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Könyvtárosok világnapja Komárom-

Esztergom megyében 

Kissné Anda Klára 

Az American Library Association (Amerikai 

Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az Interna-

tional Federation of Library Associations and In-

stitutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények 

Nemzetközi Szövetsége – IFLA) 

kezdeményezésére április 14. világszerte a 

könyvtárosok világnapja. Célja, nem kétséges. 

Mindannyian érezzük, érezhetjük, hogy bár a 

könyvtárak évtizedek óta kiléptek a megőrzés, 

feldolgozás, kölcsönzés szerepköréből, folyama-

tosan bővítik szolgáltatásaikat a társadalmi 

igényekhez, váltak előbb információs 

tudástárakká, majd mára közösségi színterekké, 

még mindig kevés az őket megillető figyelem és 

az elismerés. A könyvtárosok szerepköre az el-

látott és ellátandó feladatokkal együtt nőtt: nem 

csak feldolgozók, bibliográfusok, tájékoztatók, 

előadók, hanem felnőttoktatók, információs 

szakemberek, menedzserek, szociális segítők és 

támogatók, biblioterapeuták, kézművesek stb. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az egy-két kat-

tintásra elérhető információk mögött milyen ko-

moly munka áll, miért van szükség az in-

formációk rendszerezésére, és a források milyen 

jelentőséggel bírnak szemben az interneten 

elérhető adathalmazzal. Folytathatnánk a szocial-

izációban, kultúrában, művelődésben betöltött 

szereppel, kiemelve az olvasóvá nevelést, az in-

formációs szakadék csökkentését, az e-ügyin-

tézést, a hosszú távon a társadalmi–gazdasági fol-

yamatokra gyakorolt hatást. Mégis mai napig 

sztereotípiákkal küzd az intézményrendszer és a 

benne dolgozók. A figyelemért és az elismerésért 

keményen meg kell küzdeni… 

Magyarországon 2011 óta keringenek hírek a 

könyvtárosok világnapjáról. Ekkortájt állt elő 

néhány könyvtár a világnaphoz szervezett 

különleges programokkal, akciókkal, hogy 

felhívják a figyelmet hivatásukra. Azóta is hallani 

elvétve – elsősorban könyvtárlátogatók és ol-

vasók számára kedvező – rendezvényekről. 

2016-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

vezetősége gondolt egy merészet. Arról határo-

zott, hogy a könyvtárak eddig szokásos 

„partizánakcióit” terelje megyei, és talán országos 

megmozdulás felé, a mind szélesebb társadalom 

figyelmét vonja a könyvtárosokra. Megyei szin-

ten, köz- és szakkönyvtárakra tekintet nélkül 

kezdeményezni kívánta a fenntartóknál, hogy – a 

köztisztviselőkhöz és az egészségügyi dol-

gozókhoz hasonlóan – a világnapon szünnapot 

tarthassanak a könyvtárak. Természetesen nem 

céltalan „szabadságot” kért, hanem lehetőséget 

arra, hogy ezt a napot a könyvtárosok a maguk 

munkájának, eredményeinek meg- és elis-

merésére fordíthassák akár intézményi szinten, 

akár a megyei egyesületi programhoz 

csatlakozva. Nem utolsó sorban a kért szünnap 

kellő figyelemfelkeltő eszköznek bizonyulhatott a 

lakosság és a szélesebb közösség körében.  

A megyei kezdeményezés támogatásához – és or-

szágos kiterjesztését remélve – a helyi vezetőség 

kikérte az MKE Elnökség véleményét. Volt reális 

veszélye, hogy a fenntartók és a könyvtárak 
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között felesleges feszültséget kelt a szünnap iránti 

kérelem, emiatt az Elnökség csak a médiában való 

kommunikáció erősítését tudta megígérni. (Mint 

arról az MKE honlapjáról értesülhetünk, a 

világnap alkalmából ünnepi ülés is zajlott Nyí-

regyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezet kiállítással és díjátadással ünnepelt.)   

A megyei vezetőség újra döntött: 76 település pol-

gármesterét és 13 szakkönyvtár fenntartóját ker-

este meg körültekintően udvarias kérés 

formájában, csatolva a tervezett megyei szakmai 

programot, mint alternatívát. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár, vala-

mint testvérkönyvtára, az érsekújvári Anton Ber-

nolák Könyvtár közös programot szervezett az 

MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

társszervezésében. 2016. április 14-én azzal a cé-

llal keltek útra a Komárom-Esztergom megyei 

könyvtárosok, hogy a világnap alkalmából jobban 

megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek 

egymás munkájáról, erősítsék a kapcsolatokat, és 

hogy a hazaiak megajándékozzák az érsekújvári 

kollégákat egy-egy magukkal hozott könyvvel. A 

megyei könyvtár részéről a találkozó egy leendő 

visegrádi pályázati együttműködés megala-

pozásával kecsegtetett.  

 

A tatabányai könyvtárosok az érsekújvárosi  

vasútállomáson. Fotó: Kovačic Gizella 

A megyéből éppen huszonöten vettek részt ezen a 

programon. Tata és Komárom városi 

könyvtárának szinte teljes kollektívája, többen a 

megyei könyvtárból, de volt a kirándulók között 

községi könyvtáros is. Voltak, akik – bár 

bezárhatott volna a könyvtár –, sajnos helyi ve-

télkedő vagy más elfoglaltság miatt nem tudtak 

eljönni. Így vittük magunkkal például a 

könyvtáros helyett a Magyar Nemzeti Levéltár 

Komárom-Esztergom Megyei Levéltári 

Szakkönyvtárának egy-egy saját kiadású so-

rozatát ajándékba. 

