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Vándorgyűlés Sopronban - Könyvtár 
és intelligencia 
 
Kissné Anda Klára 
 
Idén július 17-19. között – harminchat év után 
újra - Sopron adott otthont az MKE 46. vándor-
gyűlésének közel 700 regisztrált résztvevővel.  
Hogy ki, miért megy vándorgyűlésre? A kérdést 
a Könyvtár - Információ -Társadalom (KIT) hír-
levél már negyedik éve tette fel, nem reprezenta-
tív felmérésének eredményei a 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=575&kithirev=2014#a17279  
oldalon olvashatók. Megnyugtató, hogy az előző 
évi adatokhoz képest is – és ez a legmagasabb 
arány (47 %) - nőtt azok száma, akiket a szakmai 
tapasztalatszerzés motivál. Többen voltak azon-
ban (9-ről 14,5 %) a tudatosan távolmaradók és 
megdöbbentő módon (9-ről 1,3 %-ra) esett visz-
sza a kiállítók iránti érdeklődés. Megközelítőleg 
30 %-on stagnált a kötetlen szakmai szocializá-
ció miatt résztvevők, és közel 8 % a látnivalókat 
és a megjelenést előnyben részesítők száma. 
Mindig vannak, akik értetlenül állnak a vándor-
gyűlést övező felhajtás előtt, és vannak, akik 
csak a szakmai kapcsolatok során megismert 
kollégákkal szeretnének újra találkozni, vagy 
megismerkedni helyekkel, ahol még nem, vagy 
régen jártak. Ahogy Petényi Erzsébet (JAMK) 
fogalmazta meg, „a szabadidő kellemes, szerve-
zett és szabad eltöltése arányosan párosult a 
szakmai programokkal” – ezúttal is. Füllesztő 
hőség, különböző okokból ránk törő emlékek, 
várakozás, izgalom, az előadóknak szorongás, 

akaratlanul is az újdonság erejével ránk ragadt 
szakmai „infók” és pletykák, új ismeretsé-
gek/kapcsolatok, bepillantás a vendéglátó város 
könyvtáraiba, összevetni sajátunkkal, szolgálta-
tásainkkal, látni a város szépségeit - egy vándor-
gyűlés velejárói. Ehhez nem kell szakmai elhiva-
tottság, de vét a hivatása ellen, aki résztvevőként 
nem használja ki az alkalmat a szakmai feltöltő-
désre, a saját gyakorlaton túli kitekintésre. 

Július 16., a 0. nap 

 

Ligneum Látogatóközpont. Forrás: 
http://www.ligneum.hu/kepek/#prettyPhoto  

Azok számára, akik már 16-án, az ún. nulladik 
napon érkeztek, a Ligneum Látogatóközpontba 
szervezett szakmai találkozókon vehettek részt. 
Az impozáns, modern épület bejárása önmagá-
ban is élményt jelentett interaktív kiállításával, a 
végzősök találmányainak, ötletes és újító megol-
dásokkal elkészített diplomamunkáinak bemuta-
tásával, az alsó szinten állatpreparátumokkal a 
gerincesek minden osztályából. 



 

 

Prof. dr. Varga László tudományos és külügyi 
rektorhelyettes moderálása mellett a Magyar 
Tudományos Művek Tára nyílt hozzáférésű 
repozitóriumairól, az EISZ szolgáltatások hely-
zetelemzéséről, egy magyar – szlovák kétnyelvű 
digitális környezetvédelmi adatbázisról esett szó, 
valamint adatbázis szolgáltatók mutatkoztak be.  

A később érkezők a Colorado Állami Egyetem 
vendégegyüttesének koncertjén vehettek részt, 
amelyet a vendéglátók bemutatását célzó egye-
temtörténeti előadás követett (lásd Márku Móni-
ka Egyetemtörténet a kezdetektől napjainkig cí-
mű ismertetőjét). Ifj. Sarkady Sándor, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és 
Levéltár főigazgatója Sopront mutatta be, 
Friedrich Károly amatőr filmjeiből összeállított 
anyaggal színesítve az 1923-1939 közötti város-
ról:  https://podcast.nyme.hu/ifj-sarkady-sandor-regi-sopron-kepekben-es-filmeken/.  

Rigláné Berczeli Mária (JMVK, Komárom) sza-
vaival élve, az előadásokból kiderült, hogy a 
digitális technika mire képes a helytörténeti kuta-
tás, a dokumentum megőrzés és feltárás könyvtá-
ri területein is. Intelligens személyre szabott 
szolgáltatásokat tesz lehetővé. 

Az estét egy Dinnyés József est zárta. Dalaim 
könyve (1989) című gyűjteményéből összeállított 
műsora alatt a közönséget is megénekeltette. 

Természetesen ezúttal is volt lehetőség a város 
gyűjteményeivel és múzeumaival ismerkedni. A 
Botanikus kert szakvezetéssel rendkívüli élményt 
ígért. Sajnos, aki e napon lemaradt vagy másnap 
délelőtt későn érkezett, már nem nézhette meg a 
Széchenyi István nevét viselő városi könyvtárat, 
sem a Líceumi Könyvtárat. A szerencséseket 
Horváth Csaba könyvtárigazgató vezette.  

A „vesztesek” még egy ideig vigasztalódhattak 
az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának 
megtekintésével, amelynek igazi gyöngyszeme a 
Műemlékkönyvtár (lásd Márku Mónika Bepil-
lantás a Nyugat-Magyarországi Egyetem Műem-
lékkönyvtárának és Központi Könyvtárának éle-
tébe és Kissné Anda Klára Érdekességek a Mű-
emlékkönyvtár gyűjteményéből című összefogla-
lóját.) 

Július 17., az érkezések és megnyi-
tók napja 

Kissné Anda Klára 
 
Hogy a közelebbről vagy éppen a távolabbról 
érkezők-e vannak többen a vándorgyűlés – hiva-
talosan - első napján, azt nem tudhatjuk, de a 
házigazdák bizonyára e napon unatkoznak leg-
kevésbé az állomásokon és a szálláshelyek re-
gisztrációs pontjain. Kedvességben, segítő kész-
ségben nem volt hiány – rá is szorultunk, mert 
ezúttal nem kaptunk szokványos térképet, a fe-
lülnézeti városkép a fák lombjait mutatta utcane-

vek helyett. 

A szabadidős programok 
(tai chi, konditerem-
használat, Lővér Fürdő, a 
délelőtti könyvtárvezetés és 
múzeumlátogatás) mellett ez 
a nap a kiállítókról és a ple-
náris ülésről szól. 

A megszokott standokon ezúttal is a könyvtári 
adatbázis szolgáltatók, könyvtári berendezéseket 
és háttérszolgáltatásokat biztosító cégek állítot-
tak ki. A Monguz Kft. idén mályvaszínű 
monguzokkal jutalmazta a róluk szóló kvíz kitöl-
tőit. 

Nyitó plenáris ülés 

Takács Anna  

Az Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások 
intelligenciája mottót viselő országos találkozó 
és tanácskozás hagyományos módon a nyitó ple-
náris üléssel indult. Bakos Klára, az egyesület 
elnöke köszöntője után Sepseyné dr. Vígh An-
namária főosztályvezető az EMMI képviseleté-
ben párhuzamot vont a várost és a könyvtároso-
kat jellemző hűség között: hűség az értékekhez, a 
könyvtárhasználókhoz. Fontosnak tartotta, hogy 
könyvtári rendszer átalakulása (megyei könyvtá-
rak átalakulása, kistelepülések ellátásának javítá-
sa) mellett a könyvtárak is megújultak, és a 
könyvtárosok folyamatosan alkalmazkodnak az 
új kihívásokhoz. Tájékoztatott arról, hogy ismé-



 

 

telten sor kerül a könyvtárak szakértői vizsgála-
tára, kiemelt fontosságúnak értékelte az alapellá-
tás fogalmának újragondolását. 

 
Az MKE elnöksége a meghívott előadókkal.  

A kép forrása: 
http://mke46.nyme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=31&catid=2 

 

Prof. dr. Varga László, a NYME tudományos 
és külügyi rektor helyettese köszöntő szavaiban 
bemutatta az intézményt, és szól arról, hogy 
színvonalas oktatás nem működhet könyvtári 
háttér nélkül. Kiemelte a könyvtárak értékmeg-
őrző és értékteremtő tevékenységét, utalva az 
egyetem műemlékkönyvtárára. 

Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere bizto-
sította a vándorgyűlés résztvevőit, hogy nem 
csak az egyetem, a város is örömmel látja ven-
dégül a könyvtárosokat, hiszen fontosnak tartják 
a kultúrát, és nem utolsósorban sok látnivaló 
várja a vendégeket. 

Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnökhelyettese is megszólalt. Elmondta, hogy a 
történelmi okokból szétszóródott magyarságot a 
kultúra, a tudás tarthatja meg. A világ sorsát 
nemcsak a nagy kataklizmák, hanem az írásbeli-
ség is formálja, az írásbeliség első megjelenésé-
től a könyvnyomtatáson át immár a számítógé-
pek megjelenéséig, ezért is fontos intézmény a 
könyvtár. 

Ifj. Sarkady Sándor, a NYME Központi 
Könyvtár és Levéltár főigazgatója megköszönte 
mindazok munkáját, akik részt vettek a vándor-
gyűlés megvalósításában. Ez a szakmai konfe-
rencia lehetőséget ad a számvetésre, a feladatok 

meghatározására, tapasztalatcserére, de egyúttal 
a szakmai és emberi kapcsolatok ápolásár is. 

Horváth Csaba, a Széchenyi István Városi 
Könyvtár igazgatója a számítógépek és az egyre 
modernebb információs eszközök világáról szólt, 
hangsúlyozva: a web önmagában a Bábel tornyá-
ra emlékeztet, ezért napjainkban is szükség van 
az intelligens szolgáltatásokra – és szolgáltatók-
ra, miközben a hagyományos könyvet sem lehet 
még temetni. 

Üdítő volt, hogy a köszöntések nem nyúltak fe-
leslegesen hosszúra, sikerült elkerülni az ismét-
léseket, éreztük a felszólalásokban a szakma 
tiszteletét, mindenki más szempontból szólt a 
vándorgyűlés témájához, értékelte e szeretett 
hivatás nélkülözhetetlenségét, érzékeltette a 
résztvevőkkel a szervezők vendégszeretetét. 

Az üdvözlések után dr. Kelemen Csaba, a 
NEFMI főosztályvezetője a digitális írástudás 
fejlesztésének fontosságáról tartott előadást. Az 
elmúlt négy évben a közigazgatási infrastruktú-
rára helyeződött a hangsúly, az elkövetkező hét 
évben európai uniós fejlesztések biztosításával a 
vállalkozások és a lakosság digitális írástudásá-
nak fejlesztése a cél. Ehhez a technikai feltételek 
biztosítása mellett feltétlenül szükséges a közin-
tézmények (benne a könyvtárak) ellátásának 
javítása. A digitális nemzetfejlesztési program-
ban többek között a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben, pályázatok útján lehet informatikai 
eszközökhöz jutni, ösztönözni kell a tanulásra az 
embereket. A könyvtárak segítségére számíta-
nak, hogy a digitális írástudatlanságot 30 %-ra 
lehessen csökkenteni. Az első pályázatok ezzel 
kapcsolatosan év végétől várhatók. 

Díjak és kitüntetések 

Hagyományosan a nyitó plenáris ülésen kerülnek 
átadásra a könyvtáros szakma és az egyesület 
hatáskörében odaítélhető díjak és kitüntetések. 

A Fitz József-könyvdíjat Sepseyné dr. Vígh An-
namária adta át a magyar kiadóknak, illetve szer-
zőknek. Első ízben volt a díjazottak között kül-
földi szerző, Umbert Eco, akinek Legendás föl-



 

 

dek és helyek története címmel megjelent művét 
az Európa Kiadó adta ki. Az elmúlt év könyv-
terméséből jutalmazták még Kovács Emőke Régi 
idők Balatonja (Széphalom Kiadó) és Hajdu Edit 
Magyar szőlőfajták (Mezőgazda Kiadó) című 
könyvét. 

Az MKE Emlékérem - Egyesületi munkáért kitün-
tetettjei között ezúttal nem volt külföldi felter-
jesztés, így hat hazai kolléga vehette azt át: 
Dettai Eleonóra a Műszaki Könyvtáros Szekció 
„friss nyugdíjasa”; Horváth Tamás, a Mező-
gazdasági Szervezet elnöke; Lakits Istvánné, a 
Társadalomtudományi Szekcióból; Cseriné 
Szilágyi Erzsébet, Zenei Könyvtárosok Szerve-
zetének tagja; Sándor Gertrúd, a Jogi Szekció 
elnöke; nem utolsó sorban pedig Tőzsér 
Istvánné Géczi Andrea, a Heves Megyei Szer-
vezet tagja. 

 
MKE emlékérmesek. Fotó: Bazsóné Meggyes Klára 

 
Egy kis bakival, de átadásra került Az év fiatal 
könyvtárosa díj is, amire tizenegy pályázat érke-
zett be. Több SZTE hallgató közül Kecskeméti 
Gergely A Szegedi Tudományegyetem 
Klebelsberg Kuno Könyvtárának kölcsönzési 
politikájának és szabályzatának kialakulása 
címmel beadott munkáját jutalmazta az MKE.1 A 
Kovács Máté Alapítvány különdíjasa Bedekovits 
Tamás lett az Angol, könyvtáros szakmai-
idegennyelvi kompetenciák fejlesztése a web 2.0 
segítségével című pályaműért. 

                                                 
1 http://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2010/10/Kecskemeti_Gergely_dolgozat.pdf  

Július 18., Kisplenáris ülés 

Kissné Anda Klára  

 
Miután mindenki így-úgy kipihente az előző esti 
fergeteges műsort a világbajnok soproni Dirty 
Dance fáradhatatlan táncosaival és a minden 
tekintetben ütős Strokes-szal, vagy netán meg-
ébredt a soproni Gyógygödör mámorából, a 
szekcióüléseket megelőző kisplenáris ülés várta. 
 
A kisplenáris ülést a GYIK Rendezvényházban 
Biczák Péter, az MKE elnökségi tagja moderál-
ta. Dr. Tüske Lászlót, az OSZK leendő főigaz-
gatóját Bakos Klára mentette ki, mivel még a 
Balassi Intézet munkatársaként, az intézményve-
zető aláírása hiányzott a dokumentumokról, eti-
kátlannak tartotta „OSZK-színekben” bemutat-
kozni. Más helyütt keresnek majd rá alkalmat. 

Sörény Edina, az EMMI Kultúráért Felelős Ál-
lamtitkárság Közgyűjteményi főosztályának 
főómunkatársa a pályázati lehetőségekről tájé-
koztatott. Említésre kerültek a 2007-2013 közötti 
uniós pályáztatási rendszer erősségei, a kapcso-
lódási pontok a kialakult operatív programokhoz. 
Az EU-ban a kulturális terület nem volt jelen, 
most sincs. A hazai pályáztatási rendszerbe tör-
ténő bevonása radikális változást eredményezett. 
Most a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem stratégiájához kell illeszkednie. 
A 2014-től megfogalmazott stratégiák már elfo-
gadottak, de új pályáztatási rendszer áll fel. Ki 
kell alakítani a finanszírozási alapot, a dokumen-
tumrendszerét, megfelelő szakmai ismerettel és 
motiváltsággal rendelkező szakembereket felté-
telez stb. A 2020-ig tartó időszakban a társadal-
mi szerepvállalást kell erősíteni, kiemelt az in-
novatív fejlesztés, a versenyképesség, a techno-
lógia, amelyhez a partnerségi megállapodások és 
az operatív programok jelentenek stratégiai kere-
tet. Legalább öt-hat programot kell párhuzamo-
san figyelni.  
A jelenleg ismert keret 905,8 Mrd Ft (EFOP) hét 
évre (több mint eddig) öt prioritási tengely men-
tén: együttműködő társadalom, gyarapodó tudás-
tőke, infrastruktúra-fejlesztés (két külön vonat-
kozásban), pénzügyi eszközök. Nem lehet önál-



 

 

lóan infrastruktúra fejlesztésére pályázni, csak 
tartalmi párjával együtt. 
Ez után felsorolásra kerültek a közgyűjtemények 
szempontjából kiemelt operatív programok: 
GINOP, VEKOP, TOP, KEHOP, JP vidékfej-
lesztési Program – adott pontjaikra történő hivat-
kozással. A már 2014-ben kiírt pályázatok első 
üteme nem teszi lehetővé, hogy hétéves, átívelő 
programokra pályázzanak az intézmények, a 
programok 2018-ig tervezhetők. államtitkársá-
gonként egy-két program indítható, a miniszter-
elnökségnek vétójoga van. Ősszel már kisebb 
csomagok indulnak, az első prioritás a kulturális 
alapellátás fogalmának bevezetése, a következő, 
hogy a kulturális közösségfejlesztés végső célja 
az életszínvonal emelése legyen. 

