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Ünnepi konferenciák
Budapesten és Egerben

„Aki a könyveknek szolgál, az a szellemnek szolgál;

aki a szellemnek szolgál, az a világot szolgálja.”

(Widenbruch)

Alapításának hetvenedik évfordulóján, 2005.
november 25-én, az Országgyûlés Kongresszusi
termében A könyvtárak és a könyvtárosok jövõ-

képe címmel ünnepi konferenciát rendezett a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), me-
lyen az MKE Heves Megyei Szervezete is kép-
viseltette magát.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének õse
és jogelõdje a Magyar Könyvtárosok és Levéltá-
rosok Egyesülete (MKLE) volt, amely hetven
éve, 1935-ben alakult meg. Célja a könyvtáro-
sok és a levéltárosok szakmai és társadalmi ér-
dekeinek védelme, a szakképzés elõmozdítása, a
könyvtárosok és a levéltárosok közötti kapcsolat
biztosítása s a hazai könyvtárosok képviselete
volt a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szö-
vetségében, az IFLA-ban. Idézte fel megnyitó
beszédében az egyesület megalakulásának körül-
ményeit Bakos Klára, az MKE jelenlegi elnöke.

Máder Béla, az MKE alelnöke, a szakmai nap
levezetõ elnöke rólunk, könyvtárosokról mint a „di-
gitális forradalom igazi hõseirõl” szólt.

M. J. Sjoerd Koopman, az IFLA
szakmai tevékenységek koordináto-
ra gratulált az ünnepi ülés alkalmá-
ból, s tolmácsolta az IFLA fõtitká-
rának Hágából érkezõ üdvözletét.

Haraszti Pálné MKE alelnök, az
Országgyûlési Könyvtár Képviselõi
Kutatószolgálatának vezetõje felszó-
lalásában kiemelte az IFLA érdekér-
vényesítõ munkájának fontosságát.
(Elõadásából idézve téves adat szere-

pelt decemberi számunk tudósításában

a világ könyvtárosainak számáról.

[Egymillió helyett egymilliárd.] Ha-

raszti Pálné és olvasóink elnézését

kérjük a figyelmetlenségért. – A szerk.)

A magyar könyvtárpolitika jövõképe az Euró-

pai Unió következõ költségvetési ciklusában cím-
mel tartott elõadást Skaliczki Judit fõosztályve-
zetõ (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma Könyvtári Fõosztály).

Hangsúlyozta, hogy a magyar könyvtárügy
büszkén vállalja a múltját, melybe bele tudjuk
helyezni a jövõnket. A társadalom fejlesztési irá-
nyaihoz kapcsolódva kiemelte a mindenkihez
való elérés meghatározó jellegét, az esélyterem-
tés prioritását, a tartalomszolgáltatás, az örök-
ségvédelem szükségességét. A könyvtárpolitiká-
nak hozzá kell járulnia az emberi humánum
megõrzéséhez. Célként jelölte meg, hogy a ma-
gyar állampolgárok az Európai Unió egyenrangú
polgáraivá válhassanak.



10  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. január

Bakos Klára, az MKE elnöke, a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárának fõ-
igazgatója A Magyar Könyvtárosok Egyesületé-

nek szerepe a könyvtárügy jelenének, jövõjének

alakításában címû elõadásában felhívta a figyel-
met arra, hogy a könyvtárosság egy progresszív
szakma. A kontinuitás jegyében vélemény-nyil-
vánító fórumokat biztosított és biztosít az egye-
sület. A jövõ tervezéséhez nélkülözhetetlen a je-
len vizsgálata. Az információ és a tudás társa-
dalmában a könyvtáros feladata az információs
társadalom gyeplõjét megragadva haladni az in-
formációs szupersztrádán.

Bartos Éva, az MKE elnökségi tagja, a Könyv-
tári Intézet igazgatója moderálásával rendkívül
sokrétû, érdekes, ún. panelbeszélgetés követke-
zett, melynek során az adott intézménytípus kép-
viselõi a nemzeti könyvtár, a tudományos és
szakkönyvtárak, a felsõoktatási könyvtárak és a
közmûvelõdési könyvtárak jövõképét fogalmaz-
ták meg.

Az ebédszünet alatti poszter-elõadások között
hallhattunk a CERTIDOC-projektrõl, a program-
koordinátor Ágnes Grebot volt. A beszélgetés
résztvevõi a szomszédos országok magyar könyv-
táros szervezeteinek képviselõi – Hajnal Jenõ, a
szerbia-montenegrói KAPOCS csoport koordiná-
tora, Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének elnöke, Horváth S. Ilona, a
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének
elnöke és Kiss Jenõ, a Romániai Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke – voltak.

Délután Hegyközi Ilona, a Könyvtári Inté-
zet könyvtárvezetõje moderálásával az angol,
a cseh, a német, a spanyol és a szlovén könyv-
tárpolitika aktuális kérdéseit osztották meg
velünk a vendégek.

Az EBLIDA érdekérvényesítõ tevékenysége a

könyvtárakért az EU-ban címû elõadásában az
1992-ben alakult szervezet mûködését ismertette
meg a jelenlevõkkel Vasas Lívia, a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtára fõigazgatója, az
MKE és az IKSZ (Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség) képviselõje az EBLIDA-nál.

Az Európai Bizottság és az Európai Parla-

ment könyvtárai, az EUROLIB hálózat volt a
témája Zana Gabriellának, az Európai Parlament
Könyvtára információs szakértõjének. „Bábel
tornyának”, az Európai Parlament Könyvtárának
mottója: „Megfelelõ információ, megfelelõ idõ-
ben, megfelelõ formában”.

