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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2019. július 3 -án 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház (Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.)
Szent Cecilia terem
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Szóllás Péter
Rózsa Dávid
Fehér Miklós
Oros Sándor

Elnökség póttagok:

Venyigéné Makrányi Margit
Haszonné Kiss Katalin

Meghívottak:

Dr. Amberg Eszter, EB Elnöke
Horváth Tamás, a Tanács elnöke
Szikszai Tamara, MKE Titkárság
Hegyközi Ilona, pályázati felelős

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Dr. Redl Károly
és Kiss Gábor.
Az Elnökségi ülésen Eszenyiné Borbély Mária egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni.
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.
1./

Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
MKE 51. vándorgyűlés, Székesfehérvár
MKE 52. vándorgyűlés, Budapest
Díjak, elismerések, nyertesek
A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek fogadása, köszöntése
Egyebek

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti, hogy 2019. június hóban nem érkezett javaslat új tagfelvételre
a szervezetektől.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs a székesfehérvári vándorgyűlés szervezői részéről – beszámol a
szervezés állásáról, a folyamatban lévő feladatokról és hogy milyen kérdésekben kéri még
az Elnökség segítségét.
Az elnökségi ülésen részletesen áttekintésre került a vándorgyűlés teljes forgatókönyve, a
fontosabb programok, illetve az elnökségi részvétel a szakmai rendezvényeken.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

MKE 52. vándorgyűlés, előkészítése – Budapest

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében beszámol arról, hogy folytatódnak a 2020as budapesti vándorgyűlés előkészítési munkálatai. Elkészült a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem kérésére egy rendezvénybejelentő lap és nagyon várjuk a pozitív megerősítő
hivatalos választ Dr. Koltay András rektor úr részéről.
A 2020. évi vándorgyűlés mottója, szlogenje és időpontja az MKE Elnöksége
jóváhagyásával: „Nemzedékek szolgálatában” 2020. július 15-18 között - Nemzeti
Közszolgálati Egyetem.
Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Díjak, elismerések, nyertesek

A napirend keretében Fehér Miklós ismerteti az Év fiatal könyvtárosa díj pályázat nyerteseit
és pályázati anyagukat röviden.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek fogadása, köszöntése

A napirend keretében hivatalosan is köszöntötte az MKE Elnöksége a határon túlról érkezett
könyvtáros kollégákat.
Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Egyebek

A napirend keretében nem került sor felmerült téma megbeszélésére.
Budapest, 2019. július 3.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Dr. Redl Károly

Kiss Gábor

