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Értékeink a jövőt formálják - Jubile-
umi vándorgyűlés Keszthelyen 

Kissné Anda Klára 

 

Rendkívüli helyszínen, ezúttal a Balaton-parton, 

Keszthelyen tartotta a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete jubileumi 50. vándorgyűlését. 2018. 

július 3–6. között 805 résztvevő regisztrált a 

szakmai konferenciára. A szervező Fejér György 

Városi Könyvtár, a Pannon Egyetem Georgikon 

Kara és az MKE Zala Megyei Szervezete rend-

kívüli programokkal és meglepetésekkel várták a 

vendégeket az ország minden tájáról.  

Ezúttal nem volt fogadó bizottság az állomáson 

és a megszokottnál kevesebben sürgölődtek az 

érkezők körül, ami nagyobb fokú önállóságra 

ösztönzött – ez nem volt baj. Nem is volt min 

csodálkozni, hiszen a városi könyvtár alig tízfős 

gárdája korlátozott kapacitással bírt.  

   

A nulladik napon a könyvtárlátogatásokra ki-ki 

maga indulhatott el – jobb híján – térképpel a 

kezében. Kísérők a négy tematikus városnézésre 

jutottak, akiknek segítségével meg lehetett tekin-

teni a Balaton Múzeum kiállításait, a Helikon 

Kastélymúzeum Könyvtárát, a Georgikon Ma-

jormúzeumot és Élménygazdaságot, illetve hely-

ismereti sétára lehetett indulni a Fő-tér és Vár-

kert irányában érintettük a Magyarok Nagyasz-

szonya Plébániatemplomot, a Pantheont és a 

Goldmark-házat, és a kastélyig jutottunk el. Aki 

az utazás és séták után még kedvet érzett, az este 

a Musica Antiqua Együttes koncertjén vehetett 

részt a plébániatemplomban. 

 

A képek forrása a vándorgyűlés fotóarchívuma: 

https://drive.google.com/drive/folders/16gX8KezM9nNmg6nWMBxdAskTZ6yLh_Un 

Július 4-én a délelőtt a Pannon Egyetem Geor-

gikon Karán kézműveskedéssel várta az ügyes 

kezű könyvtárosokat, miközben a kiállítók ké-

szülődtek a standjaiknál. A kis monguz-gyűjtők 

ezúttal hoppon maradtak, nem volt idén készlete 

a Qulto-nak. Az Akadémiai Kiadó, a Ceiba, az 

Arcanum, az InfoKer, az EBSCO mellett szá-

mos, több mint húsz cég, illetve szolgáltató kép-

viseltette magát. Megismerésüket pecsétgyűjtő 

játék ösztönözte, de anélkül is sok technikai új-

donság hívta fel magára a figyelmet. A szakmai 

kiállítást Tóth Gábor, a Pannon Egyetem Könyv-

tár főigazgatója nyitotta meg. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
https://drive.google.com/drive/folders/16gX8KezM9nNmg6nWMBxdAskTZ6yLh_Un


A jubileumi vándorgyűlés okán Az MKE ván-

dorgyűléseinek 50 éve címmel nyílt kiállítás, 

melyet Fehér Miklós elnökségi tag, a Könyvtári 

Intézet igazgatója nyitott meg. Az első vándor-

gyűlés dokumentációjától a különböző szekció-

programokat és helyszíneket megidéző emléke-

kig igazán színes és sokoldalú visszaemlékezésre 

nyílt lehetőség. A paravánokon sorakozó fotók, 

meghívók, a tárlókban elhelyezett kitűzők, vá-

szontáskák, programfüzetek, pólók stb. mellett 

folyamatosan futó fotóprezentáció idézte meg a 

múltat. Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntötte az 

első vándorgyűlés jelen lévő szervezőjét, Mészá-

ros Antalt.  

Míg a Városháza dísztermében sajtótájékoztató 

zajlott, a plenáris ülésnek helyet adó Balaton 

Színházban még lehetőség volt a vendégelőadó, 

dr. Freund Tamás életművét bemutató kötet 

megvásárlására, melyet később maga a szerző 

dedikált.  

 

A nyitó plenáris ülésre az MKE elnök, a város és 

a minisztérium, valamint a szervezők képvisele-

tében megjelentek ezúttal is a fanfár hangjára 

vonultak be, mely néhány éve gyakorlat. A kö-

szöntők sorát Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE 

elnöke kezdte meg. A címben idézett jelmondat 

egyrészt visszaemlékezésként, másrészt útravaló 

gyanánt szolgál a könyvtáros szakma jövőjéhez – 

ahogy mondta.  Tetten érhető benne az elmúlt fél 

évszázad, a stratégiánk, a könyvtár versenyké-

pességben betöltött szerepe, az ENSZ fenntartha-

tó fejlődés-missziója, az erős közösségünk, ami 

jövőnket is formálja. Videóüzenetben küldte 

üdvözletét Glòria Pérez-Salmerón, az IFLA új 

elnöke. Fekete Péter, az EMMI frissen kineve-

zett kultúráért felelős államtitkára megjegyezte, 

hogy a könyvtáros szakmát és szerepkört érték a 

közelmúltban a legjelentősebb változások, hiszen 

átalakult a szabadidő felhasználása. Nem elég, 

hogy a kulturális versenyhelyzetben helyt kell 

állni, a helyi közösség formálásában, építésében 

kell részt venni. Ruzsics Ferenc polgármester 

kiemelte, hogy a könyvtárban a betűt kell keresni 

és felhívta a figyelmet a keszthelyi gyermek-

könyvtár tevékenységére. Dr. Gelencsér András, 

a Pannon Egyetem rektora utalva a soproni és a 

jelen vándorgyűlésre, ajánlotta az Egyetem 

egyéb telephelyeit is további konferencia-

helyszínként. A továbbképzés és a kapcsolatépí-

tés egybefonódását, a közösség és hagyomány-

ápolást hangsúlyozta. Pappné Beke Judit, a 

2016-ban Minősített Könyvtár címet elnyert Fej-

ér György Városi Könyvtár igazgatója a város, 

az intézmények, vállalkozók, középiskolások 

segítségéért mondott köszönetet.  

A plenáris ülés vendége volt dr. Freund Tamás, 

Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi 

tanár, az MTA alelnöke, aki A művészetek által 

megtermékenyített belső világ és az informá-

ciórobbanás hatásai a kreatív gondolkodó 

képességeinkre címmel az agykutatás mai 

eredményeiről számolt be, természettudományos 

alapon adott magyarázatot arra, miképpen hat a 

hatékony tanulási folyamatokra és kreativitásra 

az információrobbanás és a globalizáció. Az 

agykéreg, az idegsejtek, a memória elemi egysé-

geinek működését, az emlékek rögzülésének 

folyamatát ismertetve láthatóvá vált, hogy miért 

nem képes egy gyerek hosszas tanulásra fordított 

idő mellett sem megmaradó tudásra szert tenni. 