Földiák András, 
a KKDSZ elnöke 
most első ízben 
használta ki a 
lehetőséget, hogy 

a közgyűjteményi dolgozók között a könyvtáro-
sokat külön, nyílt fórumon megszólítsa. Tájékoz-
tatóját azzal a hírrel kezdte, hogy a közgyűjte-
ményi és kulturális terület 15, 7 %-ban reprezen-
tatív szakszervezeti szinten (10 % a határ). A 
három évvel ezelőtti méréshez képest jelentősen 
csökkent a létszám. Ősszel tagtoborzó akció vár-
ható. A KKDSZ nem csak munkavállalói érdek-
védelmi szerv, hanem az emberi jogok tekinteté-
ben is eljár, de az intézmények védőhálójaként 
szolgál, védheti az intézmény vezetőjét is. 
A bérhelyzet kapcsán tudnunk kell, hogy a bér-
fejlesztés csak részleges volt mindenütt, ahol 
már megtörtént − legyen szó akár pedagógusról, 
akár bölcsődei dolgozóról vagy ápolóról. De a 
könyvtár, mint szakterület még semmit nem ka-
pott. A KKDSZ mindent megtett, amit a jogsza-
bályi keretek eddig megengedtek. Az életpálya-
modell a szakszervezet keretein belül is téma, 
különösen, ha a bérre kihat. A helyi tiltakozá-
sokhoz partnerséget kért. Ha jogainkért nem ál-
lunk ki ősszel, - mint fogalmazott, – öngólt lö-
vünk. 

Bővebben: 
http://mke.info.hu/blog/2014/07/vandorgyulesi-
tudositasok-2014-ii-kisplenaris-ules/. 

OLVASÓSZOLGÁLATI SZEKCIÓ:  
Modernizált könyvtárak 

Petényi Erzsébet  

Sinkó Ildikó (igazgató, Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtár, Tata) a bibliobox tapasztalatairól 
tartalmas beszámolóval kezdte az Olvasószolgá-
lati Szekció programját. A tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban idén adták át a pályá-
zati forrásból beszerzett biblioboxot. A könyvtár 
igazgatója előadásában a doboz bemutatásán 
kívül részletezte a pályázás folyamatát, a kivá-
lasztást, a szlovákiai kapcsolattartók, a szerelők 
munkáját, az ünnepélyes átadás pillanatait is. 
Kiosztott egy füzetet, melyben minden hasznos 
tudnivaló olvasható a szerkezetről és a beszerzés 
lehetőségeiről.  

 
Bibliobox Tatán. Forrás: 

http://bibliobox.eu/HU/Reference/Bibliobox-TATA.html  

 
A használatba vétel óta eltelt néhány hónap ta-
pasztalatait is elmondta. Az eszköz segítségével 
az olvasók a nap 24 órájában bármikor leadhat-
ják a kikölcsönzött könyvtári dokumentumaikat. 
Tatán úgy vélik, hogy a könyvtárhasználók kö-
rében egyre népszerűbb a szolgáltatás, a város 
pedig egy érdekes, színes objektummal gyarapo-
dott. 

Rövid szünet után kezdődött Vitéz Veronika és 
Török Csaba előadása a tatabányai megyei 
könyvtár androidos alkalmazásáról. Kollégáink 
előadását magam eddig még nem hallottam, de 
az alkalmazás bevezetését megelőzően olvastam 
a terveket.  



 

 

Vitéz Veronika inkább a felhasználói oldalról, 
Török Csaba pedig a programozó oldaláról mu-
tatta be a programot. Mivel nincs okos telefo-
nom, nem használom ezt az alkalmazást. De el-
mondhatom, hogy kívülállóként is élvezetes, 
lényegre törő, és minden fontos ismeretet össze-
foglaló, szépen felépített és összehangolt előadá-
sokat hallhattunk. Büszkén tapsoltuk meg mun-
katársainkat. 

 

Horváth Zoltánné, a T-Systems-hez átigazolt 
könyvtáros könyvtári „coaching”-ről szóló elő-
adása nehezen volt követhető. Sok mindenről 
beszélt, hálózatokról és okos rendszerekről, ar-
ról, hogy a T-Systems mit igyekszik hasznosítani 
a könyvtári hatásokból, hogy hogyan viselke-
dünk a virtuálisan és minden egyéb módon meg-
változott környezetben. A marketing e téren fej-
lesztésre vár, miközben a digitális írás-tudás ké-
pességét nélkülözők kiszolgáltatottak. A könyv-
táraknak ebben a helyzetben folyamatos önérté-
keléssel minőségre, értékteremtésre kell töreked-
nie. A motiválás, finanszírozás, oktatás kérdését 
a coaching együtt kezeli. Ennek módszereiből is 
kaptunk ízelítőt. (Kissné Anda Klára, JAMK) 

A szekció további fegyelemre méltó előadása 
volt Lencsés Ákos és Győri Krisztina tolmá-
csolásában a Közösségi szolgálat a könyvtárak-
ban című prezentációs tapasztalat megosztás. Ez 
a feladatkör 2016-tól minden érettségiző diáknak 
kötelező lesz. Nyilvános könyvtárak is színterei 
lehetnek az ötvenórás önkéntes munkának. Az 
előadók a KSH könyvtárban megvalósult prog-
ramról tartottak beszámolót. Szóba kerültek az 
iskola és a fogadó intézmény feladatai, a koordi-
nátor és a mentor kijelölése, célmeghatározás, 
naplóvezetés, együttműködési megállapodás, 
ütemterv, megvalósítás, feladatok. A közösségi 
szolgálatot most kezdő könyvtárak munkatársai 
hasznos gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodtak. 
(Rigláné Berczeli Mária, JMVK) 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 
Feketsné Kisvarga Anita  
 
Murányi Lajos levezető elnök koordinálásával 
július 18-án Korszerű szolgáltatások kreatív fel-
használóknak címmel került megrendezésre a 
Társadalomtudományi Szekció programja.  

Elsőként Tolnai Gáborné Lakatos Mónika és 
Berger Ágoston előadását hallgathatták meg az 
érdeklődők Az Europeana Inside projekt megva-
lósítása a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárban 
címmel. A Europeana Inside projekt a Monguz 
Kft. egyik európai uniós projektje, amely az eu-
rópai múzeumi szoftver-szállítók és tartalomgaz-
dák összefogásaként jött létre. Az előadásból 
megtudhattuk, hogyan kapcsolódott be a projekt-
be a győri megyei könyvtár, és milyen munka 
eredményeként sikerült mára 40 000 rekordot 
feltölteni a könyvtár adatbázisába. 

Papp Anna Mária Kínai sarok: partnerség, 
innováció, szolgáltatás című előadását tolmá-
csolta az Országos Idegennyelvű Könyvtár igaz-
gatója, Mender Tiborné. Az OIK és a 
Konfuciusz Intézet közös erőfeszítésének ered-
ményeként nemrégiben megnyílt az ország első 
nyilvános könyvtárban elérhető kínai nyelvű 
gyűjteménye, a „kínai sarok”. 300 darab kínai 
nyelvű, illetve kínai kiadók gondozásában meg-
jelent dokumentum található itt. Nyelvkönyvek, 
szépirodalmi művek és a kínai kultúrát - filozófi-
át, képzőművészetet, kerámiát, kalligráfiát, tea-
kultúrát stb. – bemutató, ismeretterjesztő köny-
vek, filmek kaptak helyet a sarokban. 

