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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2005. évi küldöttközgyűlésének
jegyzőkönyve

A küldöttközgyűlés	
időpontja: 	2005. május 23. 10–13 óra,
helyszíne:	Országos Széchényi Könyvtár (Budapest I., Budavári Palota F ép.) 
		VI. emeleti előadóterem.

Bakos Klára elnök megnyitja a küldöttközgyűlést, üdvözli a résztvevőket. Bejelenti Ottovay László halálhírét, kéri a küldöttközgyűlést, hogy néma felállással adjuk meg a tiszteletet az OSZK volt főosztályvezetőjének, az MKE volt főtitkárának.
Bakos Klára javaslatára Biczák Péter alelnököt a küldöttközgyűlés levezető elnökké választja.

Biczák Péter üdvözli a megjelenteket. 
Javaslatára a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással megválasztja 
– a jegyzőkönyv vezetőjének Nagy Anikó főtitkárt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Bartos Éva és Teveli Judit elnökségi tagokat,
– a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének Balogh Margitot, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció elnökét, tagjainak: Bokrosné Stramszky Piroskát, Bondor Erikát, Gáncsné Nagy Erzsébetet és dr. Szabó Imrénét.

Előterjeszti a meghívóban közölt napirendet, ezt a küldöttközgyűlés egyhangúan megszavazza.


I.	Galambosi András főosztályvezető-helyettes (IHM) előadása: 	
	Digitális tartalomfejlesztés

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003 novemberében széles körű társadalmi vita után elkészítette a Magyar Információs Társadalom Stratégiát (MITS), amely  a gazdaság és a társadalom európai fejlődéshez történő felzárkózásának stratégiája. Céljaiban és megoldásaiban az európai értékrendet és cselekvési utakat követi, a magyar adottságok és lehetőségek figyelembevételével.
A MITS hangsúlyt helyez többek között az info-kommunikációs eszközökhöz történő hozzáférés biztosítására, a digitális tartalomfejlesztésre.
Ennek megvalósulása többek között a Nemzeti Digitális Adattár KKV keretében történik. 
Három fő területen EU-bizottságokkal és társtárcákkal közösen kell a feladatokat megoldani:
	oktatási digitalizált tananyagfejlesztés (OM),

kulturális, könyvtári, múzeumi, levéltári terület (NKÖM),
üzleti, gazdasági terület (GKM).

NDA
A Nemzeti Digitális Adattár keretében kidolgozásra kerültek (kerülnek) ajánlások, szabványok. Az Open Archive Initiative rendszer biztosítja az NDA nyilvános használatát, valamint a csatlakozó intézmények számára szakmai segítségnyújtást.
Elérése: http://www.nda.hu
A digitalizálásra kerülő alapdokumentumok köre fokozatosan alakul ki, ebben széles körű szakmai véleménynyilvánításra számít az IHM.



NAVA
A Nemzeti Audiovizuális Archivum 2006. január 1-jétől működő szolgáltatás. Cél: audiovizuális dokumentumok archiválása, megőrzése, szolgáltatása az ország egész területére – a Sulineten és a közgyűjteményi hálózaton keresztül.

A szakmai előadást követően Balogh Margit, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy a meghívott küldöttek száma 149 (101 az egyéni tagok + 48 a testületi tagok küldötteként), közülük 108 van jelen (78 az egyéni tagok + 30 a testületi tagok küldötteként), tehát a küldöttközgyűlés határozatképes.
Biczák Péter levezető elnök javaslatára a mandátumvizsgáló bizottság átalakul szavazatszámláló bizottsággá, ezt a küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadja.

II.	Az MKE közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
Bakos Klára elnök kiemeli az írásban megküldött közhasznúsági beszámoló néhány fontos pontját:
 Szervezeti életünk pozitív képet mutat 2004-ben. Az elnökség különös figyelemmel kezelte a tagnyilvántartás kérdéseit. A titkárság új tagnyilvántartó adatbázist alakított ki, amely képes a tagság adatainak, a befizetett tagdíjaknak pontos nyilvántartására, a tagságról különböző szempontok alapján listák, nyilvántartások készítésére. A szervezetekkel közösen megerősítette a tagdíjfizetés rendjét.
 2004-ben az elnökség többfunkciós, modern kivitelezésű tagkártyát vásárolt, amely a tagnyilvántartást pontosabbá teszi, és jelentős előnyöket jelent a tagság számára. Bevezetése 2005-ben megtörtént.
 Az MKE tevékenységének másik sikeres területeként a kommunikációs képzést emelte ki. Ennek keretében zajlott több tanfolyam 2004-ben. 2005-ben el lehet indítani az MKE tanfolyam akkreditációját.
 Az egyesület kiemelkedő rendezvénye a Miskolcon tartott vándorgyűlés volt. A konferencia fő témája az esély, esélyteremtés, az esélyegyenlőtlenségek leküzdésének lehetőségei voltak. Hiller István miniszter nyitotta meg a vándorgyűlést. A témát a helyi speciális viszonyokra alkalmazva a tagszervezetek is napirendre tűzték.
 Az elnökség nagy fontosságot tulajdonít az együttműködésnek, a kapcsolatok kialakításának. A könyvtárügynek együtt kell működnie az Oktatási Minisztériummal, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal; az MKE-nek kapcsolatot kell tartania a könyvtári (IKSZ) és egyéb kulturális civil szervezetekkel.
 Pályázatok – megnövekedtek a lehetőségek, ezeket az egyesület tagszervezetei ki is használták, több mint duplájára nőtt a bevétel a 2003. évihez képest. Az egyesület gazdálkodása is jól alakult.
 A határon túli magyar könyvtárosokkal új típusú kapcsolatot alakított ki az MKE. Részt vettünk a Könyvtári Intézet által szervezett világtalálkozón, ahol önálló kerekasztal-beszélgetésen hangzottak el fontos információk.
 Közhasznúság – ez a terület az, amelyen még további tennivalóink vannak 2005-től.

