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elnökségi üléséről.
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főépület (oszlopos) félemelet balra
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Buzai Csaba
Eszenyiné Borbély Mária
Fehér Miklós
Dr. Redl Károly
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak:

Szóllás Péter, a Tanács elnöke
Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke
Molnár Ilona, Titkárság
Hegyközi Ilona, pályázati felelős
Márky Balázs
Bakos Klára

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Dr. Redl Károly
és Kiss Gábor.
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Dr. Amberg Eszter. Meghívott
vendég Márky Balázs, a székesfehérvári vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében,
valamint Bakos Klára, a könyvfesztivál szervezője.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés
Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április
Választás 2019
Kompetencia konferencia előkészítése – 2019. április 3.
Kompetencia kötet előkészítése
Pályázatok

9. MKE IFLA pályázat
10. Küldöttközgyűlés - 2019. május 8.
11. Könyvelés
12. Költségvetés – 2019
13. Szervezeti ügyek
14. Honlap, Könyvtárvilág
15. Nemzetközi ügyek
16. Egyebek

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2019. február hóban 41 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be:
Műszaki Könyvtárosok Szervezete
Hajdú
Bács
TSZSZ
Zala
Közkönyvtári
Csongrád
KTE
Kisalföldi

2
2
3
1
2
6
7
8
10

Határozat
Az elnökség a fenti 41 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs, székesfehérvári vándorgyűlés szervezői részéről – beszámol az alábbi
főbb fejleményekről:
• elkészült az elektronikus jelentkezési lap és a vándorgyűlési holnap, amelyet
megküldtek az Elnökségnek véleményezésre
• részletes tájékoztatást ad a szervezés állásáról
• elkészült a vándorgyűlési levelezőlista
Kiss Gábor – beszámol, hogy eddig hány szekció/szervezet jelentkezett szakmai
programmal a vándorgyűlésre. Március 1-je az Elnökség korábbi döntése értelmében a teljes
szakmai programok beadási határideje, újra jelzi majd a szervezetek felé a határidő
közeledtét és szakmai programok benyújtási határidejét. A kisplenáris ülés kezdési idejeként
8.30-at javasol. Alelnök úr arról is tájékoztat, hogy Téglási Ágnes jelezte részére, hogy a
vándorgyűlésen szeretne egy külön szekcióprogramot megvalósítani a szombathelyi
könyvtárosképzésre való megemlékezés tekintetében.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 25.
évfordulójára készült kiállítási anyag, mely 22 molinóból áll, bemutatásra kerül majd a
vándorgyűlésen.
Gerencsér Judit – tájékoztat arról, hogy az MKE Elnökségét megkereste az Én könyvtáram
projekt szakmai vezetése, szeretnének a vándorgyűlésen szekciós programot szervezni,
illetve támogatni az MKE éves szakmai rendezvényét a megbeszélések eredményének
megfelelően, illetve jelezte tapasztalatait az Utazás kiállítás székesfehérvári tapasztalatairól.

Az MKE Elnöksége megvitatta a legújabb hallgatói pályázat kiírását. Az Elnökség javaslata
alapján a kiírás minél hamarabb kiírásra kerül.
A napirend keretében ismertetésre került, hogy az MTA EISZ Titkársága munkatársai
helyszínbejáráson vettek részt Székesfehérváron, de aggodalmakat fogalmaztak a
vándorgyűlési részvételük kapcsán.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési
Fórumának szakmai tevékenységéről és elképzeléseiről. A következő megbeszélés
időpontja: 2019. március 18.
Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április

Bakos Klára – beszámol arról a Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtárszakmai előkészítő
munkája nagyon jól halad. A Könyvtáros Klub szakmai programja teljesen megtelt péntekre
az MKE szekciói és a kiadók által, a szombati napra még van néhány üres hely. A nagytermi
programról egyeztetés zajlik a napirend keretein belül. A javasolt cím: A könyvtár, mint alkotó
tér.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

Választás 2019

Horváth Tamás - A napirend keretein belül Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke,
beszámol a választási eljárás aktuális eseményeiről.
Az elegendő számú jelölést kapott személyek be kell, hogy nyújtsanak egy GDPR
nyilatkozatot, amely az MKE Titkársága által került iktatásra. A GDPR nyilatkozatot
Gerencsér Judit és Dr. Redl Károly elkészítették és megküldték a Választási Bizottság
elnöke részére.
A GDPR nyilatkozat értelmében a szakmai programok és az önéletrajzok csak egy előre
meghatározott ideig maradnak fent a honlapon.
Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Kompetencia konferencia előkészítése – 2019. április 3.

