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Szakmapolitika – Stratégiai terv. Tájékozódás az EMMI Könyvtári Osztály által
koordinált stratégia készítési folyamat aktuális helyzetéről.

Sörény Edina vezető tanácsos. Köszöni a meghívást. A stratégiai időszak folyamatának
első lépéseit tesszük. A stratégia több részből épül majd fel. Miért van aktualitása? A
kormány döntött erről, kapcsolódva az EU fejlesztési tervezési időszakhoz, ami most zajlik.
Más rendszerben gondolkodik a kormány, mint az előző időszakban. Operatív programok
vannak, de egy-egy minisztériumhoz rendelődnek az OP-k és a minisztériumi hatáskörökhöz
kapcsolódnak a programok.
Az EMMI-nek lesz egy emberi erőforrás-fejlesztés OP-je, melyben lesz kulturális terület,
amiben ott a közgyűjtemény – könyvtár. Ez az OP, és az abban leírtak valamilyen mértékben
kapcsolódnak a szakterület szakmai politikájához. 1657/2012-es kormányhatározat
kimondja: 2013. október 31-ig el kell készülni a minisztériumok szakmai stratégiáinak.
Kulturális stratégiát jelölt ki a kormányhatározat, de Halász államtitkár úr most a kulturális
stratégiát nem tartja időszerűnek, ez 2014-ben várható, hogy elkészül. Szakmapolitikai pillér
címmel önálló szakmai stratégiák készülnek, így könyvtári, múzeumi, levéltári és
örökségvédelmi, valamint közművelődési is készül.
A szakmai stratégiák felértékelődtek, a szakmapolitikai pillérek – önálló stratégiákként
kerülnek előterjesztésre. Ez ebben a folyamatban egy pozitívum. Ha egy közös kulturális
stratégia készült volna, akkor abban csak pár oldal lehetett volna a könyvtári területről.
A tervezők két dokumentumtípusban gondolkodnak.
a, bővebb, oldalszámban nem megkötött összefoglaló
b, rövidebb, 18-20 oldalas összegző anyag. (mint a Portál program). Jövőkép –
küldetés nyilatkozat – beavatkozások – költségvetés ….
2013-ban befejeződik a Portál program. Az eredményeket és hatásokat fel kell mérni,
elkészült egy hatástanulmány, ami majd nyilvánosságra kerül, most előkészítés alatt van.
ÁROP program keretében a kormánytisztviselők elkezdték a könyvtári stratégia
előkészítését. Eredeti tervünk szerint egy bővebb munkacsoporttal dolgozunk, a szakmai
szervezetek képviselőivel együtt, de erre végül az OP keretében nem volt mód, csak a
szakmai háttérintézmények munkatársai voltak bevonhatók a munkacsoportba. Így egy belső
munkacsoport jött létre (EMMI könyvtári osztály + KI munkatársak, + OIK) Egy első-körös
anyag jön így létre, ez után jön létre egy bővebb munkacsoport, ami a már kialakított
anyaggal tud érdemben dolgozni. Olyan stratégiának kell 2014-2020-as időszakra születnie,
ami a szakma által széles körűen támogatott.
Az első szövegváltozat most elkészült, és június első hetében hívjuk össze a
munkacsoportot – benne a szakmai szervezetek képviselőivel – intenzív munkával, 2-3 hetes
időtartamban dolgoznának a kollégák az anyaggal, majd menne az anyag a társadalmi
vitára, ami kb. a Vándorgyűléssel azonos időben kerülhet ki az anyag a kormányzati portálra.
Kérés, hogy a Vándorgyűlésen a plenáris ülés keretében az EMMI vezető munkatársa
elmondhassa az anyagban szereplő fő irányokat.
Másik javaslat: hogy az elkészülő stratégiai dokumentum, ami kb. szeptemberre áll össze
és ami október-novemberre válik elfogadottá, a Vándorgyűlés keretében egy szekcióban
megjelenhessen.
Bakos Klára Hasznos találkozásnak érzem a mai napot, kaptam a főosztályvezető
asszonytól felkérést arra, hogy a munkacsoportba tagot delegáljunk, tehát erre számítottam,
és a Vándorgyűlésen való megjelenést is indokoltnak tartom, és erről is egyeztettünk már
szűkebb körben, most pedig a mai napon ezt megbeszélhetjük.
Örömmel hallom, hogy a plenárisan is megjelenhetne a stratégia, a miniszter úrtól a
felzárkóztatás témakörben kértünk előadást, Halász úr első hozzászólásában azt jelezte,
hogy nem tud jönni. Az IKSZ-el közös megbeszélésre vittünk Halász úrnak egy hungarikum
témával kapcsolatos levelet, amire reagált, feladatot átadta kabinetfőnök úrnak, aki már
fogadott is bennünket.
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Nyitó plenáris – kisplenáris ülés – minden szekció. Ezeken a szinteken jelenhet meg a
stratégia a vándorgyűlésen. Ebben készen állunk.
A stratégia őszi fordulója kapcsán közös IKSZ MKE gondolkodásban partnerek vagyunk, azt
gondolom, erre most is szükség van, az egyeztetett vélemény hasznos lenne ebben a
kérdésben.
Sörény Edina A fejlesztési program bizonyos területekre koncentrál, a stratégia tágabb
keretű, több is és más is, mint az egyes fejlesztési OP-k. Éppen ezért javaslom, hogy a
stratégia mellett az Emberi erőforrás OP-t, VEKOP-ot (versenyképes OP) és a TOP-ot
(területfejlesztési OP) is mutassuk be. Nemzetgazdasági minisztérium munkatársa erre
megszólítható. Az EMMIben is van egy fejlesztési főosztály, ők is megszólíthatók előadást
kérve. A TOP az FM kezelésében van, onnan is kérhető előadó.
Bakos Klára Indokolt, hogy a Vándorgyűlés ütőképes és kurrens információkat tárgyaljon
meg és ez jó fórum a szakmában.
Sörény Edina A PORTÁL program eredményességéről is talán érdemes lenne szót váltani,
ezt bemutatni. Az intézmények éltek a lehetőségekkel és a használók javára váltak a
fejlesztések. Voltak területek, akik nem éltek ennyire a lehetőségekkel (oktatás), a mi
területünk nagyon aktív és eredményes volt.
Kiss Gábor Kompaktabb a mi szakmánk.
Sörény Edina A közművelődés most tartott Szegeden vándorgyűlést, Közös jövőnk címmel
készült egy stratégiai anyag (közösségépítést és civil kapcsolatokat helyezi a központba),
ami már publikálásra került. A könyvtári intézmények nagy százaléka integráltan működik a
közművelődéssel. Elkezdtük vizsgálni már, hogy az integrált feladatellátásnak mi lenne a
legjobb modellje a jövőben. A feladatellátás helyszínétől a megbízás kiadásáig át kell
gondolni a rendszert. A könyvtár más típusú, mint a közművelődés. Választ kell adni arra,
hogy hogyan lehet jól és integráltan működtetni. Hogyan lehet szinergiákat kialakítani és
mindezt jogszabályi szinten is szabályozni.
Kiss Gábor
gondolkodnak?

