
Tanulás, tudás, mûveltség – könyvtárosok a
jövõ szolgálatában címmel tartotta 43. ván-
dorgyûlését a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Pécsett, a nemrég felavatott
Tudásközpontban. A cím és a színhely töké-
letesen összeillett, s az elhangzott elõadások
csak tovább erõsítették ezt a benyomást.

A nem mindennapi épületben több mint
nyolcszáz könyvtáros fordult meg július 14.
és 16. között, s akár a hivatalosan elhangzott,
akár a folyosókon hallott vélemények alap-
ján elmondható, hogy a Tudásközpont bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket. Hogy a pé-
csiek a mindennapokban milyennek találják,
az persze igazán csak késõbb, hosszabb
használat után derülhet ki.

A nyitó plenáris ülést megelõzõ sajtótájé-
koztató ezúttal ünnepélyes eseménynek is
helyet adott. Az Informatikai és Könyvtári

Szövetség (IKSZ), az MKE és a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) képviselõje
együttmûködési megállapodást írt alá arról,
hogy a könyvtárosok és a könyvtárak támo-
gatják a népszámlálás minél sikeresebb lebo-
nyolítását részben személyes tanácsadással,
segítségnyújtással, részben a könyvtárak in-
formatikai eszközeivel. Az idén elõször
ugyanis lehetõség lesz arra, hogy elektroni-
kus úton töltsük ki a népszámlálási kérdõíve-
ket.

Bakos Klára, az MKE elnöke megnyitó
beszédében kiemelte, hogy a modern de-
mokratikus társadalmaknak olyan polgárok-
ra van szükségük, akik hasznos tudással,
korszerû mûveltséggel rendelkeznek, és nem
idegen tõlük az egész életen át tartó tanulás.
Mint mondta, az Európai Unió stratégiájának
is hangsúlyos eleme a digitális menetrend,
ami különösen idõszerûvé teszi a könyvtá-
rosoknak azt a törekvését, hogy felkészítsék
a felhasználókat az egyre nagyobb teret hó-
dító digitális világban való eligazodásra, az
elektronikus ügyintézésre stb. (Ezekkel a té-
mákkal foglalkoztak az elõadások és a szek-
cióülések is.)

Elõadása végén Bakos Klára felhívta a
döntéshozók figyelmét, hogy érdemes meg-
fontolni, megéri-e, ha hagyják szétesni a ta-
lán egyedüli igazán jól mûködõ kulturális in-
tézményhálózatot, a könyvtári rendszert.

Az információk labirintusában a legrövi-
debb utat a könyvtárosok ismerik – mondta
köszöntõjében Réthelyi Miklós, a nemzeti
erõforrások minisztere. Könyvtár mindenütt
van, nyáron még a strandon is, és jó, hogy ez
így van. A közelmúlt pesszimista jóslataival
ellentétben Réthelyi Miklós azt a meggyõzõ-
dését fejezte ki, hogy az olvasás jelentõsége
nem csökkenhet, mivel csaknem minden te-
vékenységhez (még az internet használatá-
hoz is) szükség van rá. A legnagyobb egyet-
értéssel mégis az a bejelentése találkozott,
hogy a digitalizálási programban számítanak
a könyvtárosok tapasztalataira.
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A Baranya Megyei Közgyûlés alelnöke,
Jakabné Pohl Marietta szerint Pécs méltó
helyszíne a vándorgyûlésnek, és ezzel csak
egyetérthetünk. Beszélt a megyei önkor-
mányzat egyik büszkeségérõl, a könyvtár-
buszról is, amellyel olyan településeken
nyújtanak könyvtári szolgáltatást körülbelül
nyolcezer embernek, amelyek már nem tar-
tanak fenn könyvtárt.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) rekto-
ra, Bódis József, elmondta, hogy a tavalyi év
új reneszánszt hozott a város életébe, és so-
kan reménykedve tekintenek a Tudásköz-
pontra. Nekik az igazi választ a központ mû-
ködése adhatja meg.

Fischerné Dárdai Ágnes a házigazdák ne-
vében szólt. Mint az épületet használó két 
intézmény egyikének, a PTE Egyetemi
Könyvtárnak a fõigazgatója kifejezte meg-
gyõzõdését, hogy az új központ meghatározó
jelentõségû fejlesztés a hazai könyvtárügy és
felsõoktatás történetében. Hangsúlyozta,
hogy a vándorgyûlés szervezése során kiváló
együttmûködés alakult ki a két „bentlakó”
intézmény, a PTE Egyetemi Könyvtár és a
Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár, to-
vábbá a PTE Könyvtártudományi Intézete és
az intézet hallgatói között. Ez utóbbit külö-
nösen fontosnak tartotta. Sikeresnek ítélte a
szponzorok bevonására irányuló erõfeszíté-
seiket is, amit bizonyít a huszonhat szponzor
részvétele az esemény megvalósításában.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyv-
tár igazgatója, Szabolcsiné Orosz Hajnalka
ugyanezt az összefogást méltatta a sajtótájé-
koztatón. 