Az embert tömegével érő információk, az inter-

net, a felgyorsult befogadáskényszer, az állandó 

kizökkenés gátat szab az egyidejű impulzusok-

nak. A kudarcélmény depresszióhoz, lelki elsivá-

rosodáshoz vezet. További veszély a drogok ter-

jedése, az önzés és elmagányosodás felé vezető 

társadalmi fejlődés, az internetes kommunikáció 

miatt elvesztett társas kapcsolatok, a lebutított 

érzelmek, a szociális izoláció szellemi és fizikai 

leépülést, kontrollhiányt okoz. Az agy szerkezeti 

elváltozásához vezet, hogy a dopamintermelés 

nem okoz örömérzetet, az élmény hatására ma 

más a fiziológiás folyamat, zsugorodik az érzel-



mi kontextus. Márpedig az impulzusokat szállító 

érzelmeink, motivációink, általános élettani álla-

potunk határozzák meg belső világunkat, kreati-

vitásunkat. A belső világ hiába vesz részt a me-

móriafolyamatokban, ha nem gazdagítjuk művé-

szetekkel, katarktikus élményekkel. Nevelési és 

önnevelési feladat, a gyerekekért vállalt felelős-

ségünk megteremteni ennek igényét és feltételeit. 

A könyvtáraknak aktívan részt kell venniük az 

értékteremtésben, és ez fokozható, ha közösségi 

tevékenységformát találunk hozzá, közösen alko-

tunk. A valós idejű alkotás (akár egy kórusének-

lés) lehet dopaminforrás, a rendszerességre töre-

kedni kell. 

A plenáris ülés díjátadó ünnepsége előtt emlé-

keztünk a 2018. júniusában elhunyt Ludasi Tün-

dére, az MKE PR Munkabizottságának tagjára, 

aki 2004–2016 között a Nógrád Megyei Szerve-

zet elnöke, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

igazgatóhelyettese, majd a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Zsókavár utcai fiókjának könyvtárve-

zetője volt. 

A díjeső a Fitz József-könyvdíjak átadásával 

vette kezdetét. Az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium díját Fekete Péter államtitkár nyújtotta át 

a Gyermekvilágháború, 1914–1918 rajzokban 

címmel (EKE OFI OPKM) megjelent 

kiállításkatalógus, továbbá Dániel András: És 

most elmondom, hogyan lifteztem című gyer-

mekkönyv (Pozsonyi Pagony Kft.), valamint 

Fráter Erzsébet: A Biblia növényei címmel meg-

jelent Scolar-kiadvány szerzőinek, illetve kiadó-

jának. 

Az MKE Emlékérmeket Barátné dr. Hajdu 

Ágnes elnök és Gerencsér Judit főtitkár adta át a 

szervezeti felterjesztésekre hozott elnökségi ha-

tározat alapján. 2018-ban az egyesületi munkáért 

kitüntetésben részesült Fazekas Gáborné, az 

OSZK nyugalmazott könyvtárosa, az MKE Mű-

szaki Könyvtáros Szekciójának vezetőségi tagja, 

Molnárné Varga Katalin, a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár könyvtárosa, az MKE Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezet elnöke, Pappné Beke Judit, a 

Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, az 

MKE Zala Megyei Szervezet elnöke, Sebestyén-

né Majchrowska Ewa, az Érdi Csuka Zoltán Vá-

rosi Könyvtár igazgatója, az MKE Pest Megyei 

Szervezet Ellenőrző Bizottságának elnöke, dr. 

Téglási Ágnes, az MTA Könyvtár nyugalmazott 

általános főigazgató-helyettese, az MKE Tudo-

mányos és Szakkönyvtári Szekció elnöke (2013–

2017), valamint a határon túlról Tamara Krajna, 

a Zágrábi Egyetem Gépész - és 

Hajóépítőmérnöki Kara (FAMENA) igazgatója, 

egyben a Horvát Könyvtáros Egyesület Kari 

Könyvtárak Szekciójának és az IFLA Science 

and Technology Libraries Section tagja. 

 

A fiatal magyar könyvtárosok munkájának meg-

becsülésére és méltó elismerésére az MKE és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által közö-

sen alapított Az év fiatal könyvtárosa-díjat idén 

Szüts Etele nyerte el „A Forum Hungaricum 

Nonprofit Kft. aggregációs szolgáltatása a Köz-

gyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében: 

Tartalomszolgáltatás az Europeana felé” című 

pályamunkájával. A kitüntetést az MKE elnöke 

Ramháb Máriával, az IKSZ elnökével közösen 

adta át. A Kovács Máté Alapítvány által kitün-

tetett különdíjas Jeneiné Ecseri Mariann lett a 

„Fiatalok Könyvtára Cegléden” címmel írt pá-

lyázatával. A díjátadásban részt vett a díjalapító 

özvegye, Kovács Ilona. 

Elhangzott a Füzéki István Emlékérem 

laudációja, melyet 2017 novemberében a kurató-

rium dr. Arató Antalnak ítélt oda. A ma is aktív 

kutató és publikációs tevékenységet folytató dí-

jazott pályája során a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárban, az OSZK Könyvtártudományi és 

Módszertani Központjában, Jászberényben 

könyvtárigazgatóként dolgozott, 1994-től nyug-



díjazásáig a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtár igazgatója volt.  

Végül a bibliográfus-helytörténész emlékére 

alapított Kertész Gyula Emlékérem átadására 

került sor, melyet Kertész Gyuláné és Szőnyi 

Éva, az MKE Bibliográfiai Szekciójának elnöke 

nyújtott át. Idén a kitüntetést Pogány György, a 

pilisi Kármán József Városi Könyvtár nyugal-

mazott könyvtárigazgatója, az ELTE BTK főis-

kolai docense kapta, aki elnöki tisztséget töltött 

be az MKE Zenei Szekciójában, MKE EB tag és 

a Könyvtári Figyelő szerkesztőségi tagja ma is.   

 

A plenáris ülést követően a Fő tér több látvá-

nyosságot is kínált. A nagykanizsai könyvtáros-

ok gólyalábas bemutatója mellett bárki megpró-

bálkozhatott a nem kis ügyességet követelő mu-

tatvánnyal – több méretben. A tér másik felén 

eközben a jó méternyi magas, több méternyi szé-

les „MKE 50” óriásbetűk kifestésére vállalkoz-

hattak az alkotó kedvű könyvtárosok. Ki-ki ked-

ve, hangulata szerint ragadott ecsetet és festékes 

vödröt. A pillangók és a Balatonra utaló hullám-

vonalak mellett megjelentek a foci-vb motívumai 

is. Volt persze, aki könyvtárat látogatott vagy 

most vett részt a városban vezetett utak valame-

lyikén, de sokan kihasználták a nap során az in-

gyenes strandbelépőt.  

Az Elnökség meghívott tagjainak állófogadásá-

hoz ezúttal a Festetics-kastély Tükörterme kínált 

helyszínt. Csábító volt sétálni a hőségtől kissé 

megcsappant estében a Balaton-parton, beülni 

egy-egy vendéglőbe, volt, ahol nekünk készült 

menü is szerepelt a kínálatban. Aki kultúrára 

vágyott, annak este a Happy Dixiland Band ígért 

vidám felüdülést a színház nagytermében. 

Élménymorzsák a vándorgyűlésről 

Feketsné Kisvarga Anita 

Happy Dixiland Band koncert 

Ha valaki öt perc alatt szeretne „happy” lenni, 

okvetlenül hallgasson dixiland muzsikát. Ahhoz, 

hogy még gyorsabban váljunk boldoggá, érde-

mes nagyon magas színvonalon játszó, jó zené-

szekből álló zenekar műsorát meghallgatni: 

olyan zenekarét, mint a Happy Dixiland Band, 

amely július 4-én adott koncertet a Balaton Szín-

házban. Az esten a 2011-ben alakult hévízi zene-

kar a dixiland mellett charleston és boogie-

woogie dallamokat is játszott. A népszerű ameri-

kai muzsikák között régi magyar filmek közis-

mert slágerei is elhangzottak. Az 1910-es, 1920-

as évek hangulatát idéző koncerten nemcsak a 

hangszeres tudásukat csillogtatták meg az elő-

adók, hanem énektudásukat is. Sőt, a felkonferá-

ló szövegek is kedvesen humorosak voltak. Nem 

meglepő, hogy az egyórásra tervezett program 

után a lelkes közönség még sokáig nem engedte 

le a színpadról a művészeket. 

