Fodor
Péterrel. A problémákra úgy kéne a figyelmet terelnünk, hogy az ugyanakkor pozitív
kicsengést sugározzon. Az on-line közvetítést az NIIF vállalja. Államtitkároknak levél megy, a
sajtónak sajtóanyag kell, de az elektronikusan.
Kiss Gábor: A konferencia előtt lehetne egy sajtóbeszélgetés! Ez fontos!
Bakos Klára: Meghívóban úgy gondolkodom, hogy egyrészt felkérő levelek vannak, külön
ide meghívó már nem kell, vannak más típusú meghívottak, oda egy egyszerű meghívó kell.
A delegált tagoknak meghívót nem küldünk, csak jelentkezési lapot és programot, de
mindezt elektronikusan.
Ezzel az első napirend megbeszélése lezárásra került.
2. Tájékoztató a Tanács október 4-i üléséről
Bazsóné Megyes Klára beszámolója a tanácsülésről.
Redl Károly felajánlja, hogy szívesen tartana előadást arról, hogy hogyan zajlik a
törvénykezési folyamat. Javaslata: Fehér Miklós készítsen egy leírást a könyvelővel, hogy
milyen lépéseket kell megtenni a közös könyveléshez és ezek ütemezését.
3. Küldöttközgyűlés előkészítése – feladatok megbeszélése
Fehér Miklós készítse elő az anyagot.
Redl Károly: a bizottság igyekszik időben elkészíteni a javaslatokat, de tavasszal újra hozzá
kell nyúlni az alapszabályhoz, mert a kormány újabb módosításon dolgozik a civil
törvényhez.
Bakos Klára: meg kell határozni a lépéseket, algoritmusokat a közgyűlési előkészítési
folyamatokban.
Mi legyen az előadás a küldöttközgyűlésen? Nem feltétlenül kell, de jó lenne beszámolni a
könyvtárügyi konferenciáról.
4. Gazdálkodás, költségvetési helyzet, pályázatok
Wimmer Éva: NEA sajnos csak 250.000 Ft-ot nyertünk fenntartásra. Ez volt a minimum.
NKA: két új pályázat:
1.. Módszertani kiadványok készítésére. Index az emlékkönyvhöz.
2. Barta Ilona: a Borsod megyei szervezett története. 240.000 összegben.
NKA: megtörtént az egyesület regisztrálása az NKA-nál, most már könnyebb lesz a
pályázás.
Molnár Jánosné: annyi pénzünk van, amennyit a két pályázattal nyertünk: a Játék, és
könyvtárügyi konferencia. Még várható befutó pénzek 1,5 millió, ami nem rossz helyzet, csak
jöjjön be.

5. Egyebek
Biczák Péter: Tegnap volt az ülés a Füzéki Alapítványban, Hanák Gábor lesz a díjazott az
idén, aki a történeti interjúk tárát építette fel. Október 24-én lesz az ünnepség. Nagy Attila
mondja majd megemlékezést az ünnepségen. Ma Rózsa György emléktáblájának avatásán
képviseli az MKE-t Biczák Péter.
Bakos Klára: az NKA-ba új közgyűjteményi tag mandátuma járt le, nem könyvtári terület
lesz, múzeumi szakember vagy levéltáros lesz. Október 29-én jelölnek az NKA nagy
bizottságába.
Bakos Klára: az érdekegyeztetés helyi szinten is fontos és felelősségteljes dolog.

Budapest, 2012. október 12.

Bakos Klára elnök

Fehér Miklós főtitkár

