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Kapcsolat és együttműködés a kö-

zösségek jegyében – Veszprém, 

2016. 

Kissné Anda Klára 

Harminchét év után újra Veszprém adott otthont a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlés-

ének, mintegy ezzel ünnepelve a Veszprém Me-

gyei Szervezet ötven éves fennállását.   

 

A kép forrása: http://vandorgyules.ekmk.hu/ 

Már a 0. nap is gazdag programokat ígért, de még 

másnap délelőtt is akadt lehetőség a várossal is-

merkedni, miközben a Vár környékén már a 

VeszprémFest előkészületei zajlottak. Az Óváros 

térről indult városnézés során idegenvezetőnk 

nem csak az épületeket és a veszprémi kötődésű 

hírességeket sorolta, hanem megtudtuk tőle, miért 

Zsuzsi szobor a Korsós lány, a Fecskendőháznál a 

városvédelmi rendet is megismertük, és sokadma-

gammal sokáig hallgattuk volna még színes törté-

neteit. A Szent Mihály Székesegyház akusztikája 

egy kolleganőt énekre ihletett, a várfalról letekint-

ve pedig csodálatos panoráma tárult elénk.  

Kihagyhatatlan program volt a Várbörtön, külön-

leges élményt jelentett a mínusz harmadikon tett 

látogatás, ahol Mindszenty raboskodott hosszú 

évekig, és akasztották fel ’56 mártírjait. A hurkolt 

kötél ma kiállítási tárgy. A szóbeszéd szerint Sobri 

Jóskát is fogva tartó intézmény 2003-ig még mű-

ködött Magyarország egyetlen várbörtöneként.  

Az Érseki palotában a hagyatékból és gyűjtésből 

gyarapodó Veszprémi Érseki Könyvtár és Le-

véltár a ritka, féltve őrzött kincseit is bemutatta. 

Négy kódex (köztük 14. századi pergamen), 24 

ősnyomtatvány, hungarica található itt.  A könyv-

tár leltárkönyve 1751-es keltezésű. Csak néhány a 

kiállítottak közül: Esztergomi rítus szerinti mise-

könyv – kódex, 1459; Nürnbergi Biblia – Nicolaus 

de Lyra jegyzeteivel, 1497; Káldi-féle katolikus 

biblia, 1626; egy tizenegy nyelvű Calepinus-

szótár, 1605. A gyűjtemény hatvanötezer kötete 

mellett még nagyszámú hagyaték vár feldolgozás-

ra. A Koller (Ignác) Könyvtár külön szobában, a 

püspöki könyvtárból kiválogatott művekkel (16-

17. századi pergamen és 17-18. századi bőrkötés), 

fenyő-, dió- és tölgybútorokkal berendezett repre-

zentatív könyvtárszoba, mely személyes fogadá-

sok színhelyéül szolgált.   

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár. A kép forrása: 

http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/hasznos-informaciok/latnivalok-a-varosban  

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
http://vandorgyules.ekmk.hu/
http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/hasznos-informaciok/latnivalok-a-varosban


Szakmai látogatásra volt mód az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban is, ahol Schreiber Márta 

ismertette a megújult szolgáltatóteret a földszinttől 

a „padlásig”. Az épületet több markánsan elkülö-

nülő, köztük modernizált épületrész jellemzi 

szinteltolódásokkal. Az aulában folyóiratolvasó, 

könyvkiárusítás, információs pult és beiratkozás 

mellett kiállítótér és „Amerikai kuckó” kapott 

helyet. Éppen Bálint Ágnes műveit, figuráit mutat-

ták be. Az emeleten a gyerekkönyvtár egyedi és 

elvarázsolt birodalmából a Lőrincze László em-

lékszobán és Páldy Róbert kutatószobán keresztül 

a helyismeretbe jutottunk. A helyismereti könyv-

táros elhivatottságáról, alázatról, a folyamatos 

ismeretbővítést követelő áldozatos munkáról, va-

lamint az aprónyomtatványokat is tárolni képes 

tömörraktár használatának tapasztalatairól hallot-

tunk. Az olvasószolgálat egy térben került elhe-

lyezésre a zenei gyűjteménnyel, miközben több 

kiemelés – köztük a Nobel-díjas művek – kínálják 

magukat a polcokon. A települési ellátás a feldol-

gozással egy térben, de elkülönülten működik. A 

legfelső szint az irodáké. Sajnos, mint számos 

középület, a megyei könyvár is a forrásvizektől, a 

víz felszivárgásától szenved. 

 

 

Fotó: Kiss Csabáné 

Az egyetemmel együtt alapított Pannon Egyetem 

Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a házigaz-

dák egy háromszintes, minden szükségletet kielé-

gítő létesítményben vezettek végig. A korábban 

kémiai szakkönyvtárként működő intézmény gyűj-

tőköre az oktatást szolgálva bővült ki. A Veszp-

rémi Egyetem és a Pannon Agrártudományi Egye-

tem összevonásával az egyetemi könyvtárak is egy 

intézménnyé olvadtak össze. Kiemelt gyűjtemé-

nye a diplomamunkák, doktori és PhD értekezé-

sek. A könyvtár irányítása alá tartozik a Pannon 

Egyetemi Kiadó, a nyomda és könyvesboltja, va-

lamint az egyetem levéltári feladatainak ellátása. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében 

külön regisztrációt igényelt, ha valaki a Dózsa 

György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-

lános Iskolában részt kívánt venni az iskolai 

könyvtár bemutatóján, amely az iskolamúzeum-

mal történő együttműködésre is jó példa volt. Aki 

pedig eddig csak képeken látott könyvtárbuszt, 

most kipróbálhatta: a pécsiek mutatták be a Csor-

ba Győző Könyvtár járművét.  