Jóga a Balaton-parton 

Megszokhattuk, hogy a vándorgyűléseken nem-

csak szakmai programok várják az érdeklődő 

könyvtárosokat. Zenés estek, kirándulások és a 

hagyományos baráti találkozók is tarkítják a 

négy napos konferenciasorozatot. 

 

A keszthelyi vándorgyűlésen sem volt ez más-

képp, de itt még egy különleges eseményre is sor 

kerülhetett: július 5-én a jóga szerelmeseit vagy 

a jógát először kipróbálni vágyókat várta Magyar 

Szilvia, a keszthelyi Fejér György Városi Könyv-

tár gyermekkönyvtárosa, jógaoktató. A Balaton 

partjára meghirdetett jógaórát semmiképpen sem 



szerettem volna kihagyni. A reggel hét órakor 

kezdődő program alaposan feltöltött minden 

résztvevőt a nap első sugaraival, és a harmatos 

fűben való tapicskolás is kellemes felfrissülést 

eredményezett. A madárcsicsergés és a Balaton 

látványa párosulva a nyújtó-lazító, de sokszor 

erőkifejtést is igénylő gyakorlatok elvégzésével 

igazán felpezsdítette a boldogsághormonokat. 

Magyar Szilvia jógaóráján a kezdők és a haladók 

is megtalálhatták a belső egyensúlyukat, és fel-

szívhatták magukat energiával. Kihagyhatatlan 

élmény volt. 

A kisplenáris ülés 

Kissné Anda Klára 

Július 5-én, a vándorgyűlés másnapján, a prog-

ram szokás szerint a kisplenáris üléssel kezdő-

dött és a szekcióprogramokkal folytatódott. Az 

ülés levezető elnöke Kiss Gábor MKE alelnök 

először Ramháb Máriának adott szót. Az IKSZ 

elnöke hangsúlyozta, hogy a hagyományokat új 

ötletekkel tovább kell vinni, a kreativitásunkat 

meg kell mutatni, az értékek és egymás megis-

merése által mi magunk – általunk pedig a szak-

ma is – fejlődik. Fontos az intézményi és az 

egyéni tagság, a társszakmai szervezetek ismere-

te. E nélkül nem lehet további lépéseket tenni a 

közös ügyek (életpálya, tanulás, bérezés, szak-

mai elismerések) érdekképviseletéért. Ebben 

segít a vándorgyűlésen való töltekezés és fontos 

annak megmaradása. 

Tüske László, az OSZK főigazgatója köszöntőjé-

ben arra emlékezett vissza, hogy miképp, milyen 

formában fonódott össze a Széchényi Könyvtár 

az MKE-vel. Alapszabályát itt véglegesítették, 

feladatai ellátására, működésére helyet kapott a 

falak között, és itt készülnek majd ősszel a világ-

találkozóra is. A jövőnket formáló értékek visz-

szaköszönnek az első vándorgyűlés témájában 

éppúgy, mint a nemzeti könyvtár megújítási pro-

jektjében vagy az IFLA irányvonalaiban. 

Köszöntőt mondott Kiss László, a Romániai Ma-

gyar Könyvtárosok alelnöke, a Román Könyvtá-

rosok Egyesületének alelnöke, aki a tapasztala-

tokra és az erős nemzet iránti elköteleződésre 

épített jövőben láttatta az értékeket. A horvát 

könyvtárosok képviseletében Tamara Krajna, és 

a Horvát Könyvtáros Egyesület előző elnöke a 

2009 óta fennálló szoros együttműködésről és 

barátságról emlékezett meg. 

A kisplenáris ülés nyitó előadásaként Kiss Gábor 

alelnök sajátos humorral fűszerezve tekintett 

vissza a vándorgyűlések sorára. Az 1961-ben 

felmerült ötlettől az 1969-ben megvalósult első-

ig, majd a különböző helyszíneken történtek 

megelevenítésével máig emlékezett. Végigpillan-

tottunk a mindig aktuális témákon, mi foglalkoz-

tatta a könyvtárügyet, kik voltak az évek során a 

neves előadók sorában, hova fejlődött a résztve-

vők számát tekintve, mikor és hogyan alakultak 

ki a ma jellemző elemei, mint például a záró ple-

náris, a szekcióprogramok, a kiállítások. Az évek 

során meghatározó helyszínek szükségszerűen a 

nagyvárosokból az egyetemvárosokba koncent-

rálódtak, ami a létszám és a technika, az infra-

struktúra miatt indokolt. Nem egy város már 

háromszor is sorra került. Kitért arra is, hogyan 

alakult a minisztérium képviselete, vagy a kül-

földi vendéglista. Ahogy a jelmondatok egyre 

sokatmondóbbak lettek, úgy változott a dizájn is 

az első, rotával készült meghívótól a mai színes 

programfüzetig és a minden információt közzé 

tevő honlapig. Érdekes színfoltja volt a Jeromos 

totó – és itt derült ki a sorokból felkiáltva, hogy 

hol leledzik maga a szentet ábrázoló szobor! A 

nemzedékeken átívelő tapasztalatokkal tudni kell 

élni, a kihívásokhoz alkalmazkodni, de a próbál-

kozást nem szabd feladni. Hogy ez erőt ad ne-

künk is, ennek reményében zárta szavait. 

Szemelvények a vándorgyűlés 
szakmai programjaiból ― Bibliográ-
fiai  és Jogi Szekció  

Feketsné Kisvarga Anita 

 

Negyvenöt éve a vándorgyűléseken – ezt a cí-

met választotta a Bibliográfiai Szekció, utalva 

arra, hogy milyen régi résztvevői a könyvtáros 

társadalom 50 éves múltra visszatekintő vándor-

gyűléseinek. E cím jegyében természetesen vol-

tak visszatekintő előadások is, de a szekcióprog-

ram első felében inkább a jelen bibliográfusait 



érintő kérdések kerültek terítékre. A szekcióülést 

ebben az évben is Szőnyi Éva, a szekció elnöke 

nyitotta meg és moderálta a délelőtt folyamán.  

Elsőként Gönczi László, a Könyvtárellátó Non-

profit Kft. bibliográfus munkatársa tartotta meg 

előadását Velünk együtt könnyebb - a KELLO 

bibliográfiai tevékenysége címmel. Mivel 

könyvtárunk dokumentumainak zömét a 

KELLO-tól szerzi be, engem nem kellett meg-

győznie az előadónak arról, hogy milyen elő-

nyökkel jár a kész bibliográfiai rekordok impor-

tálása. Ugyan a feldolgozó munkatársainknak 

még sok dolguk akad ezekkel a rekordokkal, 

mégis nagy segítséget jelent a KELLO bibliográ-

fiai szolgáltatása. Az előadás számomra azért 

volt érdekes, mert a teljes folyamatot láttatta 

onnantól kezdve, ahogy a dokumentumot feldol-

gozzák a Könyvtárellátónál egészen odáig, hogy 

kiszállításra kerül a könyvtárakba. 

