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Napló

Vándorgyûlés
kerekasztallal*
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – az aktu-
ális partnerkönyvtárral közösen – töretlen lendü-
lettel, lelkesedéssel és bizakodással szervezi
vándorgyûléseit, a tagság pedig ugyanilyen tö-
retlen érdeklõdéssel várja az évenként ismétlõdõ
eseményt. A 2004. évi vándorgyûlés helyszíne
Miskolc volt. A résztvevõk száma (660), a több
mint ötven, nagy érdeklõdéssel kísért elõadás, a
jó hangulat azt bizonyítja, hogy az egyesület
tagsága – a sokszínû szervezeti élet mellett is –
igényli a nagy rendezvényt. Az ideire sokáig
fogunk jó szívvel emlékezni, sok szép emlékkel
tértünk haza, s röviden így jellemezhetjük: na-
gyon jól sikerült.

Rövid és kusza hangulati jelentés: jókedvvel
készülõdtünk a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárba, ahol kedves „pereces” fogadtatás-
ban volt részünk, mosolygó fiatal kolléganõk
köszöntötték az érkezõket. Fehér blúz, sötét szok-
nya, feltûnõen szép sál – ezzel az öltözékkel
jelezték a szervezõk, hogy kikhez fordulhatunk,
ha keresünk valakit vagy valamit, ha szeretnénk
megtudni, hogyan jutunk el valahova, ha módo-
sítani akarunk az elõre jelzett programunkon stb.
Mindez természetes ilyen nagy létszámú rendez-
vényen, a kellemes meglepetés az volt, hogy
vendéglátóink kedvessége, figyelmessége, türel-
me nem csökkent a három nap alatt. Az égiek is
támogatták az idei rendezvényt, nem volt nagy
meleg, ami jótékony hatással volt figyelmünkre,
az érdekes elõadásokat õszinte érdeklõdéssel
hallgattuk. Kulturális programok: városnézés,
fürdõzés az Európában egyedülálló természetes
barlangfürdõben (Miskolctapolcán), kosárlabda-

mérkõzés, a Miskolc Dixieland Band koncertje
(sajnos nem csak az érdekes szekcióprogramok
közül, de a kulturálisakból is választanunk kel-
lett). A vándorgyûléseken gyakran problémás
baráti találkozóra az ország legnagyobb campu-
sának titulált Miskolci Egyetem aulájában került
sor. Sokat és finomakat ehettünk, jókat beszél-
gethettünk a kulturált és szép környezetben, kel-
lemes (majd a hangulat emelkedésével egyre
hangosabbá váló) zene mellett. A táncos kedvû
és lábú kollégák vidáman rophatták, és a többiek
is nagyon jól érezték magukat. Ezúton is kö-
szönjük a szíves, szeretetteljes vendéglátást
Venyigéné Makrányi Margit igazgató asszony-
nak és munkatársainak!

A vándorgyûlés hívómondata „Könyvtár, esély
a jövõhöz” volt, ennek szellemében alakultak a
szekcióprogramok, valamint a nyitó és a záró
plenáris ülés. Vándorgyûlésünket ez évben is
megtisztelte Hiller István miniszter, aki a sajtó-
tájékoztatón és a plenáris ülésen is kifejezte el-
ismerését az egyik legrégibb civil szervezet, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenysége
iránt, s további partnerkapcsolatot ígért.

A vándorgyûlés nyitó plenáris ülését kerek-
asztal-konferencia elõzte meg a hazai könyvpo-
litikáról és könyvtámogatási rendszerrõl, amellyel
kapcsolatban elhangzott a „skandináv modell”
mint követendõ, vitatható vagy a hazai körülmé-
nyekhez idomítható gyakorlat. A beszélgetést
Egyházy Tiborné könyvtárigazgató (Veszprémi
Egyetemi Könytár) moderálta, Skaliczki Judit
fõosztályvezetõ (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma – NKÖM) tartott vitaindító, gon-
dolatébresztõ elõadást, majd Péliné Bán Éva
címzetes fõtanácsos (NKÖM), Monostori Imre
igazgató (József Attila Megyei Könyvtár) és
fõszerkesztõ (Új Forrás), Rády Ferenc fõigazga-
tó-helyettes (Országos Széchényi Könyvtár),
Jámbor Sándor kereskedelmi igazgató (Kossuth
Kiadó) és Solymosy Lajos (Timp Kft.) mondta el
véleményét a jelenlegi támogatási rendszerrõl, va-
lamint a lehetséges megoldásokról.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevõi támogat-
ták azt az elgondolást, miszerint a téma széle-
sebb nyilvánosságot érdemel, sõt követel – azzal

