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Jegyzőkönyv 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  

2023. január 4-én 8:00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.  
 

 
 Helyszín: Skype értekezlet - https://join.skype.com/FVMy4TOKTTer  
 

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:          Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes  

Eszenyiné dr. Borbély Mária 

Gerencsér Judit 

Haszonné Kiss Katalin 

Oros Sándor 

Kiss Gábor 

Venyigéné Makrányi Margit 

       

Tanácselnök:               Horváth Tamás  

    

Meghívottak:                Hantal Zsófia titkárság 

                Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 

Mikolasek Zsófia, JAMK igazgató 

Márku Mónika, JAMK 

Török Csaba, JAMK 

 

 

 

       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem történt.  

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit. 

 

Meghívott résztvevő Mikolasek Zsófia, a JAMK igazgatója, a vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 

 

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly, Szóllás Péter és dr. Aczél-Partos 

Adrienn. 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan 

elfogadja a napirendet, amely az alábbiak szerint alakul: 

 

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

2. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés 

3. 2023 évi rendezvények  

4. Díjak, kitüntetések  

5. Szervezeti ügyek  

6. Választás 2023  

7. Állásfoglalás 

8. Nemzetközi ügyek  

9. Pályázatok  

10. Honlap, kommunikáció, webmagazin  

11. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 

Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 januárjában 1 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe.  

 

1 fő Társadalomtudományi Szekció 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. MKE 54. Vándorgyűlés  

 

Kiss Gábor beszámol, hogy a tárgyalások megkezdődtek. A KEM szervezetének új elnöke Mikolasek Zsófia lett, 

így a vándorgyűlés szervezése és a szervezet egy kézben összpontosulhat. Az EDUTUS egyetem és a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár támogatásával kerül megrendezésre idén a konferencia.  

 

Mikolasek Zsófia tájékoztat róla, hogy a szekciók helyszíne az EDUTUS lesz, 8-10 terem rendelkezésre áll. A 

nyitó plenáris ülés lehetséges a Vértes Agórában. A helyszínek mind nagyon közel vannak egymáshoz.  

 

Az elnökség látogatása a helyi szervezőkkel egyeztetés alatt van.  

 

Márku Mónika beszámol a szállásokról. Kisebb létszámú szállások találhatóak Tatabányán, Tatán van még 

nagyobb létszámú befogadó hely. A Baráti találkozó Csákányospusztán oldható meg, mely Tatabánya mellett van.  

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes kéri, hogy idén a programfüzet online legyen, és készüljön applikáció a 

vándorgyűléshez. Ennek nincs akadálya. 

 

A vándorgyűlés július 12 és 15 között lesz.  

 

Gerencsér Judit kéri, hogy a szervezetek a szekciókra a jelentkezéseket január 31-ig küldjék meg. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. 2023. évi rendezvények 

 

Oros Sándor elmondja, hogy az MKE Akadémiához két előadás érkezik a hetekben.  

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a Kompetencia konferencia időpontja kialakulóban van. Az előadókról 

egyeztetés zajlik.  

 

A Budapest Könyvfővároshoz beadott pályázat lesz az alapja az MKE idei Budapesti Könyvfesztiváli részvételének.  

 

Gerencsér Judit beszámol róla, hogy a fake news-ról és az ezzel kapcsolatos kompetenciákról egy őszi workshopot 

tervez az MKE megvalósítani NKA pályázat segítségével.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

4. Díjak, kitüntetések 
 

Gerencsér Judit kéri, hogy az Év fiatal könyvtárosa díj felhívása januárban kerüljön ki. 

 

Ezzel a napirend lezárásra kerül. 

 

5. Szervezeti ügyek 

 

Gerencsér Judit elmondja, hogy az adminisztrációs ügyek rendezése folyamatos. A könyvelés és a taglisták 

feldolgozása jó ütemben halad. Kéri, hogy az új tisztségviselők mindig kerüljenek átvezetésre a kommunikációs 

felületeken.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

  



6. Választás 2023 

 

Horváth Tamás elmondja, hogy a tanácsülésen egyeztetésre került az e-mail címek fontossága: elektronikusan csak 

az szavazhat és jelölhet, akinek az az e-mail címe szerepel az MKE titkárság nyilvántartásában, ahonnét a beküldött 

anyag érkezik. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

7. Állásfoglalás 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes elmondja, hogy a pedagógusok melletti állásfoglalás megtörtént, és az MKE 

honlapon és facebook oldalon megosztásra került. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Nemzetközi ügyek 

 

Gerencsér Judit beszámol róla, hogy a LIBER konferenciára szóló pályázati lehetőség kiírása elkészült, a pályázati 

határidő január 20.  

 

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy részt vett a Szerb Könyvtáros Egyesület 75., jubileumi rendezvényén. 

A díszvendég Barbara Lison, az IFLA elnöke volt, aki kifejezte, hogy örömmel jönne el az MKE kompetencia 

konferenciájára is.  

 

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok banki elérhetőségei felkerülnek az MKE honlapra, hogy a könyvtárosok 

számára lehetőséget adjunk a támogatásukra.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Pályázatok 

 

Hegyközi Ilona jelzi, hogy a Könyvtárvilág pályázat kifizetései folyamatban vannak. Az NKA decemberben 

hiánypótlást kért a tavalyi vándorgyűlési pályázathoz. Az idei vándorgyűlés és kompetencia konferencia összege 

megérkezett az MKE bankszámlájára. A Kreatív Európa Iroda tartott egy tájékoztatót egy EU-s pályázatról; még át 

kell tekinteni, hogy ebben részt kíván-e venni az MKE.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

10. Honlap, kommunikáció, webmagazin 

 

Gerencsér Judit elmondja, hogy megérkezett a legújabb száma a Webmagazinnak. A Webmagazin lektorálási 

feladatairól, a szerkesztőségéről és a publikálási lehetőségekről egyeztetés zajlik. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

11. Egyebek 

 

Ez a napirendi pont nem kerül megtárgyalásra. 

 

A következő elnökségi ülés időpontja 2023. február 1, 8 óra. 

 

 

Budapest, 2023. január 4.  

 

 

Hantal Zsófia 

jegyzőkönyvvezető 

 

Hitelesítők: 

 

 

 Gerencsér Judit       Kiss Gábor  