 

A Bibliográfiai Szekció második előadója Sóron 

Ildikó régióigazgató (Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár), a hazai biblioterápia egyik szaktekin-

télye volt. Gyakorlatias előadásában bemutatta, 

hogy milyen eszközei lehetnek egy terapeutának 

a biblioterápiás foglalkozásokon, azaz, hogy Mi 

lapul egy könyvtáros orvosi táskájában? A kel-

léktárban helyet kapnak az íróeszközök és a pa-

pír mellett a játékkártyák, fotók, storykocka, 

kavics, plüssjátékok és a papírzsebkendő – hi-

szen ezek a foglalkozások nem mentesek az ér-

zelmi hullámhegyektől és -völgyektől. Termé-

szetesen a legfontosabb eszköz maga az irodalmi 

mű. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

150 alkalommal megrendezésre került „Mű-

kincsvadászat” című program bőséges tapaszta-

latára alapozva az előadó verseket, regényeket, 

novellákat vonultatott fel, és nemcsak a művel 

ismertette meg a hallgatóságot, hanem arról is 

képet kaphattunk, hogy a választott irodalom 

milyen pszichés probléma vagy élethelyzet meg-

oldására alkalmazható. 

Sóron Ildikó előadása után a Jogi Szekció ülésé-

re igyekeztem. Éppen dr. Kenyéri Katalin köz-

igazgatási tanácsadó, könyvtári és jogi referens 

(Emberi Erőforrások Minisztériuma) előadásába 

nyertem bepillantást. Új jogszabályok, új 

könyvtári feladatok című összefoglalója bemu-

tatta az 1997-es CXL. törvényben bekövetkezett 

változásokat: bővültek a nyilvános könyvtárak 

feladatai, változtak a nyilvános könyvtárak jegy-

zékének vezetésével kapcsolatos elvárások, fi-

gyelni kell a kiskorúak védelmére is a könyvtá-

rakban az internethasználat során szűrőszoftver 

segítségével. A könyvtári feladatokat meghatá-

rozó jogszabályok pontosan rögzítik a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az egye-

temi könyvtár feladatait. Szólnak a gyűjtőköri 

szabályzatról és a nyilvános könyvtárak együtt-

működési kötelezettségéről is. A szakzsargonban 

is tapasztalhattunk változásokat: „megyei ható-

körű városi könyvtárakról” beszélhetünk a ko-

rábbi „megyei könyvtárak” helyett, a „könyvtári 

rendezvények” fogalmat pedig a „könyvtári 

programok” kifejezés váltotta fel.  

Gilincsek Szabolcs, a GDPR Info Kft. munkatár-

sa a 2018. május 25-én életbe lépett európai uni-

ós adatvédelmi jogszabályról adott részletes tá-

jékoztatást Adataink védelmében – GDPR a 

gyakorlatban címmel. Az előadás révén megis-

merkedhettünk az alapfogalmakkal és a GDPR 

könyvtári munkánk során felmerülő kérdéseivel. 

Az igen informatív előadást kár lett volna ki-

hagyni, mert nemcsak egy jó összefoglalását adta 

a személyes adatvédelem érzékeny és igen szigo-

rúan szabályozott témakörének, hanem olyan 

értelmezési buktatókra is felhívta a figyelmet, 

amelyekre érdemes odafigyelnünk nemcsak 

szakmánk gyakorlása során, hanem privát éle-

tünkben is. 

A Jogi Szekció következő előadója Gerencsér 

Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára 

könyvtárvezetője volt. A könyvtárak és könyv-



tárosok új kihívásai egy nemzetközi workshop 

tükrében című előadásában az IFLA Global 

Vision európai regionális workshopjáról számolt 

be. A Global Vision program 2017-ben indult 

útjára azzal a céllal, hogy feltérképezze a könyv-

tári terület globális kihívásait és az azokra vála-

szoló lehetőségeket. A program második szaka-

szában egy világszintű workshop-sorozat vette 

kezdetét, melynek célja a jó ötletek, gyakorlatok 

összegyűjtése a könyvtárak hatékonyabbá tétele 

érdekében. E sorozat egyik állomása Párizsban 

volt idén májusban. Gerencsér Judit az itt szer-

zett tapasztalatairól számolt be előadásában. A 

párizsi workshopon zajló megbeszélések azt a 

célt szolgálták, hogy a könyvtáros szakma nem-

zetközi szinten is egységes stratégiai kulcsterüle-

teket nevezzen meg az európai régióban, nem-

csak annak érdekében, hogy a könyvtárak min-

denütt a lehető legteljesebb használói körnek 

nyújthassanak magas színvonalú szolgáltatáso-

kat, hanem azért is, hogy saját jövőjüket is bizto-

sítsák, érdekeiket érvényesíthessék.  

Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár főigazgatója Vá-

runk rejtett kertje. A magyar szakkönyvtári 

rendszer jelen- és jövőképvázlata címmel tar-

tott előadást. A szakkönyvtárak történeti áttekin-

tése sok érdekes információval szolgált. Kide-

rült, hogy a szakkönyvtárak a XVIII. század ter-

mékei. 1909-ben alakult meg ugyanis a Nemzet-

közi Szakkönyvtári Szövetség, s ezzel kezdetét 

vette a szakkönyvtárak virágkora. A magyar 

szakkönyvtári történelem is a XVIII. században 

kezdődik, mely a dualizmus időszakában nyert új 

lendületet. A II. világháború után a szakkönyvtá-

rak helyett inkább dokumentációs központokról 

beszélhetünk. Az 1989-es évet követően sajnos, 

a hajdani virágkor után hanyatlás indult el szak-

könyvtárainkban: gyűjtőköri anomáliák, erőlte-

tett hálózati törekvések, avítt központi szolgálta-

tások jellemezték azokat. 1990 és 2016 között 

szakkönyvtáraink száma egynegyedére csökkent. 

Ezzel egyidejűleg a főfoglalkozású könyvtárosok 

száma is drámaian megfogyatkozott. Ezek a ten-

denciák azonban nemcsak nálunk jelentkeztek, 

hanem Kelet-Közép-Európában is jellemzőek 

voltak. Előadása második részében Rózsa Dávid 

szakkönyvtártípusok szerint elemezte a hazai 

helyzetet. Sajnos, a körülbelül 3900 könyvtár 

között csak 337 működő szakkönyvtár van jelen-

leg Magyarországon (a felsőoktatási könyvtára-

kat nem számítva). Nem kedvező tendencia az 

sem, hogy a szakkönyvtárakban a könyvtáros 

státusz folyamatosan csökken, a könyvtáros fel-

adatok kiszervezésre kerülnek. Az előadó e ha-

nyatló folyamat megfékezése érdekében megol-

dási javaslatokkal is szolgált: fontos lenne a 

szakkönyvtáraknak definiálniuk önmagukat; meg 

kell reformálni a könyvtári statisztikát, hogy 

abban a szakkönyvtárak tevékenysége jobban 

számszerűsíthető legyen; lényeges törekvés kel-

lene, hogy legyen a szakkönyvtárak részéről a 

proaktivitás és az együttműködés; a könyvtárosi 

feladatokat könyvtárosoknak kellene végezni; a 

pályázati lehetőségeket ki kellene terjeszteni a 

nem nyilvános szakkönyvtárak körére is, mert – 

bár ezek az intézmények nem mindenki által 

látogathatók, mégis – sokat tesznek a nemzeti IQ 

emeléséért. 