A polgármesteri hivatalokból és a szakkönyvtárak 

fenntartóitól egyaránt érkezett visszajelzés a 

megyei szervezet kérésére. A válaszok többnyire 

pozitívak voltak, a legtöbben meglepetéssel 

fogadták a levelünket, de nem gördítettek akadá-

lyt a szünnap elé, sőt a világnap alkalmából 

valahol külön jutalmazásban részesítették a 

könyvtárosokat vagy határozatot hozott a 

közgyűlés, hogy 2017-től ezt a napot bevezessék.  

Volt fenntartó, aki nem zárkózott el, de nem tudta 

lehetővé tenni a szünnapot (felsőoktatási 

könyvtárban) a kutatói, tanulói igények miatt. A 

nemleges válaszok között valamelyik 

önkormányzat arra hivatkozott, hogy a köztiszt-

viselők napján ő elismeri a könyvtárosok 

munkáját, így nem tartja indokoltnak emiatt a 

szünnapot. Volt önkormányzat, aki felhívta a 

figyelmet arra, hogy a szünnap iránti igényt a 

munkatervvel együtt előre be kell jelenteni, ahogy 

a pedagógusok továbbképzési napjait is rögzítik 

előre.  

A válaszadók között volt polgármester, al-

polgármester, jegyző, osztályvezető, de dékán is. 

Tudtunkkal az esztergomiak a megyei program-

hoz hasonlóan keltek útra, csak épp a párkányi 

kollégákhoz. A dorogiak pedig magukat ünne-

pelve használták ki a szünnapot szakmai 

kirándulásukra. A megyei könyvtár itthon maradt 

dolgozói is kulturális-szakmai programon ve-

hettek részt, melyről a KeMLIB 2016. áprilisi 

számában Feketsné Kisvarga Anita számolt be ré-

szletesen. 

És hogy viselték a szünnap hírét a 

könyvtárlátogatók? Vegyesen, ahogy a fenntar-

tók, de mikor tettünk olyat, akár ha a legjobb 

szándékkal is, ami mindenkinek tetszett volna? A 

figyelmet így, vagy úgy kivívtuk. Ez a nap rólunk 

szólt, magunkat ünnepeltük, szakmán belül és 



emberileg is közelebb kerültünk egymáshoz. Jó 

volt, kellett ez a töltekezés. Reméljük, elindult 

valami, terjed a világnap híre, bővül az a kör, ami 

elfogadja, felismeri, hogy a könyvtár és a 

könyvtáros nem hiábavaló és megérdemli a méltó 

elismerést. 

 
Kép forrása: http://kirandulastippek.hu/kelet-szlova-

kia/kassa-dom-szent-erzsebet-szekesegyhaz 

 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezet 

 autóbuszos kirándulást szervez 
KASSA úti céllal 

Útvonal: Tatabánya – Budapest –  

Miskolc – Betlér – Kassa 

Látnivalók: Betléri kastély; Kassa: Bocatius János 

Nyilvános Könyvtár, Szent Erzsébet székesegyház, Rákóczi kripta, Király lépcső, Zsigmond torony, Szent 

Orbán torony, viaszfigurák múzeuma, zenélő szökőkút és harangjáték a kassai Állami Színház és a Szent 

Erzsébet-dóm közötti parkban. 

Időpont: 2016. május 20. (péntek) 

Részvételi díj: MKE tagoknak 7.500 Ft; nem MKE tagoknak 10.300 Ft. A részvételi díj az utazás és az 

idegenvezetés költségeit tartalmazza.  

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet május 10-éig  (Visszamondás esetén csak a befizetett ösz-

szeg 20 %-át tudjuk visszaadni!)  

- Készpénzes fizetés a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban Feketsné Kisvarga Anitánál időpont 

egyeztetéssel (Tel.: 34-513-677, e-mail: feketsne.anita@jamk.hu). 

- Utalással a megyei szervezet számlaszámára (MKE Komárom-Esztergom, OTP 11708001-

20570055; megjegyzés: Kassa – a résztvevő neve). 

 

További költségek: 

- Belépődíjak: kb. 11 €/fő  

- Baleset-, beteg-, poggyászbiztosítás (kötelező, egyénileg kell megkötni) 

- Étkezés (egyénileg) 

 

Program 

1. Indulás Tatabányáról a Megyeháza parkolójából (CBA parkoló) reggel 6.30-kor.  

2. További utasokat Budapesten és Miskolcon veszünk fel, a felszállás helyének egyeztetésével. 

3. 2 óránkénti pihenőkkel, Betlért beiktatva, előreláthatólag 13.00 órakor érkezünk meg Kassára. A 

helyi könyvtáros kollégák kalauzolnak a Bocatius János Nyilvános Könyvtárban. 

4. 14.00 órától felfedezzük Kassát. Aki szeretne részt venni a városnéző sétán idegenvezetővel, az meg-

tekintheti a Szent Mihály kápolnát, a Szent Erzsébet dómtemplomot, a Rákóczi kriptát, az Orbán 

tornyot, a Kassai Állami Színház épületét, és a zenélő szökőkutat.  

5. Aki kötetlenebb formában sétálna inkább a városban, az szabadprogramon vehet részt. 

TALÁLKOZÓ 16.50-kor a busznál. 

6. 17.00 órakor indulunk vissza Tatabányára, és a késő esti órákban érkezünk meg. 

  

Mindenkit szeretettel várunk! Részletes információ: 

Feketsné Kisvarga Anita vagy Kissné Anda Klára (34-513-677, kissne.anda.klara@jamk.hu) 
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