* Mivel az MKE idei vándorgyûlésérõl készült anya-
gok apránként érkeztek a szerkesztõségbe, a kerekasztal-
beszélgetéshez írt bevezetõ szöveg, ami egyúttal az egész
programról is szólt, csak most került be a lapba. Ezért
olvasóink és az érintettek szíves elnézését kérjük. (– a
szerk.)
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a céllal, hogy a könyvtáros társadalom egységes
véleménnyel vehessen részt a könyvkiadást, a
kereskedelmet és a könyvtárakat érintõ állami
támogatással kapcsolatos megbeszéléseken, vi-
tákban. A beszélgetés háttéranyagaként szerep-
lõ, a könyvkiadók által elõterjesztett javaslat és
Monostori Imre véleménye a témáról – ezek az
elsõ anyagok a nyilvánosság elõtt, ehhez várjuk
a további véleményeket.

Nagy Anikó
MKE fõtitkár

Feszültségek
a magyarországi

„könyvtermelés” és
„könyvfogyasztás”(?) körül

Jellegzetes attitûd: a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése (MKKE) összesített
jelentése (a honlapon) könyvtermelésrõl beszél.
(Tehát a könyveket is termeljük.) A „könyvfo-
gyasztás” mint mûszó tán még nem élvez ekko-
ra nyilvánosságot, de e szerint a – mellesleg
életszerû – logika szerint léteznie kell ennek a
folyamatnak is. Létezik természetesen, hiszen –
ha más szóhasználattal ugyan, de – errõl is szó

volt Miskolcon a 2004. évi könyvtáros vándor-
gyûlés egyik beszélgetésében. (Egészen ponto-
san a „könyvpolitika – támogatás” vezérszavak
szerinti téma került terítékre.) A beszélgetés
meghívott résztvevõjeként rá kellett döbbennem,
hogy az elérhetõ adatok, számok sokasága külön
értelmezések, pontosítások, utólagos konzultáci-
ók nélkül félrevihet minden e tárgykörbe tartozó
elemzést. Éppen ezért igyekeztem minden egyes
statisztikai (és egyéb) számadatot ellenõrizni és
értelmezni, s ezúttal – ím – megosztani a kedves
kollégákkal.* (Lásd az MKKE – említett – össze-
foglaló táblázatát.)

A második oszlop adatai azt mutatják, hogy
az egy évben megjelenõ címek száma évek óta
8–9 ezer körüli, mostanában inkább 9 ezer. (A
valóságban persze – az Országos Széchényi
Könyvtár kötelespéldány-nyilvántartása szerint –

Év Címek Példány- Átlag- Könyvforgalom
száma szám példányszám (Ft, fogyasztói áron)

1989 7599 108 419 000 14 300 Nincs adat
1990 7464 113 112 000 15 200 Nincs adat
1991 7210 91 405 900 12 700 Nincs adat
1992 7629 80 988 500 10 600 Nincs adat
1993 8458 72 076 100 8500 Nincs adat
1994 9383 70 291 000 7200 Nincs adat
1996 8835 51 929 000 5900 Nincs adat
1997 8941 52 125 000 5900 24 434 000 000
1998 10 626 47 046 000 4400 29 997 000 000
1999 9731 44 652 000 4600 33 477 000 000
2000 8986 35 246 000 3900 38 642 000 000
2001 8837 32 615 000 3690 45 742 293 000
2002 9990 45 502 000 4458 53 604 202 000
2003 9205 32 627 000 3544 56 871 989 000

* Az anyaggyûjtésben, illetve az adatok értelmezésében és
pontosításában az alább felsorolt kollégák voltak segítsé-
gemre: Bakacsiné Ruza Zsuzsa (MKA), Bariczné Rózsa
Mária (KELLO), Ékessy Éva és Fülöp Zsuzsanna (NKA),
Herczigné Mlakár Erzsébet és Pappné Németh Erika
(JAMK), Kopcsay Ágnes (NKÖM), Kozma László (OM),
Rády Ferenc (OSZK) és Somogyi József (KI). Vala-
mennyiük segítségét hálásan köszönöm.
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