 

Tudományos szelfi: szerzői profilok az interne-
ten – ez volt a címe a szekció harmadik előadá-
sának, melyet Dudás Anikó, a Pázmány Péter 



 

 

Katolikus Egyetem tudományszervezési referen-
se, Hajnal Ward Judit könyvtáros és Bill 
Bejarano tudományos munkatárs (Rutgers 
Egyetem, USA) tartottak meg. A szelfi (angolul 
selfie) szót az Oxford-szótárak szerkesztői 2013-
ban az év angol szavának kiáltották ki. Magyar 
megfelelője még nincs a szónak, és nekem na-
gyon úgy tűnik, hogy így, magyarosított helyes-
írással kerül át és marad meg a köztudatban. A 
szó legegyszerűbben az önfotózásra utal, melyet 
okostelefonnal vagy webkamerával „követhe-
tünk el” azzal a céllal, hogy közösségi oldalakon 
megoszthassuk másokkal. Érdekes és izgalmas 
fejlemény e hétköznapi eseményeket, személyes 
hangulatokat vagy élményeket megörökítő be-
mutatkozási műfaj térhódítása a kommunikáció-
ban, a marketingben és a tudományos világban. 
Az előadás arra világított rá, hogy miként járul-
hatnak hozzá a könyvtárak a tudományos szerzői 
profilok létrehozásához és frissítéséhez. 

Lukácsné Varga Judit osztályvezető, oktatás- 
és kutatástámogató könyvtáros (Budapesti 
Corvinus Egyetem Központi Könyvtára) Á la 
Corvinus – oktatói profilszeletek című korreferá-
tumával kapcsolódott az előző előadáshoz, 
melyben a Corvinus Egyetem tudományos szelfi-
gyakorlatára láthattunk néhány konkrét példát. 

Az előadások sorában Dancs Szabolcs igazgató 
(Országos Széchényi Könyvtár) ELDORADO, 
egy intelligens rendszer a kreativitás szolgálatá-
ban című prezentációja következett. 2014 októ-
berére kell felállnia az Elektronikus Dokumen-
tumküldés Országos Rendszerének, Adatbázisá-
nak és Dokumentációjának, röviden: az 
ELDORADO-nak. Ez a komplex digitális szol-
gáltató rendszer minden bizonnyal nagy hatással 
lesz a teljes magyar könyvtárügyre. Feladata: 
dokumentumok digitális másolatainak szolgálta-
tása, segítve ezzel a nehezen beszerezhető, ke-
reskedelmi forgalomban nem megtalálható kiad-
ványok biztosítását, a szerzői jogi kérdések fi-
gyelembe vételével és a hazai könyvtárak doku-
mentumállományára építve. Az előadás az 
OSZK-nak az ELDORADO-projekt kapcsán 
kiemelt feladatairól és a digitális szolgáltató 
rendszer létrehozásával összefüggő szerzői jogi 
háttér elemzésével foglalkozott.  

Dr. Tóth Éva osztályvezető (Országgyűlési 
Könyvtár) Megújuló szolgáltatások az Ország-
gyűlési Könyvtárban című előadásából megtud-
hattuk, hogy az elmúlt években milyen térbeli és 
szolgáltatásbeli fejlesztések zajlottak az Ország-
gyűlési Könyvtárban. Információkhoz juthatott a 
hallgatóság a könyvtár digitalizálási gyakorlatá-
ról, a szakreferensi szolgálat működéséről és a 
könyvtár terveiről is.  

A szekcióülés utolsó előadásaként az E-learning 
és a könyvtárak címmel Szepesi Judit könyvtá-
ros-informatikus (Németh László Városi Könyv-
tár, Hódmezővásárhely) és Sinka Róbert 
(Monguz Kft.) szólt a hallgatósághoz és vázolta 
az online tanulás könyvtárak által megvalósítha-
tó lehetőségeit. Bemutatásra került a Monguz 
Kft. tanulástámogató rendszerének könyvtári 
alkalmazási módozata. 

Az MKE Társadalomtudományi szekciójának 
tartalmas programját a következő zárómondattal 
összegezte a szakma: „A könyvtárak intelligens 
szolgáltatásokkal segítik a kreatív felhasználó-
kat.” 
 

HELYISMERETI KÖNYVTÁROSOK 
SZEKCIÓJA 

Dr. Horváth Géza 

A helyismereti szekció 2011 óta nem tart külön 
éves összejöveteleket, hanem a „nagy egyesület” 
keretein belül szervezi és bonyolítja le szakmai 
programjait. Ez alkalommal Sándor Tibor, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűj-
teményének vezetője volt a soproni tanácskozás 
moderátora. 

Mándli Gyula elnök köszöntője után Helytörté-
net, tudománytörténet, internet. Tájékozódás a 
digitalizált dokumentumok ködös világában című 
nyitó előadást hallgathatta meg a szép számú 
érdeklődő. Dr. Gazda István tanár úr, a Magyar 
Tudománytörténeti Intézet vezetője a tőle meg-
szokott stílusban, sok humorral mutatta be azo-
kat a legfontosabb internetes forrásokat, ame-
lyekre minden helyismereti könyvtárosnak, kuta-
tónak szüksége lehet. A téma elég száraz - hon-
lapok értékelése egymás után -, mégis az előadó 



 

 

egy-két találó szóval, mondattal fel tudta kelteni, 
ébren tudta tartani az érdeklődést.  Gazda István 
hangsúlyozta, hogy évente változó és bővülő 
tartalmak jelennek meg az interneten, nem ösz-
szehangolt a digitalizáció, ezért zavaros a hely-
zet. Erre utal az előadás címében megfogalma-
zott „ködös világ” kifejezés. Vannak központi 
elképzelések, de véleménye szerint nem az lenne 
a megoldás, hogy az 1711-1945 közötti korszak 
valamennyi nyomtatott művét központilag digi-
talizálnák. Nagymértékben el vagyunk maradva 
e téren a nyugattól, ugyanakkor sok magyar vagy 
magyar vonatkozású anyagot külföldi egyete-
mek, könyvtárak digitalizáltak, nem mindig a 
legjobb minőségben. Nagy a lemaradásunk bib-
liográfiailag is. Gazda István az MTA vonatkozó 
munkálatain túl részletesen ismertette a nagyobb 
magyar könyvtárakban, egyetemi székhelyeken 
és szellemi központokban, közgyűjteményekben 
folytatott digitalizálást és ezek eredményeit. Kü-
lön öröm volt, hogy elismeréssel szólt az eszter-
gomi Vízügyi Múzeum kiváló anyagairól a for-
rásmunkák között.  
Az előadás remélhetőleg felkerül a megfelelő 
honlapra, így a részletekben is elmerülhetnek 
majd az érdeklődők. 
Nagy érdeklődéssel vártuk a következő előadást, 
amit: Zsidó családok kutatása köz-és magángyűj-
teményekben és adatbázisokban címmel Toronyi 
Zsuzsanna főlevéltáros, a Magyar Zsidó Levél-
tár igazgatója tartott. A témaválasztást, a helytör-
ténet és a zsidóság kutatásának kapcsolódási 
pontjait a Holokauszt 70. évfordulója is indokol-
ta. Az előadó részletesen ismertette a zsidó levél-
tárakban meglévő kutatási lehetőségeket, saját 
intézménye kutatókat segítő munkájának tapasz-
talatait. Ez pedig, volt bőven, hiszen őket évente 
kb. 500 alkalommal keresik meg érdeklődő zsidó 
emberek a világ minden tájáról. Szerencsére a 
Dohány utcai zsinagóga szomszédságában meg-
található levéltár Európában a legteljesebb egy-
ségben fennmaradt ilyen gyűjtemény. Használata 
több speciális, így történeti, földrajzi, nyelvi és 
paleográfiai képzettséget igényel. Sőt a saját 
családjuk történetét felkutatni kívánók segítése 
nem csak metodológiai, de pszichológiai felké-