Esténként a Labdarúgó Európa Bajnokságot lehe-

tett nyomon követni az Óváros tér óriás kivetítő-

jén, illetve a vállalkozó szelleműek Petanque-t 

játszhattak a Színházkertben.  

A plenáris és szekcióüléseknek a város központjá-

ban elhelyezkedő vadonatúj Hangvilla üvegpalotá-

ja szolgáltatott helyszínt. A kiállítás résztvevői, 

mint mindig, a könyvtári szolgáltatásokhoz nyúj-

tott technikai újdonságokkal, termékekkel, doku-

mentumokkal állították fel standjaikat. Az Infoker 

és a Ceiba mellett most többek között az EBSCO 

is megjelent. A Qulto kis monguzaihoz azok jut-

hattak idén hozzá, akik szelfit ígértek a kis állattal. 

A kiállítást dr. Kovács Gyula, az Egyetem kancel-

lárja nyitotta meg és lassan az utolsó vándorgyűlés 

résztvevők is befutottak… 

Kapcsolat – Könyvtár – Együttmű-

ködés: Felelősséggel a sikeres kö-

zösségekért 

Kissné Anda Klára 

NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS, 2016. JÚLIUS 7.  

Ahogy Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke 

utalt rá, a cím tükrözi az IFLA (Internatio-

nal Federation of Library Associations and Institu-

tions) idei konferenciájának központi gondolatát, 

az Európai Unió szakpolitikai törekvéseit, az 

MKE Az Európa a polgárokért programban meg-

fogalmazott céljaival való azonosulást, és illesz-

kedik az Emberi Erőforrások Minisztériuma szak-

politikai céljaihoz. Az erős, innovatív társadalom 

elengedhetetlen feltétele a korszerű könyvtár, 

melynek tevékenysége az ENSZ fenntarthatóság-

gal összefüggő programjainak 17 pontjában meg-



jelölt segítő intézmény. Az elnök hangsúlyozta, 

hogy a könyvtári tevékenység és kapcsolatrend-

szer minden közösségre kiterjed. A dinamikusan 

változó, formálódó társadalmi és technikai kör-

nyezetben a korszerű könyvtár és a felkészült 

könyvtáros katalizátor szerepet tölt be az együtt-

működésekben és a közösségépítésben. 

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultu-

rális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi bizto-

sának köszöntőjében elhangzott, hogy a könyvtá-

rak nem a múlt, hanem a jövő intézményei, ahogy 

azt „A nyilvános könyvtárak 2020” kezdeménye-

zés deklarálja. Felelősen nyitnak a társadalom, a 

technikai újdonságok, a digitalizáció felé, és vál-

nak közösségi térré. A könyvtári hálózat fejleszté-

se a társadalom megtartó ereje, a „műveltté tevés” 

helyszíne, a műveltség pedig a társadalom mozga-

tó ereje, a versenyképesség fokmérője. 

 

Sepsei Tamásné dr Vígh Annamária.  

Fotó: Török Csaba 

Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az EMMI 

Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője töb-

bek közt a felelősségről, a munkaidőn túli elköte-

lezettségről, a kihívásokhoz való alkalmazkodás-

ról, a megyei könyvtárak települési ellátásban 

betöltött rendkívüli feladatáról, a közösségek 

megmaradásáért végzett munkájáról beszélt. Ki-

emelte a Modern Városok Program keretében 

megújuló József Attila Megyei és Városi Könyv-

tárat az ország első zöldkönyvtáraként, említést 

tett az Országos Széchenyi Könyvtár Budai Vár-

ban történő 21. századi fejlesztéséről, a tovább-

képzési rendszer és a bérek fejlesztéséről, az MKE 

minisztériumi jó szakmai partnerségéről. 

Ahogy Porga Gyula, Veszprém polgármestere 

fogalmazott, egy települést meg lehet ítélni abból, 

hogyan bánik a könyvtárával. Bár kevésbé látható, 

de fontos tartópillér, ahogy egy hajónak a tőke-

súly. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem 

rektora a tudomány oldaláról közelítve jegyezte 

meg, hogy írásbeliség és a könyv nélkül nem fo-

galmazódhatott volna meg egyetlen fontos gondo-

lat sem és a könyvtárnak óriási jelentősége van az 

egyetemes emberi tudás megőrzésében. Itt nem 

szakmáról, hivatásról kell beszélni.  

Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyv-

tár igazgatója köszöntője után, Barátné dr. Hajdu 

Ágnes Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok 

címmel az MKE stratégiájáról, a nemzetközi kör-

nyezetre tekintettel végzett szolgáltatásfejlesztés-

ről, a tapasztalatcseréket szolgáló országos ren-

dezvényekről tartott összegzést. A folyamatos, 

dinamikus megújulás, a könyvtárak szerepének 

újraértékelése, a társadalomban betöltött szerep 

tudatosítása az egyesület feladata. A civil együtt-

működés és a nemzetközi szerepvállalás erősítése 

a cél. 2020-21-re előrevetített egyenrangú és in-

novatív társadalom zálogai a felkészült könyvtáro-

sok, mert „ott fejlett a helyi társadalom, ahol 

könyvtáros szakember dolgozik”. 

