
Beszámoló az MKE Helyismereti Könyvtárosok zárta le az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében.
Szervezetének XVIII. Országos Tanácskozásáról A második nap, július 7-e délelőttjén ismét érdekes 
(Gödöllő, 2011. július 6-7-8.) előadásokat hallottunk neves szakmai előadóktól:

Kovácsné Koreny Ágnes, az Országgyűlési Könyvtár 
Az idei tanácskozás az Európaiság és nemzeti, helyi értékek téma osztályvezetője az Európai uniós tájékoztatás-ról, Dr. Sajó 
köré szerveződött, s ennek kapcsán Gödöllő, mint az EU Andrea, az OSZK főigazgató asszonya az Európai 
soros magyar elnökségének kiemelt helyszíne, és a digitalizálási törekvések-ről beszélt, Mennyeiné Várszegi 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ volt Judit, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
a rendezvény házigazdája. Helyismereti és Különgyűjteményi Osztály vezetője 
A július 6-8. között megrendezett háromnapos konferencia pedig a Lokális információk a Kisalföldi Tudástár portálon 
rendkívül színes, érdekes szakmai- és szabadidős címmel tartott előadást.
programokat kínált. A délelőtti szekcióülések második részében pedig egyes 
A tanácskozás július 6-án ünnepélyes megnyitóval könyvtárak képviselői mutatták be, náluk milyen formában 
kezdődött, köszöntőt mondott Pintér Zoltán történtek fejlesztések a helyismereti gyűjtemény 
alpolgármester úr és Mándli Gyula, az MKE Helyisme- tekintetében. Ennek során először a kalocsai Tomori Pál 

re t i  K önyvtárosok Városi és Főiskolai Könyvtár új honlapját és helyismereti 
Szervezetének elnöke, pályázatának eredményeit ismertette a könyvtár igazgatója, 
majd a Kertész Gyula Asbóth Miklós. Majd a dunakeszi Kölcsey Ferenc 
Emlékérem á tadása  Városi Könyvtár online helyismereti fejlesztéséről 
következett. A díjat az kaptunk információt Csonka Mária igazgató asszonytól, 
idén a szervezet elnöksé- és végül Bajnok Tamara a százhalombattai városi 
ge Gerber Gyulának, a könyvtár egyik munkatársa mutatta be az elkészült Városi 
Pest Megyei Könyvtár archívumot, és beszélt a jövendő tervekről.
nyugdíjba vonuló igazga- A második nap szakmai programsorozatát a 

tóhelyettesének ítélte oda. A laudáció felolvasása és az Könyvtárellátó Nonprofit Kft. képviseletében, Lukács 
emlékérem átadása után Dr. Gazda István tudománytör- Szabolcs ügyvezető igazgató zárta le előadásával, melyben 
ténésznek, a Magyar Tudománytörténeti Intézet a cég régi és új szolgáltatásairól beszélt a jelenlévőknek.
igazgatójának A helytörténeti kutatások digitalizált alapművei a Az ebéd elfogyasztása és egy kis pihenőt követően 
világhálón című, és Kégli Ferencnek, az OSZK nyugalma- csütörtök délutánra „már csak” fakultatív szabadidős 
zott osztályvezetőjének Helyismereti fejlesztések a TÁMOP programok: kirándulás és egy kis nosztalgiával egybekötött 
3.2.4 keretében elnevezésű előadását hallgattuk meg. retró party maradt hátra.
A rendkívül érdekes előadásokat követően szabadidős A kirándulás során kisvasúttal tettünk utazást 
programok következtek: először a Gödöllői Királyi Máriabesnyőre, ahol igen színvonalas idegenvezetés mellett 
Kastélyba látogattunk, ahol idegenvezetéssel körbejártuk megnéztük a Székelykaput, a Máriabesnyői Bazilikát és 
a felújított kastélyszárnyakat, majd városnéző séta Altemplomot, a Grassalkovich-kriptát, a Kapucinus 
keretében megnéztük a Városi Múzeumot és a barokk keresztet, a Grassalkovich-filagóriát és a Külső miséző 
jegyében felújított Fő teret. oltárt. A vizuális élményt csak tovább fokozta a körülbelül 
Az első nap programját este kötetlen, zenés-táncos fogadás 15 perces csodálatos orgonakoncert a bazilikában, és 
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Dr. Lencsés György kiváló kalauzolása. A helyismereti könyvtárosok Gödöllőn megrendezett 
Este, hogy kipihenjük a nap szellemi és fizikai konferenciáját idén is, mint eddig mindig fórum, 
megpróbáltatásait Mándli Gyula koordinálásával zsíros kerekasztal-beszélgetés zárta le, ahol lehetőség nyílt a 
kenyér, pogácsa, sör, bor és pálinka kíséretében archív felmerülő kérdések, problémák megvitatására, az 
fotókkal idéztük fel az előző tanácskozások hangulatát. elhangzott témákhoz való hozzászólásra. Ugyancsak itt 
Az előző két naphoz hasonlóan az utolsó is tartogatott jelentették be, hogy a szűkös költségvetés miatt jövőre nem 
számunkra még érdekességeket. Az előző nap megtekintett lesz külön tanácskozása az ország helyismereti 
királyi kastélyról láttunk és hallottunk újabb információkat könyvtárosainak, hanem a jövő évi könyvtáros 
Gönczi Tibortól, a Gödöllői Királyi Kastély vándorgyűlés egyik szekciónapján lesz alkalmuk ismét 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. „összejönni” és „szakmázni” egy kicsit.
Előadásából megismertük a kastély azon részeit is, Szomorú tény tehát, hogy ez a 18 éve tartó, a könyvtárosság 
amelyeket nem volt módunkban a kirándulás során egyik legfontosabb területét jelentő szakmai fórum, mely 
meglátogatni, és ismertette velünk a felújítások további valóban megérdemelte az önállóságot, átlépte a „tini kort”, 
részleteit, terveit. „nagykorúvá vált”, de pénzhiány miatt nem érheti meg a 
Ezt követően ízelítőt kaptunk a Gödöllő monográfia már felnőtt létet. Remélem azonban, hogy a következő 
elkészült első és második kötetéről Gaálné dr. Merva vándorgyűlések gyermekeként még sokáig fog élni, nőni, 
Mária múzeumigazgató asszony jóvoltából. A Barokk év gyarapodni és fejlődni.
2011 projekthez kapcsolódó múzeumpedagógiai Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 
programokról Kerényi B. Eszter muzeológus XVIII. Országos Tanácskozásán (Gödöllő, 2011. július 6-
tolmácsolásában hallhattunk, és betekintést nyertünk a 7-8.) elhangzott előadások anyagai és az ott készült fotók 
városi könyvtár által gondozott Gödöllő Gyűjteménybe és a elérhetők és letölthetők a gödöllői városi könyvtár 
Cserkész Könyvtár és Levéltár anyagába is. honlapjáról: 

Márku Mónika (JAMK Tatabánya)
www.gvkik.hu
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