szültséget is kíván - mint mondotta. Toronyi 
Zsuzsanna részletesen ismertette azokat a segéd-
leteket - köztük internetes „szerszámos ládákat” 
(tool kit) -, amelyek megfelelő kiinduló pontot 
jelentenek a kutatásokhoz. Részletesen értékelte 
a különböző forráscsoportokat, köztük az általuk 
digitalizáltakat is. Hangsúlyozta, hogy nyitottá és 
láthatóvá kell tenni a levéltárat, - amely szemlé-
lettel és gyakorlattal mi könyvtárosok is csak 
egyetérthetünk. 
A vendéglátó város is kitett magáért, már ami az 
előadókat, előadásokat illeti. A szünet után a 
helyismeret és a természettudomány kapcsolatát 
elemezte és mutatta be Horváth Csaba igazgató, 
a helyi Széchenyi István Városi Könyvtár igaz-
gatója. A természettudomány speciális területei: 
geológia, botanika, zoológia, természeti földrajz 
és művelőik: természettudományos muzeológu-
sok, valamint intézményeik kevéssé voltak is-
mertek a helytörténet kutatók és könyvtárosok 
előtt. Mi, akik meghallgattuk az előadót, ezen 
előadás után valamelyest törlesztettünk ismeret-
hiányunkból. Internetes források, adatbázisok 
kerültek terítékre, megismerkedhettünk olyan 
tájkutató programok eredményeivel, melyek 
publikációi fontos és eleddig szinte ismeretlen 
forrásokat jelentettek, jelentenek a csaknem kizá-
rólag humán beállítottságú és végzettségű hely-
történeti könyvtárosok számára.  
Sopron történetének kutatása a magyar és a kül-
földi internetes források/adatbázisok felhaszná-
lásával volt a délelőtti rendezvény utolsó előadá-
sának címe. Szinte mindenki régi ismerősként 
üdvözölte előadónkat, ifj. Sarkady Sándort, a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi 
Könyvtár és Levéltár főigazgatóját, szekciónk 
régi tagját. Mindenki tudta, mi következik e 
címből, és nem is csalódtunk. Sopron II. világ-
háborús légitámadásainak amerikai forrásait, 
felvételeit, a felkutatásuk módszertanát hallhat-
tuk. A magyar és amerikai források adatainak 
összevetése és értékelése számos érdekességgel, 
olykor - persze a téma komolyságát nem feledve 
- mulatságos részlettel szolgált. 
A kötetlenség intelligenciája, avagy evés közben 
jön meg az étvágy - a helyismereti szekció ülé-



 

 

sének második fordulója a Nyugat étteremben 
délután került megrendezésre. Erről a régi HKSZ 
tagok, és a szervezetbe belépni szándékozó új 
tagok eszmecseréjéről, miként a megelőző elő-
adásokról is részletes tájékoztató fog megjelenni. 
 

JOGI SZEKCIÓ 
 
Pap Zsuzsanna 
 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Ván-
dorgyűlésén „A szerzői jog aktuális kérdései az 
intelligens szolgáltatások tükrében” címmel tar-
totta meg délelőtti programját a Jogi Szekció. 
Moderátora Sándor Gertrud, a szekció elnöke 
volt.  

 

Az első előadásban dr. Amberg Eszter, az 
OSZK főkönyvtárosa és jogásza, valamint Fülöp 
Endre, a Monguz Kft. fejlesztője az OSZK 
2014. október 31-ig megvalósítandó intelligens 
szolgáltató rendszere, az ELDORADO szerzői 
jogi vonatkozásairól beszéltek. Ez az ODR-hez 
kapcsolódó, elektronikus dokumentum-
szolgáltató rendszer biztosítja majd a nemzeti 
könyvtáron és a partnerkönyvtárakon keresztül a 
felhasználóknak a szerzői jogvédelem alatt álló 
dokumentumokhoz való hozzájutást. Nem 
könyvtárközi szolgáltatást nyújt majd, hanem 
közvetlenül a felhasználók számára biztosít kü-
lönböző szolgáltatásokat, így az ELDORADO 
felhasználója bárki lehet, nem csak beiratkozott 
olvasók.  
A projekt keretén belül az AV kivételével min-
den dokumentumtípust szolgáltatnak majd. Az 
irodalmi művek tekintetében az önkéntes közös 

jogkezelés kialakítása vagy legalább egy jogosí-
tást végző szervezet létrehozása lenne szükséges. 
Terveik szerint az OSZK valamennyi közös jog-
kezelővel vagy kiadóval szerződést köt, akik 
képviselik a jogtulajdonosokat, egyedi felhaszná-
lási szerződéseket csak kivételes esetben köt 
majd.  
Fülöp Endre a jogtisztázás rendszerét mutatta 
be. Olyan rugalmasan alakítható rendszert ter-
veztek, ami a szerzői jogi változásokat követni 
tudja. Az ELDORADO-ban „szigorúan vett” 
jogtulajdonos nyilvántartás nem lesz, csak in-
formatikai szempontból tekinthető jogosultság-
kezelés. A rendszer nem hoz döntést arról, hogy 
ki a jogkezelésre jogosult, hanem a jogtulajdono-
sok kezelőinek kell majd jelentkezniük, így a 
jogtulajdonosok képviseletével foglalkozó sze-
mélyek, szervezetek aktív részvételére számíta-
nak. 

Dr. Tószegi Zsuzsannától, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnöki főtanácsadójától a 
felhőtechnológia egyes szerzői jogi kérdéseiről 
hallhattunk előadást. A technológia alapja 1960-
ra és 1969-re nyúlik vissza, amikor John 
McCarthy a közmű jellegű felhasználást vetítette 
elő, J. Licklieder pedig az intergalaktikus számí-
tógépes hálózatot vizionálta. A jellemzők és a 
hozzáférési lehetőségek összefoglalása után a 
szerzői aspektusokról hallhattunk. A felhőben 
való felhasználásokra nincs megállapított szerzői 
jogi minősítés, szereplőinek (szolgáltatást nyújtó, 
a szolgáltatást igénybe vevő, a hozzáférés-
szolgáltató) felelőssége más és más. A privát 
felhő feltöltője korlátozott körnek nyújt hozzáfé-
rést tartalmához - ez többnyire szabad felhaszná-
lást jelent. Publikus felhő esetén a bárki által 
feltöltött és hozzáférhető tartalom engedély- és 
díjköteles, hacsak nem közkincsbe tartozó művet 
töltött fel valaki. Előfordul - meglehetősen ritkán 
-, hogy a felhőszolgáltató csak tárhelyet szolgál-
tat, vagy tartalomelemzést és -menedzselést vé-
gez: egy példányt tárol, ezt szolgáltatja az összes 
ügyfélnek. Szerzői jogi szempontból így több-
szörözést végez üzleti céllal - ez már nem lehet 
szabad felhasználás. Az Szjt. a szabad felhaszná-
lás körébe utalja a mű járulékos vagy közbenső, 



 

 

időleges többszörözését – a felhőben viszont 
tartós többszörözés valósul meg. 
 
Dr. Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala Szerzői Jogi Főosztályának főosztály-
vezetője az árva művek felhasználásának hazai 
lehetőségeiről beszélt. Az előzmények összefog-
lalása után ismertette, hogy 2025-ig a cél a teljes 
európai kulturális örökség digitalizálásának 
megvalósítása. Előadásában arra reagált, hogyan 
oldható meg a dokumentumok elektronikus szol-
gáltatása, ha nem található meg a jogosult. Az 
árva művek felhasználására irányuló engedélyt a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adhat (Ma-
gyarország területére, max. 5 évre). Az új szabá-
lyozás keretén belül kedvezményezett intézmé-
nyek a könyvtárak, levéltárak, múzeumok. Csak 
olyan művek kerülhetnek e körbe, amelyeket 
uniós tagállamban adtak ki és gyűjtemények ré-
sze. A felhasználás feltétele, hogy jóhiszemű, 
gondos jogosultkutatást kell lefolytatni a Korm. 
rendeletben rögzített források felhasználásával 
(pl. MOKKA-ODR, MNB stb.) és az eredmé-
nyeket egy EU-s egységes online adatbázisban 
kell rögzíteni.  

A Korm. rendelet mellékletében díjtételeket rög-
zítettek arra az esetre, ha a jogosult felbukkan 
(pl. szép- és szakmű esetén 3000,- Ft /év), de 
arra is lehetőség van, hogy a könyvtár és a jogo-
sult megállapodjon egymással. Abban bíznak, 
hogy e rendelet révén megnő a neten elérhető 
magyar kulturális javak mennyisége. 

A délelőtti program egy rövid kerekasztal-
beszélgetéssel zárult. Moderátora dr. Horváth 
Sándor Domonkos, a győri dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója volt. 
A délelőtti előadások összefoglalása után ki-
emelte, hogy az OSZK, a MASZEKE és az 
ARROW fontos szerepet játszik majd a jogkeze-
lés segítésében. 
 

 

MŰSZAI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ 
 
Dollmayer Bea  
 
Akadálymentesítés okos infokommunikációs 
technikákkal volt a július 18-án a Műszaki 
Könyvtáros Szekció keretében zajló rendezvény 
címe. Amikor először olvastam ezeket a szavakat 
a programfüzetben, rögtön kavarogni kezdtek 
bennem a gondolatok, hogy mi mindent takarhat 
a cím. Konkrét eszközökről vagy pedig a min-
denhol jelenlévő okos telefonokra írt programok-
ról lesz inkább szó? Csak az „elektronikus sztrá-
dát” teszi könnyebben elérhetővé vagy a „való-
dit” is?  