A konferencia első napját a szakmai kitüntetések 

ünnepélyes átadása zárta.  MKE-

emlékérem kitüntetést az MKE elnöke, Barátné 

dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit főtitkár adott 

át Pintérné Kék Krisztinának (Kaposvári Egyetem 

Egyetemi Könyvtár), Gulyás Lászlónénak (II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár), Kesze-

iné Barki Katalinnak (Savaria Egyetemi Központ 

és Levéltár), Sárköziné Sárovits Hajnalkának (ba-

latonfüredi Városi Könyvtár) és Szakmári Klárá-

nak (Könyvtárostanárok Egyesülete, elnök). Va-

lamennyien az MKE valamelyik megyei, illetve 

egy társszervezetében betöltött sok éves, példaér-

tékű, előre mutató és áldozatos szakmai munkáért 

kapták megérdemelten az Egyesület legmagasabb, 

saját alapítású kitüntetését. MKE Emlékérmet 

kapott továbbá határon túli könyvtárosként 

 Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtáro-

sok Egyesülete alelnöke, az érsekújvári Anton 

Bernolák Könyvtár szaktanácsadója. 



 

Kecskés Ildikó és Barátné dr. Hajdu Ágnes.  

Fotó: Török Csaba 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

2013-ban, egy felvidéki tapasztalatcsere miatt 

vette fel a kapcsolatot Ildikóval. A 10-15 éve 

szunnyadó, és felelevenített szálak az óta sok po-

zitívumot hoztak mind hazai, mind a határon túli 

szakmai munkában és a továbbképzések szervezé-

sében, melyből a magyar és a szlovákiai magyar 

könyvtárosok egyaránt profitálhattak. A kapcsola-

tok közvetítése, egymás munkájának közvetlen és 

közvetett segítése sokak számára jelentett szakmai 

többletet. Az érsekújvári könyvtárral 2015 októbe-

rében kötött testvérkönyvtári megállapodást a ta-

tabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

mely az óta az érsekújvári könyvtár állománygya-

rapításának segítésében, közös pályázati tevé-

kenységben, közvetlen könyvtárközi kölcsönzés-

ben nyilvánul meg, idén másodszor, már a könyv-

tárosok világnapját is közösen ünnepelték. Kecs-

kés Ildikó szerepe határon innen és túl kiemelkedő 

ebben az együttműködésben, a közösségteremtés-

ben, a nemzeti értékek ápolásában, amelyet most 

az Egyesület kitüntetésével köszönhettünk meg. 

Átadásra került az MKE és az IKSZ (Informatikai 

és Könyvtári Szövetség) által közösen alapí-

tott "Az év fiatal könyvtárosa"-díj, ami a pálya-

kezdők munkájának elismerése. A kitüntetést 

Gergely Ildikó (Pest Megyei Szervezet, Gödöllő) 

kapta a Z-generációról írt pályamunkájáért. 

A Kovács Máté Alapítvány különdíját Rózsa 

Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárá-

nak könyvtárosa vette át a zöldkönyvtárban meg-

újuló szolgáltatásokról és trendekről írt dolgozatá-

val. 

A hagyományosan november elején át-

adott Füzéki István Emlékérem díj az alapító 

szándékához illeszkedve kap nagyobb hangsúlyt 

azzal, hogy a legnagyobb szakmai közösség előtt, 

a Vándorgyűlésen is felolvasásra kerül a laudáció-

ja. A kuratórium idén Varga Róbertnek, a Somogy 

Megyei Könyvtár nyugdíjas igazgatójának ado-

mányozott emlékérmet. 

 

Díjazottak. Fotó: Török Csaba 

Az MKE, a Bibliográfiai Szekció és a Helyismere-

ti Könyvtárosok Szervezete által közösen alapí-

tott Kertész Gyula-díjat dr. Berényi Ernőné 

(DEENK) vehette át.  

A Fitz József-Könyvdíj az elmúlt év (minden 

szempontból) legértékesebbnek tartott kiadványait 

illeti. Egy díjazott az MKE kizárólagos választott-

ja, kettő minisztériumi hatáskörben odaítélt elis-

merés, mely a kiadók rangját emeli. A 2015 évi 

könyvtermés díjazottjai a 100 magyar népmese – 

A Magyar népmesék sorozat teljes kiadása az 

Alexandra Kiadó jóvoltából, a Mesélő kastélyok 

Podhorányi Zsolt munkájaként a Kossuth Kiadó 

kiadásában, valamint Csányi Vilmos Íme, az em-

ber – a humánetológus szemével című könyve a 

Libritől. 

Az este a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjé-

vel ígért tartalmas és üdítő kikapcsolódást. 

A nyitó plenáris ülés megtekinthető itt:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be  
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https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be
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Kisplenáris és szekciók,  

2016. július 8. 

Kissné Anda Klára 

A Vándorgyűlés második napját dr. Redl Károly 

MKE alelnök moderálta. A kisplenáris első elő-

adását Szabó László tartotta Deutsch Tamás Digi-

tális Jólét Programjáról.  Hatalmas számokban 

mérhető, hogy egy adott felületen, egy adott perc-

ben hány millió ember él közösségi életet, vagy a 

jelenlegi tízszereződésével mekkora adatforgalmi 

robbanás következik be hat éven belül, miközben 

változik az internetet használók köre és kora. Ezek 

a tényezők indokolttá teszik, hogy a digitalizáció-

val kormányzati szinten a szakpolitika foglalkoz-

zon. Nemzeti konzultációt kezdeményezve 2014-

től folyik a globális, átfogó program előkészítése. 