2019. április 3-án kerül sor az idei évi kompetencia konferencia megvalósítására.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol arról, hogyan áll a konferencia szervezése és kiket
kért fel előadónak a magyar és a külföldi könyvtáros szakemberek közül.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

Kompetencia kötet előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes és Hegyközi Ilona – tájékoztatnak arról, hogy elkészült a
kiadvány és nagyon színvonalas szakmai anyagnak tekinthető. A Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatás révén valósult meg a kiadvány elkészítése. A jövőben tervezik egy
nyomtatott változat kiadását is.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Pályázatok

Hegyközi Ilona – tájékoztat arról, hogy melyek a folyamatban lévő és lezárt pályázatai a
MKE-nek.
9./

MKE IFLA pályázat

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége pályázatot hirdetett a 2019. évi IFLA
konferencián való részvétel támogatása céljából. A pályázat célja volt magyar
állampolgárságú könyvtárosok számára lehetőséget biztosítani a 2019. évi athéni IFLA
konferencián való részvétel támogatása céljából. A kiírásra beérkezett pályázatokat
Gerencsér Judit bemutatja. 2019-ben két kollégának biztosít az MKE Elnöksége
regisztrációs díj támogatást, illetve 1 kollégának útiköltség támogatást.
Ezzel a napirend lezárásra került.
10/

Küldöttközgyűlés - 2019. május 8.

2019-ben május 8-án kerül sor a tisztújító küldöttközgyűlésre. A napirend keretében
megbeszélés zajlik a küldöttközgyűlés programjáról, illetve a szakmai esemény
megszervezésének állásáról, illetve a küldöttek tájékoztatásáról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
11./

Könyvelés

A napirend keretében az MKE Elnöksége egyeztet a könyvelő szoftver tesztelési eljárásáról,
illetve ennek szervezeteknek történő eljuttatásáról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
12./

Költségvetés – 2019

A 2019-es évben február 28-ig kell beküldeni az idei évre vonatkozó költségvetéstervezést a
szervezetek részéről. Az excel táblázatokat Venyigényé Makrányi Margit gyűjti össze és
összesíti.
Ezzel a napirend lezárásra került.
13./

Szervezeti ügyek

2019. február 28-ig kell beküldeni a tavalyi évre vonatkozó szakmai beszámolókat a
szervezetek részéről. A beszámoló anyagokat Szóllás Péter, az MKE Tanács elnöke gyűjti
össze és összegzi.
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy felmerült a szervezetek részéről, hogy a GDPR
nyilatkozat és a regisztrációs adatlap kerüljön egybeszerkesztésre. Ezt a kérdést
megvizsgálja az Elnökség.
Ezzel a napirend lezárásra került.
14./

Honlap, Könyvtárvilág

Barátné dr. Hajdu Ágnes kéri, hogy az MKE honlap kapcsán a Honlap Bizottság
gyakrabban ülésezzen és legyen hatékonyabb a honlap megújítási szakmai munkája.
A napirend keretében Szóllás Péter, a Honlap Munkabizottság elnöke beszámol a végzett
munkáról és az új honlappal kapcsolatos tevékenységéről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

15./

Nemzetközi ügyek

A napirend keretében Gerencsér Judit beszámol róla, hogy megválasztották az IFLA Law
Libraries Section Állandó Bizottságába (Standing Committee) 4 éves ciklusra. Magyar jogi
könyvtáros először kapott ilyen szakmai feladatot az IFLA Jogi Könyvtárak Szekciójában.
Ezzel a napirend lezárásra került.

16./
•
•
•

•

Egyebek

Az MKE Elnöksége véleménye szerint a jelenlegi kitüntetési jogszabály nem megfelelő,
emiatt készült egy hivatalos levél ennek módosítása tekintetében. A levél feltöltésre
került az MKE honlapjára.
A Szakkönyvtári Seregszemlén Gerencsér Judit képviseli az MKE Elnökségét.
Alapításának huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE) március 5-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának dísztermében. Az ünnepi rendezvényen Elnök Asszony és
Fehér Miklós vettek részt az MKE részéről.
A napirend keretében egyeztetés zajlik a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár
igazgatói pályázata kapcsán, szervezeti megkeresés alapján.

Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2019. március 6.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Dr. Redl Károly

Kiss Gábor

