NAPLÓ

Kissné Anda Klára
KÖNYVTÁROSOK
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
A képen: Kecskés Ildikó és Barátné dr. Hajdu Ágnes
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✒ 2016. július 7. és 9. között a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) már a
negyvennyolcadik vándorgyûlést rendezte meg, hogy a trendeket, szolgáltatásokat, közösségkapcsolatokat, a szûkebb szakterületek aktuális kérdéseit
megvitassák. A Kapcsolat – Könyvtár –
Együttmûködés: Felelõsséggel a sikeres
közösségekért címmel megtartott konferencia helyszíne ezúttal Veszprém volt.
A cím tükrözi az IFLA (International
Federation of Library Associations and
Institutions) idei konferenciájának központi gondolatát, az Európai Unió szakpolitikai törekvéseit, az MKE-nek az
Európa a polgárokért programban megfogalmazott célokkal való azonosulását, és illeszkedik az Emberi
Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) szakpolitikai céljaihoz. Az erõs, innovatív társadalom elengedhetetlen feltétele a
korszerû könyvtár,
amelynek tevékenysége az ENSZ fenntarthatósággal összefüggõ programjainak tizenhét pontjában megjelölt segítõ intézményként.
A nyitó plenáris ülésen
Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke hangsúlyozta, hogy a könyvtári tevékenység és kapcsolatrendszer minden
közösségre kiterjed. A dinamikusan változó, formálódó társadalmi és technikai
környezetben a korszerû könyvtár és a
felkészült könyvtáros katalizátor szerepet tölt be az együttmûködésekben és a
közösségépítésben.

Navracsics Tibornak, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának köszöntõjében elhangzott, hogy a könyvtárak nem
a múlt, hanem a jövõ intézményei,
ahogy azt a Nyilvános könyvtárak 2020
kezdeményezés deklarálja. Felelõsen
nyitnak a társadalom, a technikai újdonságok, a digitalizáció felé, és válnak közösségi térré. A könyvtári hálózat fejlesztése a társadalom megtartó ereje,
a „mûveltté tevés” helyszíne, a mûveltség pedig a társadalom mozgató ereje, a
versenyképesség fokmérõje.
Sepsey Tamásné Vígh Annamária, az
EMMI Közgyûjteményi Fõosztály fõosztályvezetõje többek közt
a felelõsségrõl, a
munkaidõn túli
elkötelezettségrõl, a
kihívásokhoz
való alkalmazkodásról,
a megyei
könyvtárak települési ellátásban
betöltött rendkívüli szerepérõl, a közösségek megmaradásáért végzett munkájáról beszélt. Kiemelte a Modern Városok
Program keretében megújuló József Attila Megyei és Városi Könyvtárat az ország elsõ zöldkönyvtáraként, említést
tett az Országos Széchényi Könyvtárnak
a Budai Várban történõ, XXI. századi
fejlesztésérõl, a továbbképzési rendszer
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és a bérek fejlesztésérõl, továbbá kiemelte, hogy az MKE kiváló szakmai
partnere a minisztériumnak.
Ahogy Porga Gyula, Veszprém polgármestere fogalmazott, egy települést
meg lehet ítélni abból, hogyan bánik a
könyvtárával, amely bár kevésbé látható, de fontos tartópillér, ahogy egy hajónak a tõkesúly. Gelencsér András, a
Pannon Egyetem rektora a tudomány
oldaláról közelítve jegyezte meg, hogy
írásbeliség és könyv nélkül nem fogalmazódhatott volna meg egyetlen fontos
gondolat sem, és a könyvtárnak óriási
jelentõsége van az egyetemes emberi
tudás megõrzésében. Itt nem szakmáról, hivatásról kell beszélni.
Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója köszöntõje
után, Barátné Hajdu Ágnes Erõs könyvtárak, felkészült könyvtárosok címmel
az MKE stratégiájáról, a nemzetközi
környezetre tekintettel végzett szolgál-

tatásfejlesztésrõl, a tapasztalatcseréket
szolgáló országos rendezvényekrõl
adott összegzést. A folyamatos, dinamikus megújulás, a könyvtárak helyzetének újraértékelése, a társadalomban betöltött szerep tudatosítása az egyesület
feladata. A civil együttmûködés és
a nemzetközi szerepvállalás erõsítése a
cél. A 2020-21-re elõrevetített egyenrangú és innovatív társadalom zálogai a
felkészült könyvtárosok, mert „ott fejlett
a helyi társadalom, ahol könyvtáros
szakember dolgozik”.
A konferencia elsõ napját a szakmai
kitüntetések ünnepélyes átadása zárta.
Az MKE emlékérmét az egyesület elnöke, Barátné Hajdu Ágnes és Gerencsér
Judit fõtitkár adta át Pintérné Kék Krisztinának (Kaposvári Egyetem Egyetemi
Könyvtár), Gulyás Lászlónénak (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár), Keszeiné Barki Katalinnak (Savaria
Egyetemi Központ és Levéltár), Sárkö-