A plenáris ülés utolsó elõadója, Németh
Zsolt, a KSH elnökhelyettese az októberi
népszámlálásról beszélt, ami szerencsésen
esik egybe az IKSZ hagyományos országos
rendezvénysorozatával, a könyvtári körök-
ben csak összefogásnak emlegetett esemé-
nyekkel. Németh Zsolt egy ENSZ-tiszt-
viselõt idézett, aki szerint békeidõben a 
népszámlálás a társadalom legnagyobb had-
mûvelete. Az idén a Központi Statisztikai
Hivatal a civilek minél erõteljesebb bevo-
nására törekszik, és ezúttal elõször állítja 
a kommunikáció középpontjába azt a gondo-
latot, hogy a népszámlálás valójában a társa-
dalom ügye, a hivatal ehhez csak a technikai
támogatást adja. Elsõ alkalommal nyílik le-
hetõség internetes válaszadásra, s ennek nép-
szerûsítésében, segítésében nagyon fontos
szerepet játszhatnak a könyvtárosok. 

Az ünnepi köszöntõk után került sor a ha-
gyományos díjátadási ceremóniára. 

A Fitz József-díj elsõ helyezettje az Apá-
czai Kiadó Divatok és korok címû kiadványa,
Imrehné Sebestyén Margit mûve lett. A má-
sodik díjat G. Szász Ilonának a General Press
kiadónál megjelent, A Mindentvarró Tû címû
könyve nyerte (Szegedi Katalin illusztrációi-
val). 

Harmadik lett a Sorsával tetováltan 
önmaga: válogatás Lesznai Anna naplójegy-
zeteibõl címû kötet Török Petra szerkesztésé-
ben, a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum és
a hatvani Hatvany Lajos Múzeum közös ki-
adásában.
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Az MKE Egyesületi Munkáért Emlék-
érem elnevezésû kitüntetését kapta

Béresné Dávid Magdolna, a Budakeszi
Könyvtár és Információs Szolgálat vezetõje,

Kovács Beatrix, az ESKI Egészségpoliti-
kai Szakkönyvtár Kábítószerügyi különgyûj-
teményének vezetõje,

Molnárné Corina Ilona, a pécsi Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár volt munkatársa,

Papp Margit, a kecskeméti Katona József
Könyvtár tájékoztató könyvtárosa és 

Silvia Stasselová, a Szlovák Könyvtáros
Egyesület elnöke.

Az év fiatal könyvtárosa Bedekovity Dó-
ra, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár munkatársa lett, különdíjat kapott Tóth
Renáta, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtárból.

Minden kollégának szívbõl gratulálunk,
és további sikereket kívánunk!

Bakos Klára azzal zárta az idei vándor-
gyûlést, hogy az elsõ nap mindig a protokoll
jegyében telik, de ez egyúttal az érdekérvé-
nyesítés egyik leghatékonyabb lehetõsége is,
a második nap pedig a komoly szakmai mun-
káé, ami immár tíz szekcióban zajlott. A ván-
dorgyûlés mindig hasznos és jelentõs fóruma
a szakmának, mondta, és ismét bizonyságot
nyújtott a társadalomnak a könyvtárak és a
könyvtárosok fontosságáról. ■
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Az MKE 43. Vándorgyûlésének ajánlása

A könyvtár, a könyvtári rendszer nemcsak tudástár, nemcsak nemzeti identitásunk
értékõrzõ és közvetítõ helye, hanem hatékony eszköz az információs társadalom
kezében a társadalmi célok, a társadalmi megújulás, az esélykiegyenlítés, a kisebbségi
és állampolgári jogok alkalmazásában.
A könyvtár – maga is tanuló szervezetként – a képzés minden szintjén (egyéni, isko-
larendszerû vagy azon kívüli) támogatja a kompetenciaszerzõ, tudást megújító folyama-
tokat.
Nem az a kérdés, hogy könyvtárral vagy könyvtár nélkül. Versenyképesség a megújuló
Európában csak a minõség következetes képviseletével, a tudás mûveltséggé emelésév-
el érhetõ el. Internettel, a könyvtári gyûjtemények tudás-hitelesítõ bázisán. Versenyképes
ország – versenyképes könyvtárossal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezen jövõkép
elérésének elkötelezett támogatója. A társadalom számára a Tanulás, tudás, mûveltség –
könyvtárosok a jövõ szolgálatában címû konferenciájának záró pillanataiban e cél meg-
valósításához ajánlja fel erõforrásait.
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