Társadalomtudományi és Műszaki 
Szekció 

Kissné Anda Klára 

A Társadalomtudományi Szekció ülését Villám 

Judit szekcióelnök moderálta. Szokás szerint a 

legnagyobb előadótermet kapták a műszaki 

Könyvtárosok Szekciójával egyetemben. Dr. 

Redl Károly, az Országgyűlési könyvtár igazga-

tó-helyettese, a parlamenti könyvtár történetébe 

avatta be a hallgatóságát. Az 1868-ban, a tör-

vényhozók munkájának támogatására alapított 

könyvtár a Magyar Nemzeti Múzeum egy szobá-

jából 1902-ben költözött a mai Országház épüle-

tébe. 1934-ig csak a képviselők szükségleteit 

elégítette ki, majd a nyilvánosság felé nyitva már 

az újságírók, professzorok, a különböző szakem-

berek, az „idegenek” olvasótermeként is szolgált. 

Egy 1953. évi MT határozattal vált nyilvános 

könyvtárrá és ezzel egyidejűleg (a rendszerválto-

zásig) megszűnt szervezeti kapcsolata az ország-

gyűléssel. 1987-ben nyitotta meg ideiglenes kép-

viselői olvasótermét, majd 1990-ben az alapító 

Ghyczy Ignác rendelkezésével összhangban az 

Országgyűlés vállalta, hogy a magyar törvényke-

zés szolgálatába állítja és országos feladatkörű 



nyilvános könyvtárként működteti. ezzel dolgo-

zói köztisztviselői státuszba kerültek. 2014-ben a 

belső olvasótér is átalakult, állománybővítésre 

került sor. Az alapítóra emlékezve emléktáblát 

helyeztek el falán. 

Zászkaliczky Borbála osztályvezető az Ország-

gyűlési Könyvtár gyűjteményéről, gyűjtőköréről 

tájékoztatott. a közel 700 ezernyi könyvtári egy-

ség többségében egyetlen példány. Törzsgyűjte-

ményét különgyűjtemények egészítik ki: Magyar 

Parlamenti Gyűjte-

mény, Külföldi Parla-

menti Gyűjtemény, 

ENSZ Letéti Gyűjte-

mény, Európai Unió 

Letéti Gyűjteménye. 

Vétel, ajándék, csere, 

kötelespéldány, hivata-

los megküldés és 

fölöspéldányok útján 

gyarapodik. Utóbbi 

jellemző különösen a 

Külföldi Parlamenti Gyűjteményre. A tematikát 

tekintve a gyűjtemény 7 %-át a történelem, 26 

%-át a politika, 43 %-át a jog és 24 %-át az 

egyéb téma teszi ki – nyelvek szerint bontva. A 

gyűjtőkörök történeti változásaira is kitért, ahogy 

az időbeliség és a példányszám szempontjaira. A 

katalogizáláshoz az ALEPH rendszert használ-

nak, jelenleg a tárgyszórendszer felülvizsgálata 

folyik, valamint a számviteli törvény – azon 

passzusa, hogy a könyv tárgyi eszköz, – miatt a 

rendszert a könyv jellemzőinek részletes kiegé-

szítéseivel kell ellátniuk. Negyedévente gyara-

podási jegyzéket tesznek közzé, a jogszabály 

szerint háromévenként állományellenőrzésre 

kötelezettek, ami nem kis terhet ró a könyvtáros-

okra. 

A további előadások az Országgyűlési Könyvtár 

muzeális és különgyűjteményeit mutatták be 

részletesen. Előadás hangzott el a Hungaricana, 

valamint a Jogi portál és a digitális gyűjtemé-

nyek adatbázisairól. A szaktájékoztatásról  

dr. Varga Tímea csoportvezető beszélt. A közép-

iskolások és a 18 év felettiek is tagjai lehetnek a 

könyvtárnak, előbbiek például tanulmányi ver-

senyre készülve veszik igénybe. A parlamenti 

felhasználók köre a képviselőkből, a képviselők 

munkatársaiból, az Országgyűlési Hivatal, a Mi-

niszterelnökség, a Parlamenti Őrség alkalmazot-

taiból áll. Használják a gyűjteményt a hivatali 

tevékenységek ellátásához, a központi állami 

szervek működésével kapcsolatos tanulmányok-

hoz. A felsőoktatásban hallgatók, joghallgatók, 

tanárok, kutatók mellett érdeklődő állampolgár-

ok is igénybe vehetik. A határon túli tudományos 

közönség felé is nyújtanak szaktájékoztatást.  

Maltsik Balázs vezető szakreferens az ez év ja-

nuárjától működtetett szakreferensi osztály fel-

adatait ismertette. Egy nevesített területet, gyűj-

teményt lefedő szolgálat adott esetben a 

mellékgyűjtőkörre vonatkozó tájékoztatást is 

ellátja. Például a politikatudományi egyúttal a 

képviselői szakreferensszolgálatot is ellátó. Az 

utánpótlás-nevelés miatt párokban dolgozók kö-

zül egy munkatárs mindig tapasztaltabb, de csa-

patként működnek. Feladatuk ellátásához szük-

séges a törvényalkotás folyamatos nyomon köve-

tése. A kutatástámogatás, forráshasználat, 

szakirodalomgyűjtés, olvasótermi ügyelet, online 

tájékoztatás mellett személyes konzultációkat is 

tartanak. A nyilvános felhasználók jellemzően a 

jogforrások, a jogszabályi háttér, a nemzetközi 

szervezetek működése, a parlamenti dokumen-

tumok iránt érdeklődnek. 2017-ben 800 kérdésre 

adtak választ. A parlamenti felhasználók kérdé-

seiből szemezgetve említhető az angol alkot-

mányjog, a diplomácia témaköre, Teleki gróf 

geopolitikája. Aktuálisan a választókerületekkel 

és képviselőkkel kapcsolatos információk állnak 

az érdeklődés középpontjában. A közeljövőben 

azon dolgoznak majd, hogy az online felületet 

átalakítsák, közzétegyék a cikkgyűjteményt és 

összefoglalót adjanak a tudományterületekről.  

A szolgáltatásfejlesztésről Tóth Tamás informa-

tikai tanácsadó, a dokumentumhasználattal kap-

csolatos folyamatokról Parti Ádám csoportveze-

tő tájékoztatott, Perjés Vera könyvtáros pedig 

elsősorban az Országgyűlési Könyvtár  150 éves 

projektjét övező könyvtári kommunikációról 

beszélt. Nagy Zoltán elnök moderálta a Műszaki 

Könyvtáros Szekció programját. A témák között 



szerepelt a felhőszolgáltatás, az RFID-

szolgáltatások és az egyedi igényekre szabott 

RFID megoldások, a könyvtári intelligens rend-

szerek mellett a mesterséges intelligencia, de a 

bemutatók sorát színesítették a Pedro Kft. mű-

szaki újdonságai a szkennelés terültén.  

Szepesi Judit, az OSZK Könyvtári Intézet e-

learning tanácsadója előadásán kapcsolódtam be 

a szekcióprogramba. Az előadó azt ismertette, 

hogy a Könyvtári Intézet távoktatási rendszeré-

nek fejlesztése hogyan valósult meg. A folyamat 

során megvizsgálták a hasonló vállalkozásokat, 

azok eszközeit, módszereit, gyűjtötték a tapasz-

talatokat. Elemezték a terminológiákat, az okta-

tásszervezési tevékenységet, az oktatási tartal-

makat, technikákat az oktató támogatásától a 

tudásszintanalízisig. Végül olyan e-learning 

rendszert sikerült létrehozni, amely a megyei 

könyvtáraknak is lehetőséget ad a csatlakozásra 

saját képzéseik lebonyolítására. Tanulói, oktatói 

oldalról és a képzőhely igényeinek megfelelően 

gyors hozzáféréssel támogatja a felhasználókat. 