Kitüntetések
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a negyvennyolcadik vándorgyûlésén MKEemlékérmet kapott:
Pintérné Kék Krisztina (Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár),
Gulyás Lászlóné (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár),
Keszeiné Barki Katalin (Savaria Egyetemi Központ és Levéltár),
Sárköziné Sárovits Hajnalka (balatonfüredi Városi Könyvtár),
Szakmári Klára (Könyvtárostanárok Egyesülete)
és határon túli magyar könyvtárosként
Kecskés Ildikó (Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete).
Az Év Fiatal Könyvtárosa díjat Gergely Ildikó (Pest Megyei Szervezet, Gödöllõ) kapta.
A Kovács Máté Alapítvány különdíját Rózsa Dávid (Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár) vehette át.
A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk! (– a szerk.)
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ziné Sárovits Hajnalkának (balatonfüredi Városi Könyvtár) és Szakmári Klárának (Könyvtárostanárok Egyesülete).
Valamennyien az MKE valamelyik megyei szervezetében – illetve egyikük
egy társszervezetében – betöltött sok
éves, példaértékû, elõremutató és áldozatos szakmai munkáért kapták megérdemelten az egyesület legmagasabb, saját alapítású kitüntetését.
MKE-Emlékérmet kapott továbbá határon túli könyvtárosként Kecskés Ildikó,
a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete alelnöke, az érsekújvári
Anton Bernolák Könyvtár szaktanácsadója. Az MKE Komárom-Esztergom
Megyei Szervezet 2013-ban, egy felvidéki tapasztalatcsere miatt vette fel a kapcsolatot Kecskés Ildikóval. A tíz–tizenöt
éve szunnyadó és felelevenített szálak
azóta sok pozitívumot hoztak mind a
hazai, mind a határon túli szakmai
munkában, valamint a továbbképzések
szervezésében, amibõl a magyar és a
szlovákiai magyar könyvtárosok egyaránt profitálhattak. A kapcsolatok köz-

vetítése, egymás munkájának közvetlen
és közvetett segítése sokak számára jelentett szakmai többletet. Az érsekújvári könyvtárral 2015 októberében kötött
testvérkönyvtári megállapodást a tatabányai József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, ami azóta az érsekújvári könyvtár állománygyarapításának
segítésében, közös pályázati tevékenységben, közvetlen könyvtárközi kölcsönzésben nyilvánul meg, és idén másodszor már a könyvtárosok világnapját
is közösen ünnepelték. Kecskés Ildikó
szerepe kiemelkedõ ebben az együttmûködésben, a közösségteremtésben, a
nemzeti értékek ápolásában, amit most
az egyesület kitüntetésével köszönhettünk meg.
Az ülésen átadták az MKE és az IKSZ
(Informatikai és Könyvtári Szövetség)
által közösen alapított, Az Év Fiatal
Könyvtárosa elnevezésû díjat, amely a
pályakezdõk munkájának elismerését
szolgálja. A kitüntetést Gergely Ildikó
(Pest Megyei Szervezet, Gödöllõ) kapta
a Z-generációról írt pályamunkájáért.
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A Kovács Máté Alapítvány különdíját
Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának fõigazgató-helyettese vehette át a szakkönyvtárak megújuló szolgáltatásairól és az új trendekrõl
írt dolgozatáért.
A hagyományosan november elején
átadott Füzéki István-emlékérem az alapító szándékához illeszkedve kap nagyobb hangsúlyt azzal, hogy a legnagyobb szakmai közösség elõtt, a vándorgyûlésen is elhangzik a laudációja.
A kuratórium idén Varga Róbertnek, a
Somogy Megyei Könyvtár (már) nyugdíjas igazgatójának adományozta az emlékérmet.
Az MKE, a Bibliográfiai Szekció és a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
által közösen alapított Kertész Gyuladíjat Berényi Ernõné (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) vehette át.
A Fitz József-díj az elmúlt év (minden
szempontból) legértékesebbnek tartott
kiadványait illeti. Egy díjazott az MKE
kizárólagos választottja, kettõ minisztériumi hatáskörben odaítélt elismerés,
amely a kiadók rangját emeli. A 2015.
évi könyvtermés díjazottjai a 100 magyar népmese – A Magyar népmesék sorozat teljes kiadása az Alexandra Kiadó
jóvoltából, a Mesélõ kastélyok Podhorányi Zsolt munkájaként a Kossuth
Kiadó kiadásában, valamint Csányi Vilmos Íme, az ember – a humánetológus
szemével címû könyve a Libritõl
A vándorgyûlés második napja az
MKE szakterületi szekcióinak, valamint
a Veszprém Megyei Szervezetnek és a
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egye-

sületének széles körû tapasztalatcseréjével telt. Összesen tizennégy szekció
ülésezett, tizenhárom szekcióprogramban. Csak néhány téma: olvasásfejlesztés az iskolai könyvtárban, EBSCO
e-book szolgáltatás a megyei könyvtárakban, olvasóvá nevelés okos eszközök bevonásával, hungarikagyûjtés és
-kutatás a Mikes-program keretében,
könyvtárosok stresszhelyzetben, értékõrzés, a helyismereti tevékenység lokális identitást alakító szerepe, a zenei
gyûjteményen keresztül az ének-zenei
nevelésért, közgyûjtemények együttmûködése a MaNDA országos digitalizálási
projektjeiben, a bibliográfiai szolgáltatás változó tendenciái, könyvtárosképzés, a kutatói közösségek kommunikációjának támogatása, egyetemi és
kutatóintézeti együttmûködés stb.
A vándorgyûlés alatt számos kiállító
mutatta be az új, könyvtári tevékenységeket támogató technológiákat, eszközöket, szolgáltatásokat.
Felbecsülhetetlen és maradandó értéke marad az elmúlt napoknak az ország különbözõ tájairól érkezettekkel
történt találkozás, beszélgetés, a kialakult kapcsolatok és a hallottak nyomán
odahaza megvalósított ötletek. A mintegy nyolcszáz résztvevõt számláló konferencia záró plenáris ülésén a vándorzászlót a miskolciak vették át. Addig
feltöltõdve szervezzük tovább közösségeinket, együttmûködéseinket és élünk
hivatásunknak.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! Köszönjük a házigazdáknak, a
szervezõknek, az egyesületnek – köszönjük Veszprém! ■
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