Kis ráfordítás a könyvtárosoknak, nagy segítség 
az olvasóknak – ez a mondat jelképezte legin-
kább Cserfalvi Annamária, az Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Karán dolgozó 
intézeti mérnök előadását. Bemutatkozása után, 
elmondta, hogy miképpen érinti őt a hallássérül-
tek világa, és milyen módon igyekezett javítani 
ezeknek az embereknek a hétköznapi életét. 
Mottója, a „Nem csak értem, mutatni is tudom”, 
jelzi a világhoz kapcsolódó szemléletmódját. 
Kitért a témához kötődő fogalmakra és azok 
pontos jelentésére (pl. siket, nagyothalló, jel-
nyelv, ujj ABC stb.). A jelenlévők betekintést 
nyerhettek a hallássérültekkel foglalkozó jelentős 
külföldi és hazai személyek és intézmények te-
vékenységébe. Az előadó külön figyelmet fordí-
tott a mai napig működő egyesületekre, kezde-
ményezésekre. 

A történeti áttekintést követően gyakorlatiasabb 
témák következtek: a hallássérültek oktatása, 
valamint azok a hétköznapi szituációk, amelyek-
kel mi könyvtárosok is bármikor találkozhatunk. 
Külön kiemelték, hogy ha siket vagy nagyothalló 
emberrel kommunikálunk, akkor mindig fordul-
junk szembe velük, hogy le tudják olvasni a 
szánkról a mondottakat, lehetőleg jól megvilágí-
tott helyen álljunk, stb. Ha a beszélgetés mégsem 
sikerülne, akkor gond nélkül elő lehet venni egy 
papírt és ceruzát, írásban tisztázva a fontos rész-
leteket.  



 

 

A mai világban komoly szerep jut az elektroni-
kus technikának és a webes kommunikációnak, 
így például lehetővé válik, hogy ne csak papíron, 
hanem elektronikusan váltsanak üzenetet a 
könyvtárosok és olvasók (akár e-mailen, chaten 
keresztül vagy sms-ben). Komoly segítséget 
nyújthat a Skype vagy a hozzá hasonló progra-
mok, amelyek lehetővé teszik a szóbeli, írásbeli 
és vizuális (webkamera) kommunikációs csator-
nák egy időben történő használatát. Felsorolt 
több olyan honlapot, amelyek fontos szerepet 
töltenek be (pl. hallatlan.hu, hozzaferes.hu, 
jellelo.hu, sinosz.hu). Felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a videó és az írott tolmács-
szolgáltatások jelentik majd az egyik legnagyobb 
előrelépést az akadálymentes kommunikációban. 
Az előadás vége felé a résztvevők játékos módon 
megismerkedhettek a könyvtárhoz kötődő leg-
gyakrabban használt jelnyelvi jelekkel (pl. 
könyv, könyvtár, olvasás, kölcsönzés, miben 
segíthetek stb.), amelyet mindenki közösen, lel-
kesen gyakorolt. Számomra a rendezvény rend-
kívül informatív volt. Kis hiányosságként érzé-
keltem, hogy a látás-, mozgás- és egyéb módon 
sérült személyekről csak minimálisan volt szó, 
holott ők ugyanúgy tagjai a könyvtár olvasókör-
ének, mint bárki más. Remélhetőleg ezekben a 
témákban is terveznek majd hasonló előadásokat. 
 

GYEREKKÖNYVTÁRI ÉS  
KÖZKÖNYVTÁRI SZEKCIÓ 
 
ErŐsné Suller Ildikó –  

Pál Nikolett Ágnes 

 
A délutáni közös szekcióülésen Érzelmi, értelmi 
intelligencia címmel Horváth Judit nyitotta a 
sort. Pszichológusként nem ismeretlen könyvtá-
ros berkekben, hiszen Bartos Évával és Fekete 
Katával évek óta biblioterápiás képzéseket végez 
a Pest Megyei Könyvtárban. Akik elvégezték a 
képzést, mind nagy érdeklődéssel várták az elő-
adást - és nem csak ők. A teremben mozdulni 
sem lehetett, a későn jövőknek esélyük sem volt 
a bejutásra. A személyiségtípusok, a viselkedés-
beli jellemzők elméleti tudnivalóit gyakorlati 

példával és némi humorral tette emészthetővé, a 
hétköznapi életben könnyen felismerhetővé, 
hangsúlyozva az önismeret fontosságát. Ismertet-
te, hogy a különböző pszichológiai és intelligen-
cia tesztek összessége sem tudja a szerteágazó 
intelligencia tényleges szintjét felmérni. Párhu-
zamba állította az érzelmi és értelmi intelligencia 
kérdését, állhat-e összefüggésben egyik a másik-
kal. 

Laki Ildikó, az MTA TK Szociológiai Intézet, 
SZTE-JGYPK munkatársa Értékteremtés – ér-
tékátadás az olvasási szokásokban címmel a leg-
frissebb olvasásszociológiai vizsgálat eredmé-
nyeit tárta a hallgatóság elé. 

Az olvasás órája címmel a nagykanizsai csapat, 
Czupi Gyula igazgató (Halis István Városi 
Könyvtár) előadásával egy olvasásnépszerűsítő 
programot ismertetett. A német mintára elindított 
AZOLO nevű online program lehetőséget nyújt a 
bekapcsolódásra szülőknek, pedagógusoknak, 
könyvtárosoknak úgy a szerkesztést, mint az 
értékelést tekintve. Lehetővé teszi a különböző 
generációk közötti kommunikációt, a közös ol-
vasásélmény megvitatását és versengést generál 
az olvasmányokhoz szerkesztett kérdésekkel. 
A program elindításakor az alapgondolat az volt, 
hogy az olvasást népszerűsítsék az interneten 
keresztül, így a regisztráció és a kiválasztott 
könyv elolvasása után játékos formában felidéz-
hetik a történetet. Az olvasás örömén túl hasonló 
érdeklődésű társakat is találhatnak az azolo.hu 
honlapon. Bárki regisztrálhat (ingyen!), így fel-
nőttek, gyerekek, könyvtárosok is lehetnek 
résztvevők, csapatvezetők, segítők. Napjainkban 
naponta körülbelül huszonöt látogatója van, de a 
legnagyobb kihívást talán a regisztráltak megtar-
tása jelenti.  
 

 



 

 

A nagykanizsai könyvtár felkészült mindenre: 
egy-egy olvasmányból az egész osztály számára 
elég könyvet szerzett be, akár mindenki egyszer-
re kölcsönözhet. A listán szerepel a Vuk, 
Geronimo Stilton művei, a Tüskevár, a Tanár úr 
kérem, Anna és Peti és Bálint Ágnes Mazsolája 
is. Kereshetünk olvasmányt korosztályok szerint, 
a nagykanizsai könyvtárosok nagy igyekezettel 
segítenek a “betű- és játékéhségen”. A honlapon 
a kérdésekre adott válaszokat összegzik, az 
eredmények tekintetében versenyre hívható bár-
ki. Blöffölni nem éri meg, mert a program érzé-
keli, és pontot von le. 
Ez új lehetőség az olvasás népszerűsítésére, 
gyerekkönyvtárosként saját csapatot is indítha-
tunk, jobban megismerhetjük a résztvevők érdek-
lődési körét, olvasási szokásait. “Az olvasás órá-
ja” keretében a nagykanizsaiak azt szeretnék 
elérni, hogy mindenkinek legyen egy órája a 
huszonnégyből, ami az olvasásé - játékos és mo-
bil formában, ami bárhonnan elérhető. A projekt-
ről bővebben a www.azolo.hu webcímen tájéko-
zódhatunk.  
 
ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS 
 
Kissné Anda Klára 
 
A záró plenárist ezúttal Kiss Gábor, az MKE 
alelnöke moderálta. A szekcióülésekről újra ösz-
szeverbuválódott könyvtárosok népes táborának 
a záró ülés rövid összegzést kínált az elhangzot-
takról szekciónként megfogalmazott tanulságok, 
eredmények és ajánlások formájában.  
 