Az InternetKon eredményei kormánydöntéssé 

váltak. Az igények mentén kidolgozott program 

20 %-os díjcsökkentést (és szociális internet előfi-

zetési csomagot) irányzott elő, az oktatásban na-

gyobb szerepet (Digitális Oktatási Stratégia, DOS) 

és az új típusú veszélyforrások kiküszöbölésére 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát (DGYS) 

dolgoztak ki. A munkába minden civil és állami 

segítőt bevonnak.  

Nagy Miklós, a Hungarnet Egyesület főtitkára, a 

NIIFI igazgatója, a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság alelnöke keserű szájízzel te-

kintett vissza a NIIF Program harminc évére. 

Mindenekelőtt tisztázta, hogy a mintegy 6000 

felhasználót és 2000 intézményt kiszolgáló intézet 

nem háttérintézmény, így jogszerűtlen beolvasztá-

sa az KIFÜ-be szeptembertől. A jelenlegi szerve-

zeti keretek 2005-ben alakultak ki. Ma az egyete-

mi nagyvárosokban, a TOP 500-ban, a középme-

zőnyben vannak a rendszerei. Már nincs korlátja a 

sávszélességnek – 2017-től a minimum 50 MB-os 

kapcsolatokról beszélhetnénk, miközben jelenleg 

több mint száz könyvtár 10 MB/s teljesítmény 

alatt van. 

Az előadásokat követően ki-ki az adott, számára 

érdekesnek ígérkező szekcióprogramra igyekezett. 

Idén azonban a helyszínek egymáshoz viszonyított 

távolsága megnehezítette az „átvándorlást”.  

Összesen tizennégy szekció, tizenhárom szekció-

programban ülésezett. A szakterületi szervezetek 

mellett a Veszprém Megyei Szervezet és két tár-

sult szervezet, a Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete és a Könyvtárostanárok Egyesülete 

kínált széleskörű tapasztalatcserét. Csak néhány 

téma: olvasásfejlesztés az iskolai könyvtárban, 

EBSCO e-book szolgáltatás, olvasóvá nevelés 

okos eszközökkel, hungarikagyűjtés és -kutatás a 

Mikes-programban, könyvtárosok stresszhelyzet-

ben, értékőrzés, a helyismereti tevékenység lokális 

identitást alakító szerepe, a zenei gyűjtemény az 

ének-zenei nevelés szolgálatában, közgyűjteményi 

együttműködés a MaNDA digitalizálási projektje-

iben, a bibliográfiai szolgáltatás változó tendenci-

ái, könyvtárosképzés, a kutatói közösségek kom-

munikációjának támogatása, egyetemi- és kutató-

intézeti együttműködés stb. Senki sem unatkozott! 

Civilekkel karöltve 

Kissné Anda Klára 

…volt a címe az Olvasószolgálati Szekció ülésé-

nek 2016. július 8-án. A Hangvilla nagytermében 

Molekné Kőrösi Beatrix szekcióelnök fogta össze 

a programot. 

 

Molekné Kőrösi Beatrix. Fotó: Krajnyák Bernadett 

Elsőként a pécsi Csorba Győző Könyvtár új inno-

vációja, egy hangoskönyv-ajánló került bemuta-

tásra. Mint Fűkőné Herceg Helga osztályvezető 

elmondta, a CD-gyűjtemény, illetve a Magyar 

Elektronikus Könyvtárból (MEK) MP3-ban le-

tölthető digitalizált művek képezik az ajánló 

anyagát. A 612 rekordot, 1525 művet kínáló han-

goskönyvtár érintőképernyőn, grafikus felületen 

kínál bepillantást a gyűjteménybe 30 másodperces 

belehallgatási lehetőséggel. A megvalósítást pon-

tos igényfelmérés előzte meg: a hangoskönyvek 

használói körének behatárolása, az ajánló techni-



kai-kivitelezési igényei, a meglévő kazetta-

gyűjtemény hasznosítása. A tematizálásra a bal-

mazújvárosi gyermekkönyvtár katalógusa szolgált 

mintaként és állóterminálban gondolkodtak, majd 

a speciális igényeknek megfelelően a Monguz Kft. 

fejlesztette tovább a programot. A 2016 márciusá-

ban már használható adatbázist részletesen Pap 

Áron olvasószolgálati könyvtáros mutatta be pre-

zentációjában. A műfaj és téma mellett TOP20 

válogatást is kínál, miközben egy mű több kategó-

riában is megtalálható. Lehetséges a szerző vagy 

felolvasó szerinti keresés. Feltöltött a fülszöveg és 

a borítókép. A továbbfejlesztés lehetőségei már 

körvonalazódni látszanak a DVD és zeneművek 

ajánlóiban. A „Mindenkinek van egy hangja” 

projekt pedig segíthet a hangoskönyvek számát 

gyarapítani. 

