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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2014. november 11-én 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest
Megközelítés Hungária körút felől
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnök:
Meghívottak:

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

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva

Dr. Redl Károly a második napirendtől vesz részt az elnökségi ülésen. Dr. Horváth Sándor
Domonkos és Bazsóné Megyes Klára nem tud részt venni az ülésen.
Bakos Klára köszönti a résztvevőket, ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan
elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1. MKE 47. Vándorgyűlés – Tervezés, szervezés megindítása, elnökségi
felelősök kijelölése
2. Életpálya konferencia – tájékoztató
3. „Könyvtár ami összeköt” Ösztöndíj program konferencia tájékoztató
4. Választási előkészületek, a Választási Bizottság megválasztása
5. MKE – OSZK együttműködési megállapodás
6. Egyebek
o Füzéki díj átadási ünnepségről – tájékoztató
o Tájékoztatás a FSZEK (Haszonné Kiss Katalin) tagkártya javaslatáról

1./

MKE 47. Vándorgyűlés – Tervezés, szervezés megindítása, elnökségi
Bakos Klára - Tájékoztat, hogy a szolnoki szervezőkkel a kapcsolatfelvétel
megtörtént. A mai napon nem tudtak az elnökségi ülésen részt venni. Kihasználva
azonban a lehetőséget november 26-án, az OSZK-ban megrendezendő Életpálya
konferenciát követően, várhatóan 14.00-től 15.00-ig az elnökség tagjai megbeszélést
tartanak a szolnoki vándorgyűlés szervezőivel.
Az elnökség a továbbiakban egyeztetett a Vándorgyűléssel kapcsolatosan a város
szerepéről, arról hogy milyen támogatásra, partnerségre számítunk. Januárban
várható, hogy Bakos Klára Szolnokon felkeresi a polgármestert és a szervező
intézményeket (megyei könyvtár, főiskolai könyvtár). Tisztázni kell, hogy a megyei és
a főiskolai könyvtár között milyen feladat felosztás lesz, ki lesz a gazdasági ügyek
kezelője. A témakijelölés várhatóan februárra véglegesedik, figyelembe véve a
nemzeti, nemzetközi trendeket, az Európai Unió szlogenjét.
Vándorgyűlési időpont javaslat: 2015. július 16-18. (a nulladik nap július 15.)
A Vándorgyűlésre tervezzük meghívni az ALA alelnökét, aki kiemelt vendégünk lesz.
Az elnökség részéről a Vándorgyűlés felelősei:




Takáts Béla (feladata: a helyi tevékenység támogatása, kapcsolattartás az
elnökséggel)
Biczák Péter és Kiss Gábor (feladatuk: tartalmi szervezés, szekciós
tevékenységek koordinálása)
Dr. Wimmer Éva (feladata a pénzügyek kezelése)

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

2./

Életpálya konferencia – tájékoztató
Bakos Klára – Tájékoztatást ad a konferenciával kapcsolatos aktuális információkról.
Indokolt, hogy a szakmai szervezetek foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, amit mi
időben elindítottunk, hiszen már februárban terveztük és pályáztunk a konferenciára.
Bakos Klára a továbbiakban beszámolt arról a megbeszélésről, melyet Dr. Cseri
Miklós EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkárral tegnap folytatott az EMMI-ben.
A megbeszélés az MKE-ről, az MKE civil szervezeti tevékenységéről, nemzetközi
kapcsolatainkról, főbb projektjeinkről (pl. vidékfejlesztés, képzők képzése, intelligens
könyvtár, esélyteremtés) szólt. És az együttműködésről és a partnerségről.
Dr. Hajdu Ágnes – az Életpálya Munkabizottság vezetője tájékoztat a konferencia
programról. Az Életpálya Munkabizottság szeptember 17-én ült először össze, azóta
hetente ülésezik és hatalmas munkát végzett. Körvonalazódik egy olyan struktúra,
mely nem csupán bértáblában, hanem a szakmai előmenetel egészében gondolkodik.
Bakos Klára – Az Életpálya Munkabizottság munkája folyamatos és nem csupán a
konferenciáig tart. Tehát ebben a szakaszban, ahol jelen pillanatban tartunk, nem
lezárt elképzelésekről van szó. A konferencia arról adhat számot, hogy ebben a
folyamatban hol állunk.
Felmerült, hogy a honlapunkon nyissunk egy fórumot a tagság véleményének e
tárgyban történő megosztására.

