
JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2008.02.04-én,  a Miskolci Városi Könyvtár Központjának tanácstermében,
az MKE Borsod Megyei Szervezetének évnyitó taggyűlésén.

Jelenlévők: a jelenlévi ív tanúsága szerint

Napirendi pontok:

- elnöki köszöntő, régi és új tagok köszöntése
- jegyzőkönyv vezetésére felkérte Sztrakovicsné Szabó Klárát
- Dávid Boglárka felkérése, előadásának megtartására
- 2008. évi munkaterv ismertetése
- hozzászólások
- 2008. évi tagdíjak befizetése
- vendéglátás, kötetlen beszélgetés.

Dávid Boglárka a debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezető-
helyettese és a MKE Elnökségének tagja. Beszélt az ifjúság bevonásáról, a stratégiai tervről,
az idei vándorgyűlésről. Az egyesületben két új szekció is alakult: - Múzeumi Könyvtárosok
és az Információs Társadalom szekció, mely egyetemi és főiskolai hallgatókat is magába
foglal.

Az MKE 75 éves fennállására kiadvány jelenik meg – Bényei Miklós fogja össze a munkát –
a helyi szervezetek és szekciók munkáját is bemutatja a kiadvány. A feladattal 2010-re kell
elkészülni.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete - a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával - az
egész országot és az egész könyvtáros szakmát átfogó projekt megvalósítását határozta el. A
projekt címe: Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal. Célja elősegíteni a
könyvtáros kompetenciák fejlesztését, alkalmassá tenni a könyvtárosok személyiségét arra,
hogy megfeleljenek a legkorszerűbb szolgáltatási (különösen információszolgáltatási)
kihívásoknak, ezzel hozzájárulni a könyvtáros szakma európai színvonalú hazai műveléséhez.
Az első állomás Kaposvár volt, január végén Békéscsaba és március 10-11-én Miskolc.
Májusban lesz a program zárása.

Vándorgyűlés – minden képlékeny még, a helyszínek, a szállás.
Felhívás az 1% -ra, a befolyt összegből az ifjú könyvtárosokat támogatják.

Elnökasszony megköszönte Dávid Boglárka beszámolóját. Ismertette a január 28-án tartott
elnökségi gyűlésen elhangzottakat és a 2008-as év feladatait. Egyesületünk gazdasági adatait
ismertette.
75 éves évfordulóra a helyi szervezet történetét Laki-Lukács László fogja megírni, 2010 a
határidő de elég nagy az anyag.
2008. január 22-én a Magyar Kultúra Napján Bibliotéka Emlékérem-díjban részesültek:
Csirmazné Cservenyák Ilona, a mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatója
Venyigéné Makrányi Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
Gratulálunk a kitüntetéshez!



Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal. Az országos rendezvénysorozattal
kapcsolatos feladatunk:

- programok népszerűsítése, meghívók kiküldése
- szállással és az étkezésekkel kapcsolotos információk gyűjtése
- határon túli könyvtárosok meghívása.

A miskolci „roadshow” munkájába bekapcsolódnak a nógrádi- heves megyei szervezetek is a
megyei-városi-egyetemi könyvtár munkatársain kívül. A program képlékeny. Szeretnének 5
könyvtárost meghívni a határon túlról.

Vándorgyűlés: a Megyei Szervezet lehetőségeihez mérten, ebben az évben is támogatni
szeretné a tagság vándorgyűlésen való részvételét.

HOZZÁSZÓLÁSOK:
- Nagy Gábor: „roadshow” – miért nem magyar megfelelőt használunk? Ki védje a magyar

nyelvet, ha nem a könyvtáros?
- Jablonca – kirándulási cél lehetne
- Meghívni a határon túli könyvtárosok közül pl. az igazgató helyettest is lehetne?

Kökényesi Istvánné (Földes Gimn. könyvtárosa) szintén a magyarítás mellett szólt,
- Könyvfesztiválra miért nem megyünk közösen, miért nem szerepel a terveink között?
- EU-s pályázatok: kik nyerik, sérül a szakmaiság.

Válaszok:
A roadshow- mint divatos szó, központilag került be a programba, már nem lehet változtatni
rajta – de igaz!!
Könyvfesztivál: pénzkérdés, ha páran mennek a tagok közül, az egyesület valamennyi
támogatást tud adni.
Kirándulások, programok: nehézkesek a szombati nyitva tartások miatt.
Pályázatokról: az egyetemi könyvtárban is alakul pályázatíró csoport, jó lenne olyan
weboldalt is létrehozni, ahol a megyében lévő összes könyvtár adata megtalálható lenne.
Segíteni kellene a kisebb könyvtárakban dolgozó kollégák munkáját, az ügyfélkapu
használatában, egyéb e-Magyarország pontoknál vannak még szakmai problémák.
A gyűlés végén, titkárunk kérte, hogy ha valakinek az elérhetősége megváltozott, jelezze.

A Városi Könyvtár Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár, személyesen Tumikné Csurák Ágnesnek és a
megyei könyvtáros kollégáknak köszönet, amiért nagyon finom szendvicset, teát, kávét
készítettek a tagoknak!

Kötetlen beszélgetéssel zártuk a taggyűlést.

Miskolc, 2008. február 4.

Sztrakovicsné Szabó Klára