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgató-helyettese a könyvtárak, 

mint közösségi terek megújulásáról nemzetközi 

kitekintéssel adott számot. Összefoglalta azokat a 

tényezőket, amelyek meghatározzák, mitől válik 

egy intézmény közösségi hellyé, miközben pro-

duktív szolgáltatásokat kínál a legszélesebb réte-

geknek. A szükségletalapú és a közösségvezérelt 

modellek összehasonlítása során kitért a szolgála-

tástervezés módjaira. A megváltozott társadalmi 

és technológiai környezetben a könyvtáraknak az 

eddigieknél differenciáltabb felhasználói kör 

szükségleteit és igényeit kell kiszolgálni. A dán 

Modell Program for Public Libraries 

http://modelprogrammer.slks.dk/ olyan webalapú 

katalógus és eszközgyűjtemény, amely inspirációt 

és megoldásokat kínál a könyvtárépületben terve-

zett funkciókhoz: legyen a könyvtár akár alkotó-

műhely, akár a tanulás vagy a legkülönfélébb ta-

lálkozások helye. A könyvtár a városfejlesztés 

meghatározó eleme és jelképe, ennek hozama pe-

dig a településrész fejlődése lesz.  

Molekné Kőrösi Beatrix képes beszámolójában az 

volt nyomon követhető, hogy egy település, Ka-

zincbarcika lakóközössége és könyvtárosai ho-

gyan élték meg a könyvtár költöztetését, megúju-

lását. Az új könyvtár számára kedvezőtlennek 

tűnő helyi adottságokra rácáfolt a végeredmény, 

nem utolsó sorban a civil együttműködéseknek 

köszönhetően. A megváltozott és változó könyvtá-

rosi szerepet itt is igazolta, hogy a pult mögül ki 

kell lépni, kellenek a kapcsolatok. A könyvtár 

felmérte mit tud nyújtani az együttműködésért 

cserébe: például a számítógép-tanfolyamok hall-

gatói visszajárnak közönségnek, de szívesen be-

rendeznek a rendezvényekre is. A közösségek és 

klubok listája az önkormányzaton hozzáférhető. 

Működhet a „Hozz magaddal még egy embert!”. 

A versenyképesség erősítésére a könyvtár bemu-

tatkozási lehetőséget kínálhat. Adomány lehet 

nyújtott szolgáltatás is. Építsünk az iskolai közös-

ségi szolgálatra, a legaktívabb látogatókra. Talál-

juk meg azokat a pontokat, ahol a fenntartó érde-

kei találkoznak a könyvtár érdekeivel, vizsgáljuk 

meg, mit tettünk már érte és mit tehetünk még. 

Mivel pedig változások mindig lehetnek, fontos a 

megújulási és a kompromisszumkészség. 

 

Az EBSCO e-könyv szolgáltatásáról Jan Luprich 

(Regional Sales Mananger Central Europe) tartott 

tájékoztatót. A modellt a könyvesbolti beszerzés-

hez és lehetőségekhez hasonlította. Jelenleg 18 

közkönyvtár használja a letöltés alapú szolgálta-

tást. Az adatbázis mintegy negyvenegyezer e-

könyvet tartalmaz. Az EBSCOhost Collection 

ingyenes, de regisztrációt igényel. Az eBook APP 

gyermek, ifjúsági és felnőtt irodalmat tesz hozzá-

férhetővé a fikció és tudományos témakörökben. 

Főként angol, de több más idegen nyelvű iroda-

lom is megtalálható az adatbázisban. Tervezett a 

magyar e-bookok felvétele is. Az e-könyvek le-

tölthetőek számítógépre vagy mobil eszközre, 

PDF-ben vagy digitális formában, és olvashatók 

online vagy offline. Könyvtári szolgálatatáson 

keresztül az olvasók közvetlenül hozzáférnek. Az 

EBSCO eBooks támogatottságát jelzi többek kö-

zött az, hogy a közép-európai kiadók jó arányban 

szerepelnek a katalógusban. 

Bariczné Rózsa Mária, a Könyvtárellátó Nonpro-

fit Kft. vezető értékesítője egy rövid helyzetérté-

http://modelprogrammer.slks.dk/


kelés során utalt a szervezetet érintő több átszer-

vezésre és a várható, de már sokszor ígért fejlesz-

tésekre. Változatlan, de megújuló tartalommal lesz 

hozzáférhető a tesztüzem fázisban már működő 

honlap. Az Új könyvek gyarapítási tanácsadó nem 

csak nyomatott, hanem PDF formában is elérhető. 

Könyvtári szerelést, eszközöket és nyomtatványt 

is kínálnak a könyvek, a kölcsönzési jogdíjas CD-

k és DVD-k mellett, valamint mintegy 600 folyó-

iratcímből lehet válogatni a megrendelések során. 

Saját online folyóirata nyomtatott formában is 

olvasható lesz. Változás várható a rekordletöltés-

ben. Reméljük, hogy a tankönyvellátást, könyvke-

reskedelmi és könyvtárszolgáltatási funkciókat is 

ellátó vállalat a megváltozott, integrált vállalatirá-

nyítás nyomán a jövőben zökkenőmentes és szín-

vonalasabb munkát végez majd. (szerzői megj.) 

Helyi könyvtáros – helyi közössé-

gek, lokális identitás. A helyismereti 

könyvtáros régi–új szerepben 

Dr. Horváth Géza, György Károly-

né rabi Lenke 

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezeté-

nek szekcióülését Mennyeiné Várszegi Judit elnök 

moderálta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy Termében.  