A

stratégiájukban

országos

szervezettségű

intézményhálózatban

Sörény Edina Nem intézményekben, hanem feladatellátásban gondolkodnak, pl. nemzeti
értékek megjelenítése. Az intézményrendszert eszköznek tekintik.
Kiss Gábor Ki a „felelőse” a stratégiának?
Sörény Edina A minisztériumon belül én vagyok a terület megbízottja, felelőse. A
megszülető dokumentum, a lépések sorozata az én felelősségemmel zajlik.
Bakos Klára A minisztériumi megbeszéléseken mi jeleztük, hogy szeretnénk, ha osztály
szintű megjelenése lenne a könyvtárügynek a minisztériumon belül. Államtitkár úr összevont
felállásban gondolkodik.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária Mi a helyzet az informatikai fejlesztésekkel?
Sörény Edina A Gazdasági Minisztériumhoz kerültek ezek a dolgok. (Szélessávú hálózat,
informatikai képzés, digitális írástudás) Az EMMI az ilyen jellegű anyagait megteszi a
Gazdasági Minisztérium felé és az ott fog megjelenni. A gazdaságfejlesztés a fő prioritás. És
kevesebb az összeg, mint ami volt a korábbi időszakban és 7-en vagyunk (eü, oktatás,
felzárkóztatás, szociális terület, sport, kultúra, közművelődés) a forrásokra.
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Bakos Klára Azt kérem, hogy ez a közvetlen kapcsolat a jövőben is maradjon fenn és
élhessünk a kapcsolattartás lehetőségével.
Biczák Péter A plenáris ülésen megszólal a miniszter. A kisplenárison ki szólal meg? A
könyvtári osztály képviselője? Vagy a főosztály részéről a főosztályvezető asszony? Vagy
esetleg más minisztériumok képviselői?
Bakos Klára Azt kérem a könyvtári osztálytól, hogy tegye az elnökség számára elérhetővé
az anyagot, mert az lenne jó, ha a hozzászólást nem egy embernek kellene megadnia.
Sörény Edina Még az anyagot egy tervezési munkacsoport és egy minőségbiztosítási
referens nézi meg, megnézem, hogy ebben a folyamatban hogyan adható ki az anyag.
Végezetül a napirend kapcsán az elnökség döntött arról, hogy eleget téve a közgyűjteményi
főosztály főosztályvezető asszony felkérésének, tagot delegál a stratégiát első körben
véleményező munkacsoportba. Az elhangzott javaslat szerint Bakos Klára képviselje az
MKE-t. Az elnökség a javaslatot 1 fő tartózkodás mellett jóváhagyta.
Ezzel a napirend lezárásra került.
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Az egri vándorgyűlés aktuális kérdései