A határon túli könyvtárosok szakmai találkozója, 
mint rendkívüli szekcióülés megerősítette az 
igényt a „Könyves Kálmán programra”, de szük-
séges az igényfelmérés, hogy valóban olyan 
könyv kerüljön határon túlra, amelyre szükség 
van. A könyvellátáson kívül a könyvtári képzé-
sük is nagyon fontos lenne. A hazai és külföldi 
szerveztek együttműködésekben gondolkodnak, 
amelyek az MKE részére is jelentőséggel bírná-
nak. Bakos Klára elnök asszony számokban is 
kifejezte a Vándorgyűlés horderejét:  678 részt-
vevő, 11+1 szekció, 70 előadás, több 

kerekasztal-beszélgetés, tapasztalat-átadás és –
átvétel. Mint elmondta, markánsan fogalmazó-
dott meg, milyen az intelligens könyvtáros, és az 
intelligens szolgáltatás. A szekciók az intelligen-
cia differenciált fogalmára mutattak rá. Az lesz 
majd a Vándorgyűlés mérlege, amit szemléle-
tünkben, gondolkodásunkban, kamatoztatni tu-
dunk ebből. A hallottakat és a főbb vonalakat 
felelősségünk továbbadni azoknak, akik nem 
lehettek jelen. 

 

Tőzsérné Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor 
városi és Megyei Könyvtár igazgatója a tavalyi 
vándorgyűlés óta eltelt időszakot, hozományát 
sikernek értékelte.  

A soproni szervezők nevében prof. dr. Varga 
László, a NYME tudományos és külügyi 
rektorhelyettese és ifj. Sarkady Sándor, a 
NYME Központi Könyvtár és Levéltár főigazga-
tója ezt követően felkötötte a Tóth Éva által 
faragott vándorbotra Sopron szalagját, és átadták 
Szolnok képviselőjének. A 47. Vándorgyűlés 
szervezője 2015-ben a Verseghy Ferenc Könyv-
tár és a Szolnoki Főiskola lesz.  

 

Nem maradt el természetesen a Vándorgyűlés 
ideje alatt kitöltött totók nyerteseinek sorsolása, 
és a közel hatvanfőnyi segítő, köztük a 
Katalistről megismert Tompa Zsoltné, Zsófi 
munkájának köszönete. 



 

 

 ZÁRSZÓ 
 
Kissné Anda Klára 
 
Az előzőekben felsorakoztatott beszámolók a 
teljesség igénye nélkül mutatják be az MKE 
Vándorgyűlésének sokszínűségét, – amely min-
den Vándorgyűlést jellemez. Nem közöltünk 
írást a Bibliográfiai, a Mezőgazdasági, a Múze-
umi, a Tudományos és Szakkönyvtári, a Zenei 
Szekció programjairól, az NPA műhelytalálko-
zóról, kerekasztal-beszélgetésekről, a kiállítók-
ról. Nem elevenítettük fel a hagyományos baráti 
találkozó hangulatát, ahol éppen a komáromi 
Jókai Mór Városi Könyvtár nyerte a Ceiba fődí-
ját, egy könyvtári fellépőt. A szombati kirándu-
lások és szabadidős programok nyilvánvalóan 
feledhetetlen élményekkel szolgáltak.  

Idén Komárom-Esztergom megyéből több mint 
húsz kollega vett részt ezen az országos találko-
zón – beszámolóikat ez úton is köszönöm! Jól 
érzékelteti a szakmai motiváltságot, sokfélesé-
günket, hogy hogyan választunk helyszíneket, 
szekcióüléseket, amelynek hozadéka a szakmai 
kapcsolatokban, a napi munkában, gyarapodó 
szakmai ismeretekben mutatkozik meg. 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-
zet erejéhez mérten támogatta idén is tagjainak 
részvételét a Vándorgyűlésen. Köszönetet kell 
mondanunk dr. Voit Pálnak, a József Attila Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatójának, a részvé-
tel biztosításáért és köszönet illeti Komárom 
Város Önkormányzatát, a komáromi kollégák 
(öt fő) részvételének anyagi (100 000 forint) 
támogatásáért. 
 

Bepillantás a Nyugat-magyarországi 
Egyetem műemlékkönyvtárának és 
központi könyvtárának életébe 
 
Márku Mónika 
 
Fakultatív keretek között lehetett betekintést 
nyerni a szervező egyetemi könyvtár életébe.  

A – jellemzően emeletre elhelyezett - Központi 
Könyvtár önmagában meglepően kicsi, egyér-
telműen a hallgatók igényeire összpontosít. 
Ahogy az épületre, úgy a belsőre is lehetne mit 
áldozni… Ezzel szemben a földszinti Műemlék-
könyvtárat már a gyűjtemény jellegéből adódó 
speciális szempontokhoz tervezték. Az egy épü-
letben, mégis külön térben lévő két könyvtár így 
nem csak jellegében, hanem kialakításában, be-
rendezésében is két külön világ – egyaránt szol-
gálatkész, készséges könyvtárosokkal.  

A Bányászati - Kohászati Tanintézetet (Berg-
Schola) III. Károly császár 1735. június 22-i 
rendeletével hívta életre a felvidéki Selmecbá-
nyán. Ezzel egy időben természetesen megkez-
dődött az intézmény könyvtárának megszervezé-
se is. 1762-től már, mint akadémia működött két 
gyűjteménnyel. 1770 áprilisában, amikor jóvá-
hagyták az akadémia szervezeti felépítését és 
tantervi utasításait, már három tanszéki könyvtári 
gyűjtemény különült el egymástól.  
 
Wilkens Henrik Dávid bányatanácsosnak kö-
szönhetően 1808-ban megszületett az önálló ma-
gyarországi erdészeti felsőoktatás (Erdészeti 
Főiskola). Az erdészettudomány első professzo-
ra 1831-ig tanított a selmecbányai akadémián, 
rügy-, lomb-, virág- és maggyűjteményt hozott 
létre, kidolgozta a botanikus kert tervét, tanul-
mányi erdőt létesített. Előadásait kéziratos for-
mában az öt kötetből álló Erdészettan című 
munka őrzi.  

A könyvtár állományát kezdetben erdészeti ta-
nársegéd gondozta, majd 1841-től külön oktató-
kat bíztak meg a könyvtárosi teendők elvégzésé-
re. Az állományban máig használt „selmeci szak-
rend”-ként ismert tizenkét szakcsoportot az 
1862. évi nagyleltár során Schwartz Frigyes és 
Wagner Károly alakította ki. A teljes állomány 
ún. „selmeci kötést” kapott, vagyis minden kötet 
– pergamen vagy bőrkötéstől függetlenül - egy-
séges márványerezetű barnás papírborítást kapott 
a szakcsoporthoz tartozó színes címkével a ge-
rincén. 



 

 

Selmeci szakrend 

I. Matematika Fehér 

II. Fizika és kémia  Narancssárga 

III. Ásványtan  Almazöld 

IV. Bányászat  Sötétkék 

V. Kohászat  Rózsaszín 

VI. Sótermelés  Fekete 

VII. 
Pénzverészet, 
érmészet 

Fekete 

VIII. Erdészet  Sötétzöld 

IX. Technológia  Olajzöld 

X. 
Vegyes tartalmú  

tudományos művek 
Világoskék 

XI. Irodalom  Barna 

XII. Térképek Narancssárga 

 

Az 1867-es kiegyezést követően az akadémia 
állami intézménnyé alakult (Magyar Királyi Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémia). 1868-ban 
Wagner Károly professzor és Divald Adolf 
létrehozták az első magyar német erdészeti szó-
tárt. Az állomány ekkor mintegy 27 000 kötet. 
Ez 10 400 művet és 500 kötet ifjúsági irodalmat 
jelentett. Ez a szám 1918-ra elérte a 40 000 
könyvtári kötetet (csaknem 16 000 mű).  

A könyvtár életében fordulópontot jelentett a 
trianoni békeszerződés, illetve Selmecbánya 
Csehszlovákiához csatolása. Az akadémia köl-
tözni kényszerült, új székhelye Sopron lett. 
Thurner Mihály akkori polgármester a Károly 
laktanya szabaddá tételével biztosított helyet az 
intézménynek. 1919. áprilisától 1922-ig folyt itt 
az oktatás, ezt követően költöztek át a jelenlegi 
épületbe. A Selmeci könyvtár kincseit a Pannon-
halmi Bencés Főapátságban őrzik. 