 

Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

Helyi kultúra, lokális identitás és vidéki közös-

ség, avagy lehet-e a kultúra és a helyi örökség a 

vidék fejlődésének és megtartó erejének kul-

csa? Az erős könyvtárak felkészült könyvtárosai 

közül Csurgó Bernadett (PhD főmunkatárs, MTA 

TK Szociológiai Intézet) előadásában egy szocio-

lógiai kutatási beszámoló hangzott el. Kutatói 

szemszögből sorakoztak fel a helyi társadalomban 

meglévő trendek: igény a lokalitás és a vidékiség 

iránt, helyi kultúra és helyi identitás összefüggé-

sei, helyi sajátosságokra építő falusi turizmus. 

Kérdés: mi a kulturális örökség, mire büszkék a 

települések, mire lehet közösségfejlesztést alapoz-

ni? Főként az ország keleti területén zajló külön-

böző fesztiválok elemzése-, és egy videofilm se-

gítségével az előadó láttatta, hogy e rendezvények 

„kifelé” szólnak, de „befelé” is van mondandójuk. 

A kettő összehangolása nem mindig sikeres az 

érdekegyeztetések során. A helyi kulturális örök-

ség legfontosabb szereplői közötti sokrétű kapcso-

latokban a kulcs a helyi tudáson és annak alapos 

átgondolásán van. Ebben van feladatuk a könyvtá-

rosoknak. Az összefogás során fontos szerep jut a 

motivációnak. A helyi hagyomány újrafelfedezé-

se, újra értelmezése a helytörténeti hagyományőr-

zés reneszánszát éli. Ez hatással van a település 

imázsára, a helyi közösség életére és a helyi iden-

titásra egyaránt. Napjainkban erőteljes verseny 

zajlik a fogyasztókért és a fejlesztési forrásokért. 

A helyi közösségfejlesztés identitásépítése például 

a falusi turizmus által válhat gazdasági tényezővé, 

a kulturális alapú gazdaság kulcsává – ha jól mű-

ködik a lokálpatriotizmus. 

Trendi könyvtárosok iskolája: lokálpatriotiz-

mus on- és offline címmel Török András szólalt 

meg. A helytörténész, kulturális menedzser, volt 

kulturális államtitkár szerteágazó, mégis egy 

irányba mutató gondolatait összefoglalni nem 

könnyű. Mottója: „a helytörténész nem születik, 

hanem lesz.” Korunk hősének, a helytörténész 

könyvtárosnak általa (Simplicissimus) ajánlott 

szabályok a következők: készíts listát kedvenc 

dolgaidról és tartsd azt mindig frissen! Ne csak 

tudjál, hanem terjeszd is! Legyél egyszerre gene-

ralista és specialista! Mindig fényképezz, mert 

100 év múlva te leszel a múlt! – Ezzel eljutott 

tulajdonképpeni mondanivalóhoz: a Fortepan nevű 

internetes fotóarchívum bemutatásához. Ez egy 

on-line fotóarchívum, ahol minden kép szabadon 

felhasználható. A gyűjteményben lehet keresni 

helyszínekre, kulcsszavakra vagy akár közszerep-

lők neveire. A kép alatt látható kulcsszavak és 

helyszínek szintén klikkelhetők. Az adományozók 

nevére kattintva az adott családtól/intézménytől 

kapott fotók láthatóak. Az időskálán mozogva 

egy-egy év képei böngészhetők. A skála alatti 

filmszalagon pedig az aktuális fotók láthatók és 



kattinthatók. Minden fénykép letölthető nagyfel-

bontású változatban is. A Fortepan önkéntes szer-

kesztők és segítők munkájára épül. Közpénzt nem 

kér és nem fogad el. A gyűjtemény bővítését, tá-

mogatását is megtehetjük. 

Kapcsolatok építése a könyvtári helyismereti 

munkában címmel Szabóné Vörös Györgyi cso-

portvezető (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény) hos--

szú évekre visszamenő hagyomány szerint, a ren-

dező könyvtár helyismereti munkájának eredmé-

nyeivel ismertette meg vendéglátóként az érdek-

lődő kollégákat. Ezúttal ezt a helyi tudás használa-

tán, közvetítésén keresztül láthattuk „a la Vesz-

prém”. Gyakorlati tapasztalatokkal és példákkal 

szolgált arra, milyen szellemi és kapcsolati tőkét 

képez, és miként építhető, szélesíthető a helyisme-

reti különgyűjtemény hatóköre a helyi társada-

lomban, hogyan hasznosul a meglévő tudás, mi-

ként befolyásolhatja a helyi közösség életét a 

helytörténész–könyvtáros. Történelmi vetélkedők 

szervezése, helyismereti emlékszoba kialakítása, 

honismereti kutatók fóruma, összekötő szerep a 

kutatók információcseréjében, csatlakozás városi-, 

tömegeket megszólító rendezvényekhez, szoros 

kapcsolat a helyi szervezetekkel, gyermekeknek 

szánt helytörténeti kiadvány szakmai támogatása – 

ezek voltak kulcsgondolatai konkrét példákon 

bemutatva. A jó példák jó ötleteket is adhattak a 

hallgatóságnak. Közülük az I. világháborúhoz és a 

Holokauszt megemlékezésekhez kapcsolódó helyi 

fórumokból „kinőtt” kiadványsorozatok igazán 

példa értékűek, – nagy horderejűek és követésre 

méltók, – mindenkinek helyi lehetőségei függvé-

nyében. 

