
Valóban vándorbotot kellett fognia a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Jogi Szekciója tagsága mintegy felének,
hogy eljuthasson leghûségesebb váro-
sunkba, Sopronba – Miskolcról, Debre-
cenbõl, Pécsrõl, Szegedrõl. De aki az 
ország szívébõl igyekezett a tömegközle-
kedés segítségével, idén annak is kaland
volt a gyülekezésre idõben érkezni, majd
hazajutni. Nem ismerjük a statisztikákat.
Csak magunkról tud a krónikás beszá-
molni: negyvenfõs szekciónk tagságából
huszonkét kolléga vett részt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándor-
gyûlésén.1

Már a nyitó plenáris ülésen is érdemes
volt jelen lenniük a jogi szekciós tagok-

nak. Szakmai szervezetünk ifjú kora elle-
nére idén másodszor ünnepelt mintegy
hétszáz kolléga jelenlétében, hisz ez év-
ben elnökünk, Sándor Gertrúd egész
szakmai tevékenységét ismerte el az
MKE vezetése arra hivatott grémiuma,
átvehette az egyesület megbecsülését je-
lentõ emlékérmet.
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1 Érdeklõdõ tagtársaink itt is olvashatnak 

a megnyitóról: http://polgarportal.hu/kuzdo-ter/

magyarorszag/4745-a-magyar-konyvtarosok-

egyesuletenek-negyvenhatodik-vandorgyulese

Vándoroltunk, gyûltünk – képekben

Emlékérem-átadás

Kitüntetettek

✒✒    Nagyné Gvizd Ágnes



A hivatalos program után lehetõsé-
günk volt a hûség városával ismerkedni,
majd este megpihenhettünk, egy helyi
borász kellemes kertjében feledhettük a
nap fáradalmait. Közben megismerked-
hettünk a híres soproni borászat történe-
tével, kóstolgatva finom nedûit.

A péntek hagyományosan a szakmai
bemutatók napja. Következzenek elõadó-
ink és az elõadások elérhetõsége:

1. ELDORADO az informatikai meg-
oldás jogi kérdései, a jogi kérdések infor-
matikai megoldása

Elõadók: Amberg Eszter, az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) fõkönyvtá-
rosa és jogásza és Fülöp Endre, a
Monguz Kft. fejlesztõje

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-amberg-eszter-fulop-
endre -e ldorado-az - in fo rmat ika i -
megoldas-jogi-kerdesei-a-jogi-kerdesek-
informatikai-megoldasa/ címen.
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Kóstolható kortyintáshoz falatkák…

„A” helyszín

… és akik kóstoltak Bruckner borászéknál



2. Vigyázó szemetek a felhõkre vessé-
tek – a felhõtechnológia egyes szerzõi jo-
gi kérdései

Elõadó: Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöki fõta-
nácsadója

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-toszegi-zsuzsanna-
vigyazo-szemetek-a-felhokre-vessetek/
címen.

3. Az árva mûvek felhasználásának
hazai lehetõségei, különös tekintettel az
új uniós szabályozás magyarországi be-
vezetésére

Elõadó: Lábody Péter, a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõ-
osztályának fõosztályvezetõje

Az elõadás elérhetõ a https://pod-
cast.nyme.hu/dr-labody-peter-az-arva-
m u ve k - f e l h a s z n a l a s a n a k - h a z a i -
lehetosegei-kulonos-tekintettel-az-uj-
unios-szabalyozas-magyarorszagi-
bevezetesere/ címen.

4. Közös jogkezelés az intelligens
szolgáltatások tükrében 

Moderátor: Horváth Sándor Domon-
kos, a gyõri Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója

Meghívott szakértõk:
Amberg Eszter, az OSZK fõkönyvtá-

rosa és jogásza,
Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõosztá-
lyának fõosztályvezetõje, 

Németh Rita, a Magyar Books In Print
Kft. ügyvezetõ igazgatója,

Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala elnöki fõtanács-
adója,

Tóth Éva, az Országgyûlési Könyvtár
Nyilvános Szolgáltatások Osztályának
osztályvezetõje.

Az elõadásokat igen élénk érdeklõdés
kísérte, negyven és negyvenöt között vál-
takozott a látogatók száma. Örvendetes
az a tény, hogy nemcsak a jogi felsõokta-
tási intézmények, de közmûvelõdési
könyvtárak, valamint középfokú oktatási
intézmények is képviseltették magukat.
Kérdések, észrevételek is elhangzottak.

A záró plenáris ülés után igyekeztünk
a baráti találkozóra, ahol kellemes, han-
gulatos „táncos” esttel búcsúztunk a
negyvenhatodik vándorgyûléstõl, Sopron
városától és a kiváló munkát végzõ szer-
vezõ kollégáktól, vendéglátóinktól.
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Aki még tehette, szombaton igazán ér-
dekes határon inneni s határon túli város-
nézõ és túraprogramok közül választha-
tott.

Köszönjük az elõadóknak, hallgatósá-
gunknak, tagságunknak, hogy megtisz-
teltek minket munkájukkal, részvételük-
kel, így egy nagyon sikeres és kellemes
hangulatú, tartalmas együttléttel lehet-
tünk gazdagabbak.

Barnard Slade után szabadon: jövõre
veletek ugyanígy, Szolnokon! ■
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