1925-ben 23 000 kötetet számlált a gyűjtemény. 
1932-ben megtörtént a tanszéki állomány köz-
ponti könyvtári elhelyezése. 1934-ben pedig, a 

könyvtár az intézmény után a Magyar Királyi 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar 
Könyvtára nevet vette fel. A mintegy százezer 
kötetes állomány sikeresen átvészelte a II. világ-
háborút, az előzetes tervek ellenére nem kellett 
Németországba menekíteni.  

Újabb fordulópontot az intézmény és a könyvtára 
életében az 1949. évi 23. tv. jelentette, amely 
kimondta a Nehézipari Műszaki Egyetem mis-
kolci megalapítását. 142 év után tehát különvált 
az erdészképzés a bánya- és kohómérnöki kép-
zéstől. A könyvtár gyűjteményét fel kellett osz-
tani. A tulajdonjog átruházásáról a Budapesti 
Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában aláírt 
jegyzőkönyv tanúskodik. Ennek következtében 
22 820 műemléknek nyilvánított könyv és 7 386 
folyóirat a miskolci egyetemhez került. Az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára 
7 643 kötet műemlékinek és 1 262 folyóiratnak 
nyilvánított dokumentumot tarthatott meg. A ma 
is látható önálló könyvtárépület 1977-ben készült 
el. 
1950 és 2008 között számtalanszor váltott nevet 
a könyvtár az intézménnyel együtt, 2007-től mű-
ködik Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi 
Könyvtár és Levéltár néven.  
 

 

Mária Terézia erdőrendtartása.  
Forrás: http://ilex.efe.hu/kk275/index.php 



 

 

Egyetemtörténet a kezdetektől nap-
jainkig 
 
Márku Mónika 
 
A soproni vándorgyűlés ún. nulladik napján kora 
este Mastalírné dr. Zádor Márta a Ligneum Lá-
togatóközpontban tartott érdekes előadását a 
Nyugat-magyarországi Egyetem történetéről 
egykori és mai bejátszásokkal, hangfelvételek-
kel. 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem központi épülete 
Sopronban. A kép forrása: Wikipédia 

1735-ig nyúlt vissza, ekkor alakult meg Selmec-
bányán a Bányatisztképző Iskola. A „selmeci 
időkben” az erdészeti felsőoktatás még a bányá-
szati és kohászati szakoktatáshoz kötődött, hi-
szen mind a bányászat, mind a kohászat fát, faki-
termelést igényelt. Ehhez szigorúan szabályozott 
fakivágásokra, majd újratelepítésekre volt szük-
ség. 

1770-ben az intézmény akadémiai rangot kapott, 
Császári és Királyi Bányászati Akadémia lett a 
neve, de még mindig nem működött önálló erdé-
szeti tanszékkel.  Erre egészen 1807-ig kellett 
várni. Wilkens Henrik tanár képzelte el, majd 
1808-ban szentesítette, végül 1809-ben megvaló-
sította az erdészeti tanszék létrehozását, de csak 
1846-ban nyerte el az akadémiai rangot a magas 
színvonalú erdészeti felsőoktatás. Az intézmény 
neve Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti 
Akadémiára változott. 

Az 1848-49-es években az itt tanuló diákokat is 
elérte a forradalmi hangulat, amely az egyes ok-
tatók, diákok által képviselt magyarosítási törek-
vésekben nyilvánultak meg. Emiatt egy rövid 
időre be is zárták az intézményt.  1867-ben aztán 
ténylegesen megtörtént a magyarosítás. Az okta-
tás hivatalos nyelve a magyar lett, s az akadémia 
állami intézménnyé vált. 

Az 1904-től Magyar Királyi Bányászati és Er-
dészeti Főiskola néven működött tovább. 1919-
ben, az I. világháborút követő területvesztések 
következtében (a Felvidéket Csehszlovákiához 
csatolták) telepedett át Sopronba. Jelenlegi he-
lyén 1922 óta működik. 1934-től a József Nádor 
Gazdasági és Műszaki Tudományos Egyetem 
nevet viselte, majd 1950-ben Agrártudományi 
Egyetem erdőmérnöki karaként létezett. 1962-
ben akadémiai rangot kapott, s önálló egyetem-
mé, képzéssé vált.  1963-ban lezárult a bányásza-
ti és kohászati felsőoktatás és az erdészeti felső-
oktatás végleg különvált. A könyvtár állományát 
is felosztották, az állomány kétharmada Miskolc-
ra került, egyharmada Sopronban maradt. 

1996-ban Soproni Egyetemként működött két 
karral. 2005-ben az intézmény felvette a Nyugat-
magyarországi Egyetem nevet és nyolc karral, 
jelenleg pedig (2008-tól) öt városban (Sopron, 
Szombathely, Mosonmagyaróvár, Győr, Székes-
fehérvár) mintegy tíz karral működik. 

Az egyetemtörténet azonban nem lehet teljes a 
hagyományok ismertetése nélkül.  Az évtizedek 
során létrehozott taneszköz gyűjtemények, gya-
korló kertek, a diákok magas szintű műszaki 
képzése (matematika, kémia, ábrázoló geomet-
ria, földmérés, fizika, útépítés, építészet), a híres 
oktatók és hallgatók mind-mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy a hazai erdészképzés európai szin-
ten is kiemelkedővé váljon, híre eljutott a tenge-
rentúlra is. A messzi országokból érkezett diá-
koknak köszönhetően az egyetem hagyomá-
nyokban gazdag. Videofelvételek és hangfelvéte-
lek formájában ízelítőt kaptunk az egykori és a 
mostani ballagásokból, gólyaavatókból. Hallhat-
tuk az erdészek himnuszát, megtudtuk, hogy mi 



 

 

is az a walden. Bemutatták az erdészek „ünnep-
lőjét”, az erdész atillát (zöld színű, kard viselésé-
re is jogosító díszegyenruha). Megtudtuk, kik a 
firmák és a balekok (öregdiákok és gólyák), be-
tekintést kaptunk abba a csodálatos erdész-
nótakincsbe, amely folyamatosan fejlődik, és 
amelyet számos nótáskönyv örökített és őriz meg 
nekünk azóta is összekötő kapocsként az erdész-
generációk között. 

 

Walden: az erdészeti és faipari hallgatók jellegzetes 
viselete. A kép forrása: 

http://www.szabosag.com/pages/category.php?id=15  

Érdekességek a műemlékkönyvtár 
gyűjteményéből 

Kissné Anda Klára 

A legrégebbi selmeci anyag, amelyet a Műem-
lékkönyvtár őriz, egy 1562-ben megjelent eukli-
deszi geometria tankönyv, amely a tanulók lap-
széli jegyzeteivel ellátott. A tárlókban látható 
1596-ban megjelent Herbárium, 1737-es Bél 
Mátyás mű, őrzik Mária Terézia erdészeti rend-
tartását. (lásd előző cikk illusztrációja)  

Méreténél fogva is érdekesség a 70 x 50 cm-es 
erdészeti ütemterv, amely 1806/1807-től határoz-
ta meg a fakitermelést, fásítást és erdészeti mun-
kálatokat.  

Büszkélkedhet a könyvtár olyan művel, amely 
Székely Bertalan illusztrációt tartalmaz, de min-
denkit ámulatba ejtenének azok a fametszetek is, 
amelyek – rejtély, milyen eszközzel és techniká-
val készíthették - a hajszálnál is vékonyabbak, 

hogy a színek, rajzolatok, évgyűrűk, formák leg-
pontosabb jegyeit mutassák.  

Az 1764-ben született osztrák botanikus, 
Leopold Trattinick négykötetes növénytani mo-
nográfiája minden ábrája kézzel festett – mind, 
az összesen húsz megjelent példányában.  

A sarokba állított díszes láda és „bunkós bot” 
sok találgatásra adott okot. A készséges könyvtá-
rosok nem hagytak sokáig évődni. A láda a hall-
gatókból álló „diáktanács” iratait volt hivatott 
őrizni, a göcsörtös botot jobban szemügyre véve 
pedig láthatóvá vált „bunkója” végén a pecsét. 

 

Köszönet Kiss Danutának és Matalírné dr. Zádor 
Márta nyugalmazott könyvtári főigazgatónak, a 
Műemlékkönyvtár helytörténész könyvtárosai-
nak, a részletekbe menő tájékoztatásért. 

 

Magyar-német erdészeti műszótár. Képek forrása: 
http://ilex.efe.hu/kk275/index.php  