Budai László, könyvtárvezető, az Intézményesült 

“várpalotaiság”, avagy a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtár helyismereti tevékenysége, lokális iden-

titást alakító szerepe címmel, rövid könyvtártörté-

neti bevezető után a helyismereti gyűjtemény 

szervezéseinek előzményeiről és a könyvtár hon-

lapjának megújulásáról beszélt. Kezdetben kísér-

leti jelleggel működtetett helyismereti portáljuk 

2012 óta üzemel http://krudylib.hu/hirek/3. E-

könyvtárukban kiemelten szerepelnek a családtör-

téneti szempontból érdekes tételek. A könyvtár 

Facebook oldalán  a Várpalota helytörténeti albu-

ma iránt érdeklődő helyismereti közösség tagsága 

folyamatosan gyarapodik. Programokat szervez-

nek a helytörténet népszerűsítésére: várséták, te-

matikus városnéző séták, történelmi vetélkedők. 

Segítik a családkutatásokat, tudatos fotó, várostör-

téneti, néprajzi, társadalomtudományi gyűjtést 

folytatnak, alakítják a várpalotai kulturális „emlé-

kezetpolitikát”. Mindez aktív közéleti szerepválla-

lást kíván. Budai László a felsoroltakon túl a vár-

palotai Értéktár Bizottság munkájában is részt 

vesz és helyismereti rovatot vezet a helyi lapban. 

Könyvtárigazgató elődökhöz hasonlóan ápolja a 

helyi Krúdy-hagyományokat, és a helyi gasztro-

nómiai különlegességnek számító Szindbád-

vacsorát. Rendszeresen szervez és ren-

dez helyismereti jellegű kiállításokat. 

 

Budai László. Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

Dr. Takács Gábor PhD nyelvész előadásában A 

balatoni helytörténészek találkozójáról számolt 

be. 2008 óta járja körbe kerékpárral a Balatont és 

hajózik. 2010 óta gyűjti a tópart helyismereti iro-

dalmát, melyet „Balaton-könyvtárnak” nevez, s 

kiemelten Balatonederics történetéhez gyűjt anya-

got. Alkalmanként túravezetést vállal a nyugati 

Balatonon, a Lesence „völgyében”, ill. a tavon 

hajózva. Előadásában két általa szervezett helyis-

mereti találkozóról számolt be, melynek tudomása 

szerint hagyománya nem volt. Az elsőn (Balaton-

ederics, 2015.) az egész Balaton-part helytörténé-

szei mutatkoztak be munkáikon keresztül egy-

másnak. A másodikon pedig (Helka sétahajó, 

2016.) Siófoktól Keszthelyig szinte a teljes Bala-

tont hosszában áthajózták, közben a part menti 

települések kutatói szakavatott „idegenvezetést” 

tartottak egymásnak az adott partszakasz neveze-

tességeiről. Minderről többek közt a Balatoni Fu-

tár és a Napló is beszámolt.  

http://krudylib.hu/hirek/3
https://www.facebook.com/varpalotaalbuma/?fref=ts


Az utolsó előadás „Neves személyek” – Baranya 

megyei életrajzi adatbázisról szólt, melyet a 

pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársai: Föl-

desi Mihály informatikus-könyvtáros, webmester 

és  Zókáné Bozsik Anna helyismere-

ti könyvtárosok mutattak be. A cédulakatalógustól 

a több szempontú keresést lehetővé tevő, távol-

ról is elérhető adatbázisig alcímet viselő bemuta-

tóból megtudtuk, hogy az adatbázis több mint 

8400 Baranya megyei személy életrajzi adatait és 

a hozzá kapcsolódó biográfiai irodalmat tartal-

mazza, ebből majdnem 2000 adatlap publikus, 

weben keresztül is elérhető. Az agyaggyűjtés kata-

lóguscédulákon indult több mint 40 évvel ez-

előtt. 1994 óta számítógép segítségével gyűjtik és 

rendszerezik az adatokat. A jelenlegi, he-

lyi fejlesztésű verzió néhány hónapja került fel a 

Csorba Győző Könyvtár honlapjára: 

http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-

kereso/ Az adatbázis szerves részét képezi a web-

oldaluknak, hagyományos és mobilfelületen egy-

aránt megtekinthető. 

 

Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

A HKSZ tagjai és a helyismereti szervezet munká-

ja iránt érdeklődők péntek délután a megyei 

könyvtár udvarán fehér asztal melletti baráti be-

szélgetéssel folytatták az előadások után kialakult 

diskurzust 

Szakmai belső kommunikáció 

Kissné Anda Klára 

Az MKE társult szervezetei közül a Csongrád 

Megyei Könyvtárosok Egyesülete idén külön 

szekcióülést szervezett. A téma megérdemli a ki-

emelést: a belső kommunikáció jellemzőit, haté-

konyságát, lehetőségeit járták körbe Oros Sándor 

(CSMKE titkár) irányításával. A délután Czupi 

Gyula (Halis István Városi Könyvtár) és Somorjai 

Noémi (Semmelweis Egyetem Magatartástudomá-

nyi Intézet) előadásaival érte el végpontját. Előbbi 

a fenntartóval történő kommunikációról fogalmaz-

ta meg gondolatait, nézeteit. Mennyiben motivál a 

közös feladat vagy a célvezérelt részvételi hajlan-

dóság? Az erős és hatékony kommunikáció attól 

függ, mennyire gondoljuk át, hogy mit akarunk 

elérni. A döntéshozó szélsőséges reakciói elkerül-

hetők, ha a város közössége folyamatos tükröt tart 

a fenntartó elé. 

