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Ebédszünet után az alábbi szekciók ülésez-
tek: olvasószolgálati, bibliográfiai, mûszaki, tár-
sadalomtudományi, közkönyvtári egylet, gyer-
mekkönyvtáros, zenei könyvtárosok szervezete.
Beszámolóikat a késõbbi lapszámokban olvas-
hatják majd.

A rendezvény ideje alatt számos színes vetél-
kedõ várta a résztvevõket. Készíthettek montázst
könyvborítókból, tesztet tölthettek ki könyvtá-
rakkal kapcsolatos filmrészletekrõl, megméret-
hették könyvtár-informatikai ismereteiket. A leg-
jobb eredményt elérõket jutalomban részesítet-
ték. Az érdeklõdõk könyvtárvezetésen és város-
nézésen is részt vehettek. A vándorgyûlés hon-
lapján (http://vandor2007.bibl.u-szeged.hu/) az
eseményekrõl képes beszámolót láthatnak Mándli

Gyula fotóiból, valamint az MKE elnöksége ré-
szérõl a vándorgyûlés ideje alatt folyamatosan
készített összefoglalást olvashatnak a http://
konferencia.klog.hu címen.

A záró plenáris ülésen Bakos Klára összefog-
lalójában elmondta, hogy sokat tudtunk meg
magunkról, arról, hogy mit kell tenniük a könyv-
táraknak, hogy is nézzen ki a jövõ könyvtára.
Megköszönte a vendéglátók és a szervezõk
munkáját, a kiállítók hasznos jelenlétét. Megál-
lapította, hogy eredményes munkát végeztek, ami
új utat nyithat a könyvtárak számára. A vendég-
látók nevében Mader Béla megköszönte a jelen-
lévõknek, hogy eljöttek, és kifejezte reményét,
hogy érezték a szeretetet, amivel várták õket.
Ramháb Mária, a kecs-
keméti megyei könyvtár
igazgatója ismertette a
tavalyi kecskeméti ván-
dorgyûlés óta a könyvtá-
rukban történt eseménye-
ket. Ezután hagyomány-
teremtõ esemény követ-
kezett: a szegedi rende-
zõk egy vándorbotot ad-
tak át a jövõ évi vándor-
gyûlés helyszíne, Szom-
bathely képviselõjének,
Barki Katalinnak, a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola
könyvtára vezetõjének.
Bejelentették az IFLA-
HUN levelezõlista meg-
indulását, mely a magyar
és magyarul értõ könyv-

tárosok és információs szakemberek határokon
átívelõ levelezõlistája (http://infoserv.inist.fr/
wwsympa.fcgi/info/ifla-hun), majd átadták a
vándorgyûlés játékos programjainak díjait. Zá-
rásul megtekintették a szekciók ajánlásait, melyek
a vándorgyûlés honlapjára is felkerülnek majd. Az
esti baráti találkozó jó hangulatban, értékes beszél-
getésekkel telt.

Viszontlátásra jövõre Szombathelyen!
Dávid Boglárka

Kitüntetések

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 39. Ván-
dorgyûlésén, Szegeden átadták a szervezet elis-
meréseit.

MKE-emlékérmesek lettek:
Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnökségi

tagja, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Tanárképzõ Fõiskolai Kar Könyvtártudomá-
nyi Tanszékének tanszékvezetõ tanára

Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei
Szervezetének elnöke, az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár igazgatója

Krasznai Mihályné, az MKE Mûszaki Könyv-
táros Szekciójának tagja, a Budapesti Mûszaki
Fõiskola Könyvtárának igazgatója

Pálvölgyi Mihály, az MKE Vas Megyei Szer-
vezetének tagja, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar Könyvtár- és In-
formációtudományi tanszékének fõiskolai tanára
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Szivi Józsefné, az MKE Társadalomtudomá-
nyi Szekciójának tagja (volt elnöke), a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyûj-
teményszervezési igazgatója

Solmoši Márta, az Ipolysági Városi Könyvtár
igazgatója

„Az év fiatal könyvtárosa” díjazottja:
Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond

Városi Könyvtár könyvtárosa
A helyismereti könyvtárosok tanácskozásán,

Gyulán Orbánné Horváth Márta kapott Kertész
Gyula-díjat.

Minden kitüntetett kollégának gratulálunk és
további sikereket kívánunk!

Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének évi

közgyûlése
és konferenciája

Az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egye-
sülése (EKE) minden évben szokásosan június
utolsó hetében tartja éves közgyûlését és az eh-
hez kapcsolódó kétnapos konferenciát. 2007-ben
június 25–27-én Szombathelyen, a hajdani
Sabáriaban, Szent Márton szülõvárosában jöttek
össze a tagkönyvtárak, hogy megválasszák az
egyesület új elnökét, a munkáját segítõ elnöksé-
get, és a konferencián meghallgassák, megbe-
széljék az egyházi könyvtárakat érintõ témákat. A
vendéglátó az egyházmegye elsõ püspöke, Szily
János által 1791-ben alapí-
tott Szombathelyi Egyház-
megyei Könyvtár volt.

A nyugati határszélen
fekvõ megyeszékhelyre
sokan jöttek el a háromna-
pos rendezvényre, a részt-
vevõk többsége vagy na-
gyon régen, vagy még soha
nem járt a városban és a
környékén. Ezért a könyv-
táros kollégák nagy része
kitartott az utolsó progra-
mig a változékony idõben
– a hõségtõl a csöpörgõ
esõig mindenben volt ré-
szük –, s hõsiesen ülte,
hallgatta, járta és nézte

végig az igencsak sûrû programot. Szerencsére a
régi karmelita kolostor csendes, nyugodt környe-
zetében mûködõ Martineum Felnõttképzõ Inté-
zetben minden együtt volt ahhoz (szállás, étke-
zés, kápolna, konferenciaterem), hogy a rendez-
vény pergõn, zökkenõmenetesen bonyolódjon le.

Hétfõn (25-én) délre még a legmesszebbrõl
érkezõk is regisztráltatták magukat, hogy ebéd
után, 14 órakor megkezdõdhessen az érdemi
munka. A vendégeket Sill Aba Ferenc, a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Könyvtár igazgatója
köszöntötte, majd az elnöki és a kamarási beszá-
molók után, mivel az ez évi közgyûlésen új el-
nököt és elnökséget kellett választani, a jelölés
és a szavazás következett, amelynek eredménye-
képpen a következõ három évben Mányoki Já-

nos, az Evangélikus Országos Könyvtár igazga-
tója irányítja az egyesület munkáját az elnökség
segítségével. Az új elnök köszöntõ szavai után
rövid pihenõ következett, majd városnézésre in-
dult a társaság.

Elõször a hajdani Savaria pompás, mozaik-
padlós épületeinek, fürdõinek, a híres Borostyán-
kõ útnak a maradványait tekintették meg a Rom-
kertben, majd a XVIII. században épült püspöki
palota, a Szeminárium épülete, benne a könyvtár
következett.

A XVIII. századi, Dorffmaister István freskó-
ival díszített könyvtárszobában, elõlegként a
2008-as Biblia évére, egy kis kiállítás várta a
látogatókat az Egyházmegyei Könyvtár bibliái-
ból válogatva. A XIX. századi teremkönyvtár-
ban pedig a kódexeket, õsnyomtatványokat, an-




