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Hetvenéves az MKE…

Hetvenéves lett a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete
(MKE). Ez alkalomból ren-
deztek ünnepi konferenci-
át 2005. november 25-én
az Országház kongresszusi
termében, melyen részt vettek hazai, határon túli
valamint külföldi könyvtárosok egyaránt.

A konferencia címe A könyvtárak és könyv-
tárosok jövõje, mottója A könyvtár a jövõ esélye
volt. A levezetõ elnök, egyúttal az egyesület
másik alelnöke, Mader Béla megnyitó beszéde
után M. J. Sjoerd Koopman segítségével, aki Hol-
landiából jött és az IFLA koordinátora, betekin-
tést nyerhettünk a könyvtárak jövõképének vilá-
gába. Haraszti Pálné alelnök elõadásából meg-
tudhattuk, hogy a világon összesen egymilliárd

könyvtáros van, ebbõl Európában 350 ezren dol-
goznak. Európának 1,2 milliárd könyvtárhaszná-
lója, azaz olvasója van, nem csak az Európai
Unióba tartozó országokban. Skaliczki Juditnak a
magyar könyvtárpolitika jövõképét felvázoló elõ-
adása után Bakos Klára, az MKE elnök asszonya
a könyvtáros szakma progresszivitását hangsúlyozta.

A délelõtti program lezárásaként panelbeszél-
getés következett, melynek moderátora Bartos

Éva, a Könyvári Intézet igazgatója volt. A be-
szélgetésben Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója, Fodor Péter a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója, az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség elnöke, Dippold

Péter, az Országos Széchényi Könyvtár tudomá-
nyos igazgatója, Murányi Lajos, az MKE Ta-
nács elnöke és az MTA Könyvtárának osztály-
vezetõje, továbbá Ramháb Mária, a Katona Jó-
zsef Megyei Könyvtár igazgatója, Tiszavári

Ferencné, az Iparmûvészeti Múzeum Könyvtá-
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rának igazgatója, Virágos Márta, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemmzeti Könyvtár fõigazgatója
és nem utolsó sorban Bondor Erika, a Könyv-
tárostanárok Egyesületének elnöke vett részt.

A panelbeszélgetés alatt megtudtuk, hogy az
Országgyûlési Könyvtár régebben zárt rendsze-
rû intézményi könyvtár volt, és csak késõbb lett

nyilvános könyvtár. 1990 óta ismét a
parlamenti könyvtár szerepét tölti be
és egyben nyilvános szakkönyvtárként
mûködik. Az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos igazgatója el-
mondta, hogy nemzeti könyvtárra szük-
ség van és szükség is lesz mindig.
Dippold Péter úgy látja, hogy a Könyv-
tári Intézet az Országos Széchényi
Könyvtár ablaka a szakma felé. A
beszélgetés során elhangzott az is, hogy
az iskolai könyvtárak szocializálják a
jövõ olvasóit, illetve könyvtárhasználó-
it. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója szerint korszerû könyvtárak-
ra van szükség. Szolgáltató és olvasó-
központú könyvtárakat kell létrehozni,
mivel a könyvtár a kultúra közvetítõ in-
tézménye.

Finom falatok, üdítõ, kávé és torta,
azaz az ebédidõ után az angol, a cseh,
a német, valamint a szlovén könyvtá-
ros egyesületek képviselõi beszélget-
tek Hegyközi Ilona, a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi Szakkönyvtár
vezetõje irányításával. Legnagyobb
sajnálatunkra a Cervantes Intézet
könyvtárosa, Elias Chumillas Jiménez

nem tudott részt venni a konferencián.
Jelen volt viszont Nagy-Britanniá-

ból a CILIP nemzetközi titkára, Julie

Robinson, aki elmondta, hogy az Egye-
sült Királyságban vannak olyan könyv-
tárak, pontosabban közkönyvtárak,
amelyek vállalkozásszerûen mûköd-
nek, a könyvtárügyi politika betartá-
sával. Az Egyesült Királyságban az
önkormányzatok feladata a helyi
könyvtárak fenntartása. Magán- és üz-
leti vállalkozások is mûködtetnek köz-
könyvtárakat.

Angliában modernizálni kell néhány
könyvtárépületet, mert nem mindegyik
XIX. századi épület felel meg a kor

követelményeinek. Ez persze nem azt jelenti,
hogy teljesen át kell építeni, csak éppen a mai
korhoz kell igazítani õket. A jövõben a brit
könyvtárak találkozási pontok lehetnek a fiata-
lok számára, illetve tanulási bázisközponttá is
válhatnak az ingyenes internet-elérésnek köszön-
hetõen.
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Jarmila Burgetová, a cseh könyvtáros egye-
sület volt elnöke elmondta, hogy sok viszontag-
ság után Csehországban 1990-ben megújult a
szervezet. A cseh könyvtárak helyzete szerinte
hasonló, mint a magyaroké. 1989 után Csehor-
szágban is gondok voltak. Tizennégy regionális
könyvtáruk van. Az elmúlt tíz év igen bonyolult
volt. A cseh könyvtárügyi törvény a könyvtárral
mint információszolgáltatóval foglalkozik. Most
tervezik, hogy a nyilvános könyvtárakat bekap-
csolják az internet hálózatába.

Németországból Ulrike Lang látogatta meg
a konferenciát, aki a Bibliothek und Infor-
mation International elnökasszonya. Elmond-
ta, hogy szakmai látogatásokra küldenek né-
met könyvtárosokat, illetve külföldi könyvtá-
rosokat hívnak szakmai tapasztalatszerzésre.
Németországban nincs még könyvtárügyi tör-
vény. A német iskolai könyvtárakat általában
az iskola titkára vezeti, de néha tanárok is.

Szlovéniából Melita Ambrozic,
a könyvtáros egyesület elnöke jött
el, és elmondta, hogy szervezetük
1947-ben jött létre. 1991-ben dek-
larálták a függetlenséget Szlovéni-
ában. A könyvtári szolgáltatások
közszolgáltatásoknak számítanak
azon a területen. Mariborban ta-
lálható egy információs központ
is. A szlovén digitális könyvtá-
rak kiépítése a mai napig folya-
matban van.

Sok érdekes és hasznos dolog
hangozott el ezen a napon, amit
alkalmazni is lehet, de nem árt, ha
legalább tudunk róla.  Csak gratu-
lálni tudok a szervezõknek, köszö-
nöm, köszönjük ezt a napot, kö-
szönjük, hogy ebben a csodálato-
san szép teremben lehetett a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének
jubileumi ülése.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens
az EJF informatikus-könyvtáros

szak hallgatója
az MKE Olvasószolgálati

Szekciójának tagja

Hatodik Könyvtári
és Közgyûjteményi Napok
a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Központi
Könyvtárában

 „Alapít a múltra

– épít a jelenre

– …és lát a jövõbe

(Egy könyvtáros gondolata a ”szakmáról”)

A Központi Könyvtár már hagyományos jelleg-
gel rendezte meg 2005. november 8–9-én orszá-
gos konferenciáját a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) támogatásával. A rendezvény az
eCorvina stratégiai igazgatója, Gyüre Péter ja-
vaslatára az eddigi könyvtári témák mellett ki-
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