Somorjai Noémi a könyvtárosok stresszhelyzetei-

ről és az azokra adott válaszokról tartott rövid, de 

annál több hozzászólást kiváltó előadást. Az ellen-

ségesség csökkentése a betegségek kialakulását 

gátolja. A vérnyomás, vércukorszint emelkedése, 

nyelvtani gátló tényezők alarm reakciók. Kutatá-

sokkal igazolták, hogy az állandóan változó hard-

ver/szoftver technikai megismerés kihívásai, a 

változás gyors tempója, a túl nagy szervezettség, a 

hiányos teljesítménymérés, az elismerés és a di-

cséret hiánya, a megfelelés iránti igény stb. miatt 

magasabb a könyvtárosok stressz-szintje. Pedig a 

stresszmentesítés növeli az elkötelezettséget is. Az 

olvasókkal szemben kialakult problémás helyze-

tekben a viselkedésminták ismerete segíthet. Fon-

tos a kontroll fenntartása, a nyugalom megőrzése, 

ahogy az is, hogy a szituációt követően elvonultan 

helyre tegyük magunkban az esetet és visszanyer-

jük önuralmunk. Az önfejlesztés hatásos lehet. 

Aki nem tud túllépni, a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézetéhez fordulhat segít-

ségért, itt terápiát is nyújtanak. 

Közösség és együttműködés 

Kissné Anda Klára 

Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet 

elnöke a Hangvilla konferenciatermében köszön-

tötte a Közkönyvtári Egylet és a Gyerekkönyvtá-

ros Szekció közös szekcióülésén megjelenteket. 

Horváth Judit pszichológus már visszatérő előadó 

ebben a körben. Ezúttal a közösség kialakulását 

boncolgatva jutott el a könyvtáros-szerepig. A 

könyvtáros, mint műveltségátadó nyitott és kép-

zett kell, hogy legyen. Csak így tudja a generációk 

közti különbségeket áthidalni, hiteles segítőként 

http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-kereso/
http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-kereso/


fellépni, és a közösségépítésben a lehetőségeit 

kiaknázni. A közösségépítés előnyeit pedig hos--

szan sorolhatnánk…  

Tóthné Wittmann Borbála a Lipták Gábor Városi 

Könyvtár és a Nagycsaládosok Szivárvány Egye-

sülete közti együttműködésről számolt be. A ’90-

es években nem volt ritka a könyvtári táborozta-

tás. Tekinthetjük ezt az olvasótábor előzményé-

nek, amely náluk 2004-től szerveződött. A tábor 

élete és a tevékenységek egyre szélesebb skálán 

mozogtak a társasjátékoktól a sport- és a legek 

versenyéig. A gyerekek köre is bővült: szerveztek 

hátrányos helyzetűeknek vagy éppen határon túli 

gyerekeknek, de az sem volt ritka, hogy a nagy-

mamák a gyerekekkel együtt táboroztak. Volt mit 

meríteni a tapasztalatokból és a hallottakból.  

Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettes a Gödöllői 

Városi Könyvtár és Információs Központ digitális 

játékát mutatta be. Az Olvasók Diadala kerettörté-

netét az Éhezők viadala című regény adta. A be-

mutatott prezentáció az idei Országos Könyvtári 

Napok olvasáskultúrát fejlesztő kiajánlásaként 

már az NKA pályázati anyagból ismert volt. Itt 

részletes ismertetését kaptuk. 

A beszélgetéssel kísért előadásokat az Eötvös Ká-

roly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági 

Könyvtárának meglátogatása zárta. Az ide látoga-

tókat Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető 

kísérte a helyszínen. A szekcióülésről készült ké-

pek és prezentációk elérhetők a Gyerekkönyvtáros 

Szekció honlapjáról: http://www.gykszekcio.eoldal.hu/cikkek/hirek--

esemenyek--hazunk--tajarol-.html

Zárszó 

Kissné Anda Klára 

Sajnos az előadások és prezentációk idén nem 

kerültek fel a Vándorgyűlés honlapjára. Biztosak 

lehetünk azonban abban, hogy a Könyvtárvilág 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/ következő száma tel-

jes összefoglalót nyújt minden szekcióprogramról. 

Frissen reagált júliusban több híradással a Könyv-

kultúra Magazin http://konyvkultura.kello.hu/, közölt 

összefoglalót a 3K 2016. évi 8. száma, de még a 

kiállító Qulto-Mongus Kft. honlapja is 

http://qulto.eu/hu/valasztott_hir/-/tartalom/konyvtarak-az-

egyuttmukodes-halojaban-1-55877.  

A mintegy 800 résztvevőt számláló konferencia 

záró plenáris ülésén a nyeremények is gazdásra 

találtak, a vándorzászlót pedig a miskolciak vették 

át. A Baráti találkozó segített felengedni és a 

szombati kirándulások adtak alkalmat a környék 

szépségeit megcsodálni, a vidéktől elköszönni.  

Felbecsülhetetlen és maradandó értékek maradnak 

a találkozások, a beszélgetések, a kialakult kap-

csolatok és a hallottak nyomán majd odahaza 

megvalósított ötletek. Most feltöltődve szervezzük 

tovább közösségeinket, együttműködéseinket és 

élünk hivatásunknak. 

A kitüntetésekhez ez úton is gratulálunk! Köszön-

jük a házigazdáknak, a szervezőknek, az Egyesü-

letnek − Köszönjük Veszprém!  

 

Veszprém. Fotó: Török Csaba 
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