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A képen: Kecskés Ildikó és Barátné dr. Hajdu Ágnes



✒✒ 2016. július 7. és 9. között a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete (MKE) már a

negyvennyolcadik vándorgyûlést ren-

dezte meg, hogy a trendeket, szolgálta-

tásokat, közösségkapcsolatokat, a szû-

kebb szakterületek aktuális kérdéseit

megvitassák. A Kapcsolat – Könyvtár –

Együttmûködés: Felelõsséggel a sikeres

közösségekért címmel megtartott konfe-

rencia helyszíne ezúttal Veszprém volt.

A cím tükrözi az IFLA (International

Federation of Library Associations and

Institutions) idei konferenciájának köz-

ponti gondolatát, az Európai Unió szak-

politikai törekvéseit, az MKE-nek az 

Európa a polgárokért programban meg-

fogalmazott célokkal való azonosulá-

sát, és illeszkedik az Emberi

Erõforrások Minisztériuma

(EMMI) szakpolitikai cél-

jaihoz. Az erõs, innova-

tív társadalom elen-

gedhetetlen feltétele a

korszerû könyvtár,

amelynek tevékeny-

sége az ENSZ fenn-

tarthatósággal össze-

függõ programjainak ti-

zenhét pontjában megje-

lölt segítõ intézményként. 

A nyitó plenáris ülésen

Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnö-

ke hangsúlyozta, hogy a könyvtári tevé-

kenység és kapcsolatrendszer minden

közösségre kiterjed. A dinamikusan vál-

tozó, formálódó társadalmi és technikai

környezetben a korszerû könyvtár és a

felkészült könyvtáros katalizátor szere-

pet tölt be az együttmûködésekben és a

közösségépítésben.

Navracsics Tibornak, az Európai Bi-

zottság kulturális, oktatási, ifjúságpoliti-

kai és sportügyi biztosának köszöntõjé-

ben 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 újdon-

ságok, a digitalizáció felé, és válnak kö-

zösségi térré. A könyvtári hálózat fej-

lesztése a társadalom megtartó ereje, 

a „mûveltté tevés” helyszíne, a mûvelt-

ség pedig a társadalom mozgató ereje, a

versenyképesség fokmérõje.

Sepsey Tamásné Vígh Annamária, az

EMMI Közgyûjteményi Fõosztály fõosz-

tályvezetõje többek közt

a felelõsségrõl, a

munkaidõn túli

elkötelezett-

ségrõl, a

k i h í v á -

s o k h o z

való al-

kalmaz-

kodásról, 

a megyei

könyv t á -

rak települé-

si ellátásban

betöltött rendkívü-

li szerepérõl, a közössé-

gek megmaradásáért végzett munkájá-

ról beszélt. Kiemelte a Modern Városok

Program keretében megújuló József At-

tila Megyei és Városi Könyvtárat az or-

szág 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 ki-

emelte, hogy az MKE kiváló szakmai

partnere a minisztériumnak.

Ahogy Porga Gyula, Veszprém pol-

gármestere fogalmazott, egy települést

meg lehet ítélni abból, hogyan bánik a

könyvtárával, amely bár kevésbé látha-

tó, de fontos tartópillér, ahogy egy ha-

jónak a tõkesúly. Gelencsér András, a

Pannon Egyetem rektora a tudomány

oldaláról közelítve jegyezte meg, hogy

írásbeliség és könyv nélkül nem fogal-

mazódhatott volna meg egyetlen fontos

gondolat sem, és a könyvtárnak óriási

jelentõsége van az egyetemes emberi

tudás megõrzésében. Itt nem szakmá-

ról, hivatásról kell beszélni. 

Pálmann Judit, az Eötvös Károly Me-

gyei Könyvtár igazgatója köszöntõje

után, Barátné Hajdu Ágnes Erõs könyv-

tárak, felkészült könyvtárosok címmel

az MKE stratégiájáról, a nemzetközi

környezetre tekintettel végzett szolgál-

tatásfejlesztésrõl, a tapasztalatcseréket

szolgáló országos rendezvényekrõl

adott összegzést. A folyamatos, dinami-

kus megújulás, a könyvtárak helyzeté-

nek újraértékelése, a társadalomban be-

töltött szerep tudatosítása az egyesület

feladata. A civil együttmûködés és 

a nemzetközi szerepvállalás erõsítése a

cél. A 2020-21-re elõrevetített egyen-

rangú 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 elnö-

ke, Barátné Hajdu Ágnes és Gerencsér

Judit fõtitkár adta át Pintérné Kék Krisz-

tinának (Kaposvári Egyetem Egyetemi

Könyvtár), Gulyás Lászlónénak (II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-

tár), Keszeiné Barki Katalinnak (Savaria

Egyetemi Központ és Levéltár), Sárkö-
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Kitüntetések

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a negyvennyolcadik vándorgyûlésén MKE-
emlékérmet 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.)



ziné Sárovits Hajnalkának (balatonfü-

redi Városi Könyvtár) és Szakmári Klá-

rának (Könyvtárostanárok Egyesülete).