Guszmanné Nagy Ágnes O-dik nap. Már erre a napra is sokan jelentkeztek, 96-an.
Regisztráció egy helyen lesz. Legalább 3 csoportra szedjük szét a csapatot. Már indul majd
a regisztráció. Lesz személyre szóló kimutatás, ki mikor érkezik és mindenkit várunk
(vonatnál, busznál). Lesz pláza- és strandkönyvtárunk is, ezek is megtekinthetőek. A
főiskolában óránként lesz csoport indítás, könyvtár bemutató.
Első nap – regisztráció már három helyen lesz. Szakmai kiállításról Gyurkó-Pozsonyi Enikő
szól. A kiállítók arany, ezüst fokozatra jelentkezhetnek. A honlapon áttekinthetőek a
szponzori fokozatok. Első alkalommal lesz egy virtuális konferencia – Monok és Kiss-Tóth
tanárok szervezésével. Javasolt egy angol nyelvű könyvtárlátogatás és bemutató
megszervezése is.
Bakos Klára A kiállítást ki nyissa meg? Ezt jó lenne tisztázni. A szponzorokként jelen lévő
kiállítók, a hely megérdemli a jelentős figyelmet. Az időbeni meneteket meg kell komponálni.
Az is fontos, hogy lehetőleg sokan legyenek a megnyitón.
12.30 – 13.00 kiállítás megnyitó
13.00 – 13.30 sajtótájékoztató (Líceumban)
14.00 – 17.00 nyitó plenáris
10.00 – 11.00 délelőtt elnökségi ülés, a fiatal könyvtáros hallgatók és a Kárpát-medencei
kollégák köszöntése, fogadása is ekkor történik, ez kb. 11-kor lehet
Kisplenárison kapjon szót az OP-k bemutatása, ahol az a fontos, hogy a kapcsolódási
pontokról lehessen szó. A szekcióülések is erre reflektálhatnak. A szekciók közé a MOKKA-t
is be kellene venni. A szekciók leírt – társadalmi vitás anyagról tudnak beszélgetni. A
honlapra rá kell tetetni a stratégiát majd!
Biczák Péter – levelet írok a kollégáknak a szekcióülések javasolt témájáról, ebben a
stratégia véleményezésről.
Guszmanné Nagy Ágnes A kisplenáris 9.00-től 10.30 ig tarthat, a szekcióülések 11.00-től
indulhatnak
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Bakos Klára Térjünk vissza a nyitó plenárisra. Díjak átadása (év fiatal, Fitz díj) Legyen-e a
programban szakmai előadás? A VIP fogadás résztvevőit (17.30-19.00) is tisztázni kell. Pl.
azt is átgondolni, hogy a külföldi magyar, külföldi külföldi résztvevők ez időben mit csinálnak.
Biczák Péter – Programfüzet anyaga június közepéig áll össze, akkor mehet a nyomdába.
Tőzsérné Géczi Andrea A csomagban gyöngyvászon, dupla rekeszes jópofa táska lesz.
Lesz útikönyv Egerről, jegyzetfüzet, toll, kitűző, meg a programfüzet és egyéb céges
ajándékok. Baráti találkozó helyszíne a plenáris ülés helyszínén lesz, mert ott fér el együtt a
társaság. Lesz egy helyi zenekar, lesznek játékok, rejtvények és borkóstolásos vacsora, ahol
vásárolni is lehet majd. A táskákban kávéjegy és vízjegy is lesz. Lesz büfé is.
Guszmanné Nagy Ágnes Minden kirándulás rendben van. Akik még jelentkeznek, azok is
beférnek még. Minden buszon lesz könyvtáros kolléga és idegenvezető is.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Küldöttközgyűlés után. Tennivalók megbeszélése