Az elnökség ezt követően arról egyeztetett, hogy hogyan tud biztosítani részvételt a
konferencián. A helyszín befogadó képessége ugyanis kötött, mintegy 120-130 fő.
- Egyesület szervezetei
30 fő
- ODR könyvtárak
50 fő
- Felsőoktatási tanszékek
10 fő
- Társszervezetek
13 fő
- Minisztérium, protokoll vendégek
12 fő
- Életpálya bizottsági tagok, előadók
10 fő
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Könyvtár ami összeköt” Ösztöndíj program konferencia tájékoztató
Dr. Redl Károly – Tájékoztat arról, hogy 2014. november 1-től egy hónapon
keresztül 8 fő határon túli és két fő hazai ösztöndíjas kolléga vesz részt a
programban. Az első hét az OGYK-ban telt, ezt követően Sárospatakra látogatott a
csoport. Ezen a héten az ösztöndíjasok egy MKE által biztosított tanfolyamon (INKA
alapítvány – Digitális könyvtárak létrehozása - 30 órás akkreditált tanfolyam) vesznek
részt. Ezt egy pannonhalmi látogatás követi. Majd a Közszolgálati Egyetemen, a
Corvinus Egyetemen, a FSZEK-ben és Lakiteleken, a Népfőiskolán tesz a csoport
látogatást.
Az ösztöndíjasok a Közszolgálati Egyetem kollégiumában kaptak szállást és reggelit.
Az idei ösztöndíj program záró konferenciával ér véget, melyet a Közszolgálati
Egyetemre tervezzük (2014. november 27. Ludovika). Szervezője a Közszolgálati
Egyetem, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az Egyesület és az OGYK.

Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Választási előkészületek, a Választási Bizottság megválasztása
Fehér Miklós - Tájékoztat, hogy a legutóbbi elnökségi ülés felhatalmazása alapján a
Titkárság megkereste az alábbi személyeket azzal, hogy vállalnák-e a Választási
Bizottsági tagságot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Horváth Tamás
Bárdossi Mónika
Bazsóné Megyes Klára
Budavári Klára
Vassné Mészáros Katalin
Murányi Lajos
Kovács Beatrix

Mezőgazdasági Szekció
Bibliográfiai Szekció
Pest megyei Szervezet
Gyermekkönyvtáros Szekció
Bács-Kiskun megyei Szervezet
Társadalomtudományi Szekció
Műszaki Könyvtáros Szekció

A megkeresettek mindegyike pozitívan nyilatkozott. A Választási Bizottság az
Alapszabályunk szerint minimum 5 főből áll. Fehér Miklós kérte az elnökséget, hogy
hozzon határozatot a Választási Bizottság felállításáról.
Határozathozatal:
Az MKE elnöksége Horváth Tamást (Mezőgazdasági Szekció), Bárdossi Mónikát
(Bibliográfiai Szekció), Bazsóné Megyes Klárát (Pest megyei Szervezet), Budavári
Klárát (Gyermekkönyvtáros Szekció), Vassné Mészáros Katalint (Bács-Kiskun
megyei Szervezet), Murányi Lajost (Társadalomtudományi Szekció) és Kovács

Beatrixt (Műszaki Könyvtáros Szekció) a 2014-2015. évi Választási Bizottság tagjává
választja. Felkéri a megválasztott Választási Bizottságot az MKE választással
kapcsolatos alapszabályban rögzített feladatok ellátására.
Ezzel a napirend lezárásra került
MKE – OSZK szerződés
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Az MKE elnöksége támogatja az előkészített OSZK MKE együttműködési
megállapodás hatályba léptetését az OSZK-val.
Annak aláírására az MKE elnökét felhatalmazza.
Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Egyebek









Biczák Péter - Füzéki emlékérem átadásról ad tájékoztatást. Az ünnepség a
tervezett rendben lezajlott. A díjat idén Kocsis István, a hatvani Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója nyerte el. Dr. Nagy Attila, a kuratórium tagja levélben fordult
Fehér Miklóshoz, kérve azt, hogy az MKE széles körűen tájékoztassa a sajtót és a
közszereplőket a díjról, a díjazottról, különösen annak fényében, hogy a Városi
könyvtár áttelepítése a város részéről szóba került.
Fehér Miklós ismerteti Kiss Katalin MAKASZ kártya javaslatát az EDC kártya helyett.
Ennek lényege, hogy az MKE tagsága most kedvezményesen csatlakozhatna ehhez
a kedvezménykártya körhöz, ami egyben az MKE tagkártya is lenne. Az elnökség a
tájékoztatást tudomásul vette.
Zselinszky Lászlóné Éva tájékoztat, hogy Barátné Dr. Hajdu Ágnes a
Könyvtárostanárok Egyesülete KTE Emlékérem – Életmű díj kitüntetésében
részesült. A díj átadására 2014. november 6-án, a Könyvtárostanárok Egyesülete
Őszi Szakmai Napján került sor. Az elnökség tagjai szívből gratuláltak a
kitüntetettnek!
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – tájékoztatást ad arról, hogy az IFLA képes
gyermekkönyv projektre elküldte a javasolt könyvlistát.
Eszenyiné Borbély Mária – tájékoztat arról, hogy október 15-én lezajlott az NHIT
támogatásával szervezett közös konferenciánk.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. november 11.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