Valamennyien az MKE valamelyik me-

gyei szervezetében – illetve egyikük

egy társszervezetében – betöltött sok

éves, példaértékû, elõremutató és áldo-

zatos szakmai munkáért kapták megér-

demelten az egyesület legmagasabb, sa-

ját alapítású kitüntetését.

MKE-Emlékérmet kapott továbbá ha-

táron túli könyvtárosként Kecskés Ildikó,

a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok

Egyesülete alelnöke, az érsekújvári

Anton Bernolák Könyvtár szaktanács-

adója. Az MKE Komárom-Esztergom

Megyei Szervezet 2013-ban, egy felvidé-

ki tapasztalatcsere miatt vette fel a kap-

csolatot 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 egy-

aránt profitálhattak. A kapcsolatok köz-

vetítése, egymás munkájának közvetlen

és közvetett segítése sokak számára je-

lentett szakmai többletet. Az érsekújvá-

ri könyvtárral 2015 októberében kötött

testvérkönyvtári megállapodást a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi

Könyvtár, ami azóta az érsekúj-

vári könyvtár állománygyarapításának

segítésében, közös pályázati tevékeny-

ségben, közvetlen könyvtárközi köl-

csönzésben nyilvánul meg, és idén má-

sodszor már a könyvtárosok világnapját

is közösen ünnepelték. Kecskés Ildikó

szerepe kiemelkedõ ebben az együtt-

mûködésben, a közösségteremtésben, a

nemzeti értékek ápolásában, amit most

az egyesület kitüntetésével köszönhet-

tünk 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 Hi-

vatal Könyvtárának fõigazgató-helyette-

se vehette át a szakkönyvtárak megúju-

ló szolgáltatásairól és az új trendekrõl

írt dolgozatáért.

A hagyományosan november elején

átadott Füzéki István-emlékérem az ala-

pító szándékához illeszkedve kap na-

gyobb hangsúlyt azzal, hogy a leg-

nagyobb szakmai közösség elõtt, a ván-

dorgyûlésen is elhangzik a laudációja. 

A kuratórium idén Varga Róbertnek, a

Somogy Megyei Könyvtár (már) nyugdí-

jas igazgatójának adományozta az em-

lékérmet.

Az MKE, a Bibliográfiai Szekció és a

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

által közösen alapított Kertész Gyula-

díjat Berényi Ernõné (Debreceni Egye-

tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) ve-

hette át. 

A Fitz József-díj az elmúlt év (minden

szempontból) legértékesebbnek tartott

kiadványait illeti. Egy díjazott az MKE

kizárólagos választottja, kettõ miniszté-

riumi hatáskörben odaítélt elismerés,

amely a kiadók rangját emeli. A 2015.

évi könyvtermés díjazottjai a 100 ma-

gyar népmese – A Magyar népmesék so-

rozat teljes kiadása az Alexandra Kiadó

jóvoltából, a Mesélõ kastélyok Pod-

horányi Zsolt munkájaként a Kossuth

Kiadó kiadásában, valamint Csányi Vil-

mos 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 tapasztalatcseré-

jével telt. Összesen tizennégy szekció

ülésezett, tizenhárom szekcióprogram-

ban. Csak néhány téma: olvasásfejlesz-

tés az iskolai könyvtárban, EBSCO 

e-book szolgáltatás a megyei könyvtá-

rakban, olvasóvá nevelés okos eszkö-

zök bevonásával, hungarikagyûjtés és 

-kutatás a Mikes-program keretében,

könyvtárosok stresszhelyzetben, érték-

õrzés, a helyismereti tevékenység loká-

lis identitást alakító szerepe, a zenei

gyûjteményen keresztül az ének-zenei

nevelésért, közgyûjtemények együttmû-

ködése a MaNDA országos digitalizálási

projektjeiben, a bibliográfiai szolgálta-

tás változó tendenciái, könyvtáros-

képzés, a kutatói közösségek kommu-

nikációjának támogatása, egyetemi és

kutatóintézeti együttmûködés stb. 

A vándorgyûlés alatt számos kiállító

mutatta be az új, könyvtári tevékenysé-

geket támogató technológiákat, eszkö-

zöket, szolgáltatásokat. 

Felbecsülhetetlen és maradandó ér-

téke marad az elmúlt napoknak az or-

szág különbözõ tájairól érkezettekkel

történt találkozás, beszélgetés, a kiala-

kult kapcsolatok és a hallottak nyomán

odahaza megvalósított ötletek. A mint-

egy nyolcszáz résztvevõt számláló kon-

ferencia záró plenáris ülésén a vándor-

zászlót a miskolciak vették át. Addig

feltöltõdve szervezzük tovább közössé-

geinket, együttmûködéseinket és élünk

hivatásunknak.

A díjazottaknak ezúton is gratulá-

lunk! Köszönjük a házigazdáknak, a

szervezõknek, az egyesületnek – kö-

szönjük Veszprém! ■
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