Fehér Miklós Lépéssorozat a tennivalókról, ez készül, a könyvelőirodával júniusban állítjuk
össze. Molnár Ilona június végéig van munkaviszonyban. Hantal Zsófia lesz alkalmazva
július 1-el, megbízási szerződéssel.
Banki számlanyitásról tájékozódtunk, ebben még folyik az egyeztetés. A taglétszám
egyeztetés és az egyszeri támogatás átutalás zajlik.
Bakos Klára Érdemes megnézni, hogy az adott bank tud-e kulturális támogatást adni az
egyesületnek.
Dr. Redl Károly A bírósági nyilvántartásba vétel szükséges ahhoz, hogy az új Alapszabály
életbe léphessen, azt meg kell várnunk.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Tájékoztatás a hungarikum ügyben tett lépésekről, az EMMI-ben lezajlott
tárgyalásról

Bazsóné Megyes Klára ad tájékoztatást (Zselinszkyné Éva távollétében) 11 fős az MKE
hungarikum bizottság. Június 5-én lesz az alakuló bizottsági ülés, a Zrínyin.
Bakos Klára tájékoztat arról, hogy felkérést kaptunk egy „élő” bemutatóra nyáron, hogy a
kistelepülésen a kiskönyvtár milyen kulturális hatással tud bírni. A bemutató helyszíne
Somogy megye lehet. A helyszíni látogatás előtt érdemes lenne átadni a Könyvtári
Figyelőben megjelent tanulmányt a kistelepülési könyvtár helyi hatásáról.
Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