A tanulási folyamat szoftveres és hardveres esz-

közökkel, az internetet használva, valamint ha-

gyományos módszerekkel és eszközökkel 

blended formában valósul meg. A tartalom 

komplex, online és offline irányított feladatok-

kal. Az oktató közös munkát támogat, de az ön-

tevékeny ismeretszerzés is lényeges elem. A 

szolgáltatási rendszer a szerzői jogot is figye-

lembe veszi. 

Bánkeszi Katalin, a 

Könyvtári Intézet címze-

tes igazgatója az előzőe-

ket egészítette ki. Átte-

kintést nyújtott a Könyv-

tári Intézet képzési rend-

szerének elmúlt tíz évé-

ről, képzési programjai-

ról. A jelenlegi továbbképzési rendszer átlátható 

módon összeszervezve egy portálon ad lehetősé-

get akár belső képzésekre, akár partnerképzések 

beillesztésére – ezzel a könyvtári képzés új szint-

re emelését célozza. Járulékos költségektől (szál-

lás, utazás) mentes, személyre szabott, családi 

élethez és munkahelyi lehetőségekhez alkalmaz-

kodó, rugalmas időbeosztású, különböző eszkö-

zökről elérhető tanulást tesz lehetővé. A távokta-

tási rendszer megújítása az OSZK megújuló 

technikai fejlesztésének része (tantermek, meg-

újuló eszköztár stb.). A rendszerfejlesztés alapja, 

hogy minden egy lépéssel, egy helyről legyen 

indítható. Az egyszeri adatbevitel elemei minden 

oldalról lekérdezhetők. Az egységes adattár át-

láthatóvá teszi a különböző felületeket, használa-

ta eszközfüggetlen és kényelmes. Az egységes 

képzéstámogató rendszer magában foglalja a 

könyvtári e-learning portált, az Admin modult és 

a DigiTanTár tananyagtárat, a háttérmentésekkel 

létrejött e-könyvtárat és a Tan-Kör oktatási–

tanulási környezetet, kapcsolatokat annak jogo-

sultságaival és a visszajelzésekkel. Az oktatás-

szervezési modul az analitikáktól a tanúsítvá-

nyok elkészítéséig szolgálja a rendszert. 

Az előadásokban hallottak ezúttal is játékra csá-

bították a résztvevőket. A szellemi totó helyes 

megfejtői között Nagy Zoltán ajándékcsomago-

kat osztott ki. A délutáni programot a Helyisme-

reti Könyvtárosok Szervezetével közösen szer-

vezték egy Balaton-helytörténeti és egy hidro-

biológiai előadással, melynek helyszíne a víz, a 

Hableány nosztalgiahajó volt. 

Mezőgazdasági szervezet 

Kissné Anda Klára 

Horváth Tamás, az MKE Mezőgazdasági Szer-

vezetének elnöke elsőként Darabosné Maczkó 

Beátát kérte fel előadására. A Szent István Egye-

tem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár szoros 

együttműködésben tevékenykedik a hallgatói 

önkormányzattal, a tanárokkal és a szakkollégi-

umokkal. Állandó szolgáltatásfejlesztését a 3–5 

évente cserélődő felhasználói kör igényeihez 

alakítja. Tevékenységeik között említette a tré-

ningek helyébe lépett egyéni és csoportos kon-

zultációkat, az adatbázisok, repozitóriumok, di-

gitalizált tartalmak használatát.  

A programok sorából kiemelte az Alumni-

rendezvényeket, az itt végzettekkel, az adott sza-

kok nagy öregjeivel történő beszélgetéseket. 

Ahogy másutt, a sikeresség mércéje itt is a jól 



megfogalmazott cím, az adott személy és idő 

függvénye.  

A minőségirányításra rátérve említést tett a nem 

mindenben ideális munkakörülményekről – an-

nak ellenére, hogy felújított, akadálymentesített 

épületbe kerültek. Az új helyszínhez a zöld-

könyvtári deklaráció adja magát.  

Folyamatleltárt készítettek a könyvtár vezetési, 

kulcs-, alap- és támogató jellegű tevékenységei-

ről. A hagyományos munkafolyamatokéról és a 

belső szabványokról a közeljövőben gondoskod-

nak. A használói elégedettség- és igényfelmérés 

sok mindenre rávilágít, például javítani kell a 

kommunikációt és pótolni az értelmező felirato-

kat. Ami már most egyértelmű, hogy a jelenlegi 

humánerőforrás nem elegendő, a rendezvények 

számát csökkenteniük kell, mert az jelenleg más 

munka rovására történik. 

 

Knoll Petra, az Állatorvostudományi Egyetem 

Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum 

könyvtárosa roppant gyakorlatias és hasznos 

előadást tartott a marketing és PR területén al-

kalmazható eszközökről és programokról. A 

könyvtárak kommunikációja gyenge, idegenke-

dünk a reklámtól, hiányzik a marketing- és piac-

ismeret, miközben sopánkodunk a felhasználók 

alacsony számán. Nem kis szakértelmet igényel, 

hogy a látogatók figyelmét hatásosan, számukra 

kényelmes formában ragadjuk meg. Fontos az 

azonnaliság, a kifelé irányuló kommunikáció a 

folyamatos figyelem és visszacsatolás. A hogyan 

és mivel kérdéseire kaptunk ezúttal válaszokat. 

Az előadó a közösségi média, a médiaeszközök 

felsorolása közben számtalan példát láthattunk a 

jogtisztán elérhető kép- és grafikagyűjtő oldal-

alakra, használható ikoncsomagokra. 

https://www.flaticon.com/, http://www.iconarchive.com/  

Bemutatta a képszerkesztő programokat a sze-

rint, hogy éppen meghívót, borítóképet vagy 

szórólapot készítünk-e, de infografika szerkesz-

tésére is hozott példát. Az előadás mindenképpen 

arról is meggyőzte hallgatóit, hogy a befektetett 

munkánk akkor termel profitot, ha bizony nem 

vesszük félvállról azt kommunikálni, ugyanak-

kor ez hozzáértést, külön munkakört igényel. 

Tamáska Lajos, az MKE INKA (Informatika a 

Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban 

Alapítvány) programmenedzsere három szekció-

ban is beszélt a felhőszolgáltatásokról. Az Ala-

pítvány tanfolyami kínálatában is szerepel a téma 

a kínált szolgáltatások előnyei és hátrányai 

szempontjából gyakorlati feladatokkal fűszerez-

ve. Az előadó arról igyekezett meggyőzni hallga-

tóit, hogy olyan szolgáltatásról van szó, amely-

ben a felhasználó helyett gondoskodnak a véde-

lemről, a frissítésekről, megkímélik a háttérmun-

káktól, a mentésektől, a szerver lecserélésétől, ha 

az elöregszik, de az informatikus fizetése is fe-

leslegessé válik. A szekcióülésen a korábbi NIIF 

(Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 

Program), ma KIFÜ (Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség) tevékenysége keretében 

nyújtott szolgáltatásokról esett szó részletesen, 

melyek a levelezés, a szalagos archiválás, a tár-

hely-szolgáltatás, a domainnév-regisztráció, a 

web hosting és a Cloud. Az igénybevételhez 

mindenképpen csatlakozási szerződés szükséges. 