III.	A Tanács elnökének beszámolója
Murányi Lajos, a Tanács elnöke hivatkozott írásos beszámolójára. Ebből csak annyit ismételt meg szóban is, hogy a Tanács 4 ülést tartott a jelzett időszakban, ezeken a Tanács elnöke és az elnökség tagjai (elsősorban a főtitkár) tájékoztatták a képviselőket az elnökség munkájáról, terveiről. A Tanács tagjai mindenben segítették az elnökség munkáját.


IV.	Az Ellenőrző Bizottság megbízott elnökének beszámolója
Czupi Gyula, akit az elnökség 2004 májusában kért fel, hogy a lemondott Ambrus Zoltán helyett megbízottként lássa el az ellenőrző bizottság elnöki feladatait, szintén írásban juttatta el beszámolóját a küldötteknek. Szóbeli kiegészítésként kiemelte, hogy az elnökség és a titkárság munkáját rendben találta. Egyetlen negatív észrevétele volt: az egyesületnek jobban ki kellene használnia a közhasznúságból származó előnyöket.

Biczák Péter hozzászólásra adott lehetőséget, ezzel a tagság nem élt. 
Egyenként megszavaztatta a beszámolókat, ezeket a tagság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

V.	Az Ellenőrző Bizottság elnökének és 3 új tagjának megválasztása.
Hegyközi Ilona, a választási bizottság elnöke ismertette a választás indokait:
Az ellenőrző bizottság elnöke, Ambrus Zoltán lemondott, tagjai közül Takáts Béla és Czupi Gyula egy-egy szervezet elnökeként, dr. Murányi Lajos pedig a Tanács elnökeként nem vállalhatja az EB tagságot.
Az EB-nek 5 tagja (köztük az elnök) és 1 póttagja van. A jelenleg is tag Kiss Gábor és a póttag Csomor Tibor mellé most a küldöttközgyűlésnek elnököt és 3 tagot kell választania.
A választási bizottság a tagság körében széles körű közvélemény-kutatást végzett. Ennek alapján jelöltek:
Elnök: Trischlerné Lukácsy Éva, tagok: Elekes Eduárdné, Gócza Julianna, Kégli Ferenc.
Hegyközi Ilona röviden ismertette a jelöltek szakmai életrajzát.
Biczák Péter megkérdezte a küldöttközgyűlés résztvevőit: akar-e valaki újabb jelöltet javasolni. A tagság nem élt ezzel a lehetőséggel, ezért a levezető elnök szünetet rendelt el, a jelenlévők a szünetben átvehetik a szavazólapot, s a lezárt urnába bedobhatják szavazatukat.
Szünet után Balogh Margit, a szavazatszámláló bizottság elnöke bejelentette, hogy a szavazás érvényes volt, 102 szavazólap alapján a szavazatok száma a jelöltekre:
Trischlerné Lukácsy Éva (elnök)	102 szavazat,
Elekes Eduárdné (tag)		101 szavazat,
Gócza Julianna (tag)			  97 szavazat,
Kégli Ferenc (tag)			  97 szavazat.

Zárszóként Bakos Klára elnök megköszönte a választási bizottság, a szavazatszámláló bizottság, valamint Czupi Gyula munkáját. Bejelentette, hogy az egyesület alapításának 70. évfordulóját novemberben egy nagy rendezvényen ünnepljük.
Decemberben újabb küldöttközgyűlést tart az egyesület, ennek témája az alapszabály módosítása, a tagnyilvántartás áttekintése és a tagdíjreform lesz. Mindhárom témát egy-egy bizottság fogja előkészíteni.
Az etikai kódex a vándorgyűlésen is megvitatásra kerül, terveink szerint 2005 végén megjelenhet.
Biczák Péter elnök megköszönte a részvételt és bezárta a küldöttközgyűlést.


A jegyzőkönyv 2005. május 23-án készült, a küldöttközgyűlés helyszínén.



Nagy Anikó			dr. Bartos Éva			Teveli Judit
jegyzőkönyvvezető			a jegyzőkönyv hitelesítői