Egyebek
Pályázat szakértői bizottságban részvétel (Ráckeve). Júniusban lesz a
forduló, pontos dátum még nem ismert.
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Webmagazin – aktuális információk. A video beköszöntőt ebben a formában
nem használjuk. Takáts Béla sok hasznos észrevétellel élt a fejlesztéshez.
Könyvtáros Világtalálkozó – Bartos Éva. A korábbiaktól eltérően ez most
anyagi és egyéb okok miatt nem elérhető mindenki számára, a VI. találkozó
2004-ben volt, akkor véglegesedett ez a név ehhez a rendezvénytípushoz. A
2004-esnek az MKE-nek is köze volt, volt egy kerekasztal, ahol egy több évre
szóló programtervezet született, ez nagymértékben befolyásolta az azóta
eltelt időszak tevékenységét. 2008-ban kellett volna az újabb találkozó, de
anyagi okok miatt ez nem jöhetett létre. 2010 óta (november 30, OGY) (az
MKE jubileumi üléséhez kötődően) a házelnök úr egy beszélgetésre hívta a az
MKE és a határon túli szervezetek képviselőit. Akkor elhangzott a javaslat a
világtalálkozó folytatására és most ez létrejöhetett. Az Országház
kezdeményező szerepe most is megvan. 2012-ben a támogatások
elmaradása miatt csúszott el a program mostanra. Május 28-29. Mivel
szűkíteni kellett a résztvevők körét ezért megpróbáltunk a hátrányból előnyt
kovácsolni, arra gondoltunk, hogy egyszer egybe gondoljuk át a belföldi és a
külhoni tevékenységet, hogy ne csak néhány találkozási ponton működjünk
együtt, hanem teljes körű összehangolással. A találkozó munkaértekezlet
jelleggel működik és célja, hogy szülessen egy koncepció az összehangolt
könyvtári tevékenység működésére. Az OKK-n már születtek tézisek, ezeket
kellene most kibontani. OSZK, KI és OGYK felelős a rendezvényért, támogató
az Országház elnöke, a KIM, NKA és az EMMI. A múlt hét végén úgy látszott,
minden elő van készítve, de most új gondok jelentkeztek, van aki mégsem tud
jönni, cserét akar. 60 egynéhány külföldi jelentkező van, zömmel Kárpátmedence, de Franciaország, Svájc sőt tengerentúl is képviselteti magát. A
hazai meghívottak körét is meghatároztuk, MKE és IKSZ vezetőség, a megyei
könyvtárigazgatók, vendégek és rendező intézmények meghívottak.
Megcifrázza a helyzetet, hogy a 2012-es program annyira biztosnak tűnt, hogy
akkor az IKSZ lemondta a saját találkozóját, ami idén azonban megvalósul,
így a két találkozó szorosan egymást követően indul. 26-27 Csongrád, 28-29
Budapest. Első nap délelőtt Parlament, felsőházi ülésterem. A Kossuth téri
építkezés nehezít. A külföldieket busz viszi a bejárathoz. A hazai vendégeket
arra kérjük, időben induljanak el. Él a http://vilagtalalkozo.oszk.hu honlap,
ezen naprakész infók lesznek, itt lehet majd megnézni, hol lehet a
Parlamentbe bejutni. Blokkoba szervezett a program.
Megnyitó köszöntések
Trendek irányok stratégiák – Halász János, Bánkeszi Katalin, Kokas
Károly, Sennyei Pongrác USA
Fogadás – ebéd (majd autóbuszokkal az OSZK-ba)
OSZK – kulturáls blokk – Bárdi Nándor – Gereben Ferenc – Bárdosi
Mónika (KSH)
Digitalizálás – IKT fejlesztési projektek (hazai bemutatkozások, OSZK,
OGY, MEK, Hajnal Vad Judit USA magyar digitális világkönyvtár)
Vacsora – informális együttlét, baráti beszélgetés. Ekkor lesz egy MKE
kerekasztal beszélgetés 19.00 órától. Erre megoldható, hogy külön
meghívottak legyenek. Itt kerülhetne sor a 2004-es együttműködési
megállapodás megújítására, a kapcsolattartás, együttműködés
kérdéseinek átbeszélésére. Itt lesz a burgenlandi, a szerb, a szlovák
és szlovén, horvát, kárpátaljai és a romániai képviselet is!
21.00 órakor zárás.
Digitalizálás – IKT fejlesztés a Kárpát-medencében (magyar
adatbankok)
Hungarika gyűjtemények, hagyatékok problémás helyzete. DélAmerika, USA erőteljesen foglalkozik a magyar örökség, a magyar
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hagyatékok kérdésével, de nem tudni, mit kezdjenek vele, erről
szólunk.
Tarnóczi Mariann – a Magyar Diaszpóra Egyesület elnöke fog szólni.
Deák Nóra (ELTE) is szól.
Záró plenáris ülés – ezen kéne elfogadtatni a valamennyire elfogadott
stratégiát. Arra kevés az idő, illetve nem volt akkora előkészítő munka,
hogy komplett anyagot készíthessünk, az OKK-hoz hasonlóan inkább
egy szűkebb bizottság felkérésével és az ő összeállításukban
születhet majd meg egy dokumentum.
Egy minimál célkitűzés – mindenképpen meg kellett szervezni a találkozót. Ha
még egy év kimarad, akkor szétesünk. A fonalat fel kellett vennünk, akkor is, ha
ez most csak szerényebb tartalommal tesszük. Fontos, hogy a kerekasztal
beszélgetésre tegyünk tartalmi javaslatot, ezen Haraszti Katalin (IFLA-HUN
levelezőlista) és Bartos Éva is vegyen részt, erre Bakos Klára felkéri.
Füzéki díjjal kapcsolatos lépések (átadás időpontja, találkozó F. Bálinttal
stb.)
MKE Vándorgyűlés Breznai Elvira a vándorgyűlésen segíti az elnökség
munkáját, ezért részvétel támogatást kap
MKE emlékérem javaslati felhívás
Költségvetés. A nagy (teljes, valamennyi szervezetet tartalmazó) MKE
költségvetés júniusra tud összeállni, akkor terjeszti Wimmer Éva az elnökség
elé.
Fitz díj. A következő elnökségi ülés keretében hozunk majd döntést. Jó, hogy
van már szabályzat, amihez igazodni tudunk. A szabályzat alapján 20-as lista
lesz, ebből 3-as ajánlat készül, amiből 1-hez ragaszkodhat a felterjesztő Fitzdíj bizottság. A 20-as listát Bazsóné Megyes Klára körbeküldi.
Príma Primissima Díj. Az MKE nevében nem küldtünk felterjesztést, sajnos
belefutottunk abba, hogy egy megyei szervezet Klári nevében felküldött
javaslatot. A javaslattételkor figyelni kell arra, hogy megfelelő felterjesztés
szülessen és a felterjesztésre kerülő személy országos ismertséggel, ranggal
és tevékenységgel bírjon.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2013. május 22.
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