Hogy hogyan működnek, és hol vannak helyileg 

a tárhelyek, arról hihetetlen felvételek, színes 

képösszeállítás tanúskodott. 

Gyermekkönyvtáros Szekció 

Suller Ildikó Tünde 

Méltó helyszíne volt az ünneplésnek Keszthely, 

a Balaton fővárosa. Természetes, hogy mint 

minden helyszínen, itt is meglátogattuk a gyer-

mekkönyvtárat. A Fejér György Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára adott otthont ugyanis, a 

Gyermekkönyvtáros Szekció, a Közkönyvtári 

Egylet, és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös 

szekcióülése műhelymunkájának. A hivatalos 

beszámolót úgyis olvashatja mindenki a vándor-

https://www.flaticon.com/
http://www.iconarchive.com/


gyűlés honlapján, legyen ez egy elvarázsolt 

gyermekkönyvtáros beszámolója!  

Nem tudom, mit érez a legtöbb 

gyermekkönyvtáros, ha idegen könyvtár gyer-

mekrészlegébe megy, de bennem mindig van egy 

kis félsz. Mi lesz az önbizalmammal? Mi lesz, ha 

porig rombolják, ha ők sokkal, de sokkal jobban 

csinálják? Beléptem a kapun, majd elindultam a 

lépcsőn felfelé. Vigyázni kellett, hová lépek, 

mert kacskaringós volt a lépcső, és a falon futó 

lambériát lépésenként Oups bölcsességének da-

rabjai borították. Szépen, színesen, csalogatóan 

illusztrálva. Oups egy ellenállhatatlan, kedves 

figura magvas, megszívlelendő gondolatokkal.  

Az olvasás és a lépcsőzés nehezen összeegyez-

tethető műveletét egyszerre végezve újabb gon-

dolatok tolakodtak az elmémbe. Menjek vagy 

olvassak? Nem érek oda időben! Ez meg van 

nekünk is, az egyiket olvastam is, de mégis…!  

Erőnek erejével szakadt meg a „lépek – olvasok 

– lépek – olvasok” ritmusa. Az ajtón belépve 

mentem a hangok irányába, miközben az összes 

érzékszervemmel tapogattam a látványt. Kutat-

tam persze, mi az, ami több, ami más, mert ter-

mészetesen viszem haza az ötleteket. 

 

És fotóztam. Engedték, nem úgy, mint a múzeu-

mokban, fotójegy vásárlásával! Sőt! Informáltak. 

Beszédbe elegyedtem a helyi kolléganőkkel. Itt 

is, mint mindenhol, akadnak gondok – de hol 

nem? Ami közös bennünk: mindenki megtalálja 

a helyzetből kihozható legjobb megoldást - a 

könyvtáros kreatív! Nem emlékszem, hogy jár-

tam-e már olyan könyvtárban, ahol nem ez volt a 

helyzet 

Műhelymunka – ötletbörze – vetélkedő - foglal-

kozásterv, társasjáték. Nem, nem fogom leírni, 

hányféleképpen, milyen eszközökkel, milyen 

formában dolgozták/dolgoztuk fel mi, könyvtá-

rosok pl. a Helkán keresztül a Balaton témakörét.  

Azt sem, hogyan múlt el önmagam/önmagunk 

monitorozása.  

Hogy jobban csinálják-e? Ez a kérdés érdekte-

lenné válik, amikor beszippantja az ember lányát 

a légkör, a hasonlóan gondolkodó, leleményes, 

szuper intelligens kollégák közege. A csillogó 

szemeké, a lankadatlan, kifogyhatatlan, kedves, 

élő ötlettáraké. Köszönet érte! 

A záró plenáris ülés  

Kissné Anda Klára 

A Pannon Egyetem Georgikon Karán eljött a 

záró plenáris ülés ideje is, ami 1979 óta hagyo-

mány. Összegezve a vándorgyűlés programját, 

idén több szekció együtt, egymással szervezett 

szekcióprogramot. A gyermekkönyvtárosok a 

közkönyvtárosokkal és a könyvtárostanárokkal, a 

műszakiak a helyismeretisekkel, de ez utóbbiak 

külön, többnapos konferenciára készülnek még 

július végén. A Zala Megyei Szervezet is kitett 

magáért a zalaegerszegi megyei és a nagykani-

zsai városi könyvtár munkatársainak jóvoltából. 

A Zenei Szekció nem vonult fel, így összesen tíz 

szekció kínált értékes és érdekes szakmai előadá-

sokat. Az elnökök és moderátorok ezúttal is kü-

lön-külön álltak a plé-

num elé, hogy minden-

kinek átadják a tanács-

kozásukon elhangzottak 

leglényegesebb gondola-

tait.  

Mondhatni, nyeremény-

eső zúdult ezután a 

résztvevőkre. Kihirdet-

ték a nyereményjátékok 

eredményeit, és a kiállítók ajándékait is kisorsol-

ták. A fődíj az Arcanum felajánlásából egy 12 

hónapos hozzáférés volt az ADT-hez. A helyis-

mereti totó 108 megfejtéséből 37 lett hibátlan, a 

Vetíts nekem! instagramjáték legjobbja is díja-

zott lett.  



Polgár Péter dékán, a vendéglátók nevében fo-

galmazta meg gondolatait. Utalt arra, hogy az itt 

átéltek, hallottak jó dopaminforrásként szolgál-

tak, alkalmat adtak a kreativitásra. Záró gondo-

latként úgy fogalmazott, hogy a múlt rendszere-

zése, az új megszólítási formák mellett sem kike-

rülhetők a tanulási folyamatok, és kiemelkedő 

konferenciaként értékelte a mostanit. 

Az elmúlt egy évről, hogy milyen pozitívumokat 

hozott a vándorgyűlés a Miskolci Egyetem, 

Könyvtár, Levéltár és Múzeum számára, arról 

Espán Edina főkönyvtáros szólt. Elmondta, hogy 

azóta megújultak a könyvtár belső terei, megsű-

rűsödtek kapcsolataik, és a kompetenciahatárok 

feszegetése ellenére szívesen tekint vissza. Várva 

várt pillanatként csendült fel azután a következő 

helyszín hívogatója, peregtek a képkockák – 

Székesfehérvárt bemutatva. A vándorgyűlés 

zászlaját Pappné Beke Judittól Buriánné Tarró 

Edit, az MKE Fejér Megyei Szervezet elnöke 

vette át. Mint mondta, Székesfehérvár nem egye-

temváros és új könyvtára sincs, de szeretettel 

várnak jövőre két fesztivál és egy atlétikai ver-

seny között 2019-ben, a királyok városában. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke úgy 

fogalmazott, hogy egy sikeres vándorgyűlés kö-

zönségére tekintve büszkeség és öröm, az 

„együtt erősek vagyunk” érzése tölti el. A mö-

göttünk álló ötven év arról tanúskodik, hogy a 

könyvtáros szakma mindent túlél. Panaszkodás 

nélkül küzdöttünk meg a nehézségekkel, és min-

dig a jövőbe tekintettünk, ahogy Györkösi Endre 

sorai idézik számunkra: 

„Árnyék mögött fény ragyog, 

Nagyobb mögött még nagyobb, 

S amire nézek, az vagyok.” 

A jubileumi vándorgyűlés végén a Fejér György 

Városi Könyvtárban időkapszulát helyeztek el a 

meghívottak körében. A baráti találkozó helyszí-

ne a Balaton-part volt kellemes szórakozást ígér-

ve – míg éjféltájt a vihar szét nem kergette a 

résztvevőket. 

Július 6. a szakmai kirándulásokkal telt azok 

számára, akik igényelték. A hat programkínálat-

ból gyorsan betelt a Balaton-felvidéki és az őrsé-

gi kirándulás. Korán elfogytak a helyek a hévízi 

látogatásra is. Keszthelyi helytörténeti séta és 

kastélytúra kínált még lehetőséget a helyi érté-

kekkel ismerkedni. A nagykanizsai nosztalgiaút 

Czupi Gyula irányításával a kisrécsei Kendli 

Major Művésztelepre, és a Czinki Nosztalgiaud-

varba vitt, majd a Halis István Városi Könyvtárat 

mutatta be rövid városnézéssel. 

Hát ennyi volt… Remek volt a helyszín, jól érez-

tük magunkat.  A szervezők létszámát tekintve 

kalapot kell emelni! 50 év után 6 név hangzott el, 

akik még az élők sorából az elsőn is részt vettek: 

Gerő Gyula, Kertész Gyuláné, Kovács Tiborné, 

Mészáros Antal, Varga Béla és Verseghy 

György. Őket az elnök külön köszöntötte. Re-

méljük, találkozhatunk velük Tatabányán, a ma-

gunk megemlékezésén, 2018 októberében! 

Szubjektív megjegyzések a jubileumi 

vándorgyűlés kapcsán 

Kissné Anda Klára 

Mint az elmúlt években, az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet most is igyekezett 

támogatást nyújtani a vándorgyűlésre utazó tag-

jainak. Hogy ki, mire fordítja, maga dönti el. A 

feltétel, a minél sokszínűbb beszámoló, vissza-

adni, továbbadni a hallottakat, benyomásokat 

azoknak, akik egyéb okok miatt nem lehettek ott.  

Mindannyiunk számára fontos – csak nem min-

denki ismeri el –, hogy a napi rutin mellé, a 

szakmai fásultság ellen házunk tájáról időnként 

ki kell mozdulni. Fontos hallani azokról a szak-

mai témákról és aktualitásokról, amelyek érde-

kelnek, de nem a munkakörünk része, nincs idő 

vele foglalkozni a hétköznapokban. Megerősítő 

vagy elgondolkodtató lehet, hogy másutt miként 



megy, ugyanazok a problémák vagy mások, és 

hol, hogyan oldják meg. Fontosak a szakmai 

ismeretségek, a tapasztalatok. Hogy ehhez az 

MKE megyei szervezete hozzájárul, mindenkép-

pen jó dolog. Ez egy rendkívüli alkalom, amit 

most a jubilálás még inkább azzá tett. 50. alka-

lom és Balaton-part! Az 1969-ben Tatán szerve-

zett első vándorgyűlés után joggal érezhetné 

vagy érzi is bárki, hogy Komárom-Esztergom 

megyében lett volna a helye az ötvenediknek. 

Azt hiszem, mondhatom többes számban: évek 

óta fontolgatjuk, ízlelgetjük, érezzük mi is.  

Hogy mégis miért nem hoztuk ide, annak sok 

oka van. Rögtön az első, hogy például hova 

szerveznénk? Miénk a legkisebb megye. Kevés 

olyan városunk van, amely méltó helyszínt ad-

hatna egy vándorgyűlésnek. 1969-ben Tatán, 

2000-ben Esztergomban volt, joggal – bár me-

gyeszékhelyünk az utóbbi években szépen épül 

és fejlődik.  

Másodszor, ha még a programkínálat bővelkedne 

is, – hiszen nem kevés értéket tudunk büszkén 

fel- és megmutatni –, hol van ma 7–800 ember 

befogadására és ellátásra alkalmas kiszolgáló-

egység (szálláshely, vendéglátó- és szórakozó-

hely), a szekcióüléseket összefogottan, egy he-

lyen biztosító épület kellő infrastruktúrával? Ta-

ta, úgy gondolom, ezen a ponton már elveszne. 

Van két felsőoktatási intézményünk: a 2018 

szeptemberétől egyetemi rangra emelt Edutus 

Tatabányán és a Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem esztergomi kihelyezett Vitéz János Kara. 

Talán a plenáris a legkisebb gond, azt vihetjük 

máshova, de 10–14 szekcióban gondolkodva, 

lehetőleg kiállítótérrel, melyikben van esély bér-

be adott termek mellett szekciózni?  

Kollégium? Szállás? Tatabányán 90 férőhelyes 

az Edutus, átépítés előtt áll a Középfokú Kollé-

gium, most újítanak fel egy másik épületet he-

lyette. Megyeszékhelyhez képest kevés a szállo-

da, a panzió – a városszerkezetből adódóan több-

ségük nehézkesen, időigényesen közelíthető meg 

még tömegközlekedéssel is. Megyei jogú város 

néhány étteremmel, sehol egy zenés szórakozó-

hely, elvétve egy-két kerthelyiség, este 7 után 

üres utcák, halott minden.  

Esztergomban több a kollégium, habár a felújí-

tott Vitéz János Karé is csak 72 férőhelyes. A 

panzió, egyéb szálláshely Esztergomban több. 

Az esetleges szekcióhelyszín megközelítése itt 

sem lehet azonban gondtalan, de legalább van 

hova este beülni.  

Adjuk hozzá könyvtárainkat: hol és hogyan bírja 

el a létszám, a humánerőforrás, az infrastruktúra 

a szervezéssel járó plusz terheket a napi szolgál-

tatás mellett? Amikor a megyei könyvtár évek 

óta csökkentett létszámban, de közben rárótt és 

vállalt többletfeladatokkal dolgozik – miközben 

az épület lassan ráomlik, potyog a hólyagosra 

ázott vakolat és nagy eső után nedves a vezetéket 

takaró fal... Másfél éve lebeg felettünk a költözés 

híre, új könyvtár építését ígérve.  

És Esztergom? Évtizede ideiglenes helyen, máig 

bedobozolt állományrésszel, tehetetlenül, ígére-

tekkel fékezve. Csoda-e, hogy könyvtárosaink 

szkeptikusak, kiábrándultak és egyre kevesebbe-

ket hajt a tenni akarás és többletvállalás?  

Hát a megyei szervezet? Mi sem tartozunk a 

nagy szervezetek közé. Utánpótlás híján alig 

ötven fővel, egyharmaduk nyugdíjas. Hányan 

bírnák az egy éves aktív szervezést, előkészítést?  

Elegendő lenne-e a segítő kéz? A csapatépítő 

tréning persze jó dolog, de azt hiszem, alapvető-

en már a lelkesedés hiányzik.  

1968-ban az ország második szervezeteként ala-

kult újjá a Komárom megyei. Negyed év sem 

kellett a mai létszámhoz, pedig a községek és 

városok akkor sem voltak egymáshoz közelebb, 

nem volt mindenki végzett könyvtáros, nem volt 

napi, azonnali kapcsolattartás. A százegynéhány 

fő sem volt kevés, úgy tűnik, Mészáros Antal 

mégis szinte egymaga megszervezte. Mégis kel-

lett, hogy legyen valami még akkor, ami ma 

nincs… Talán a szakma becsülete, az összetarto-

zás, a hit, amit ma nem érzek? Itt, nem. Vagy 

legalábbis itt kevesebb, mint másutt. Minden-

esetre számtalan objektív és szubjektív indok 

mondatja: a helyzet nálunk még nem érett. 