Termékeny és hasznos nap volt, sokoldalú, jó
konferencia, érvényesült a globalitás – hangzott
el Bakos Klára elnöki zárszavában.

Az MKE alapításának évfordulóját megünnep-
lõ országos konferenciát követõ hétfõn, novem-
ber 28-án ünnepelte az MKE Heves Megyei Szer-
vezete harmincéves megalakulását. Ezen alka-
lommal a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Heves Megyei Szervezete a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár olvasótermében
Könyvtároshivatás – szolgálat régen és ma cím-
mel szakmai napot, ünnepi taggyûlést rendezett,
melyre meghívást kaptak Heves megye könyv-
tárosai. A rendezvényen az elkészült etikai kó-
dexet is megismertették a megjelentekkel.

A konferencia résztvevõi közt a megye vala-
mennyi könyvtártípusának képviselõi jelen vol-
tak: a közmûvelõdési (megyei, városi, községi),
a szakkönyvtári (múzeumi, levéltári, fõegyház-
megyei könyvtári), az iskolai (fõiskolai, közép-
és általános iskolai) könyvtárosok, a leendõ könyv-
táros nemzedék (fõiskolai hallgatók), és ott volt
könyvtárunk valamennyi munkatársa.

Engel Tibor, a Bródy Sándor Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója megnyitó beszédében
hivatkozott arra, hogy harminc évvel ezelõtt a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete egri vándor-
gyûlésének témája is a könyvtáros hivatás, a
könyvtáros etikai kódex megalkotásának szük-
ségessége volt. S most, harminc év elteltével
megfogalmazódott a magyar könyvtárosok eti-
kai kódexe.

Elõadónk volt Papp István, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-helyette-
se, az Etikai Kódexet létrehozó bizottság elnöke és
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.

Hivatása könyvtáros, a könyvtáros szerepe a
társadalomban, könyvtáros hivatás, könyvtáros
etika, szakmai etikai kódex, adatvédelem, szer-
zõi jog, szakmai etikai képzés volt a témája a
könyvtárosok 2005. évi gödöllõi vándorgyûlé-
sének. Az év során már sokat olvashattunk a
könyvtárosok „tízparancsolatáról” a szaksajtóban
is. Az elkészült, megfogalmazott kódex sorai
között olvasni, téziseit, értékeit a mindennapja-
inkba átvinni, a gyakorlatban megvalósítani se-
gített bennünket Papp István hozzáértõ elõadása.
Hiszen az általános emberi, társadalmi etikai nor-
mák, értékek mellett természetesen a könyvtáros
szakmának is megvannak a maga specialitásai.
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Az etikai kódex a könyvtáros hivatás presztízsé-
nek emelkedését is magával hozza, a többi (or-
vos, jogász, pedagógus) szakma melletti auto-
nóm, önálló identitású megjelenésünket eredmé-
nyezheti a társadalmi ranglétrán.

A könyvtáros pálya vonzóbbá tételének ki-
dolgozására létrehozott stratégiai munkabizott-
ság sokoldalú, széles körû tevékenységét Bartos
Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója ismertette.

A tartalmas délelõtti programot hangulatos, a
Bródy Sándor Könyvtár munkatársai által készí-
tett, szervezett állófogadás követte. Köszönet
nekik érte!

Nevezetes évfordulóhoz érkezett, harmincéves
lett a Magyar Könyvtárosok Egyesületének He-
ves Megyei Szervezete. Ebbõl az alkalomból
ünnepi üléssel folytatódott a nap. Az Eszterházy
Károly Fõiskola Gyakorló Iskolájának 8/d osz-
tályos tanulói Márné Tóth Judit tanárnõ vezeté-
sével ünnepi mûsorral, népdalcsokorral köszön-
tötték az ülés résztvevõit. Ezután a délelõtti prog-
ram folytatásként a Milyenek voltak s vagyunk

mi, a ma könyvtárosai? vezérfonal mentén ha-
ladva elõször meghallgattuk Kiss Pétert az Érse-
ki Levéltár Könyvtárából, aki az Egri Fõegyház-
megyei Könyvtár tudós könyvtárosait szakmai,
emberi attitûdjeikkel idézte meg, majd munka-
társunk és 2005-ben nyugdíjba vonult két kollé-
gánk, Kocsis István, a Hatvani Ady Endre Váro-
si Könyvtár volt igazgatója és Májerné Pittner

Olga Hortról vallott életpályájáról. Egy pillanat-
ra megálltunk, megpróbáltuk visszaforgatni az
idõ kerekét, s bekukkantottunk  könyvtárunk
pontosan harminc évvel korábbi életébe.

A Heves megyei könyvtáros egyesületet úgy-
mond az 1975 nyarán Egerben megrendezett
vándorgyûlés hívta életre, ahol a szakma jelen
levõ képviselõi plenáris ülésen, majd szekciók-
ban vitatták meg a könyvtáros etika kérdéseit.
„Az országos visszhangot keltõ, kiválóan sike-
rült találkozó kényszerítõ hatással volt a rendezõ
szervekre. Heves megyében is létre kellett hozni
a hivatástudattal áthatott és önképzésre elszánt
könyvtárosok szervezetét” – olvashatjuk szerve-
zetünknek legelsõ, 1976-ban készült elnöki be-
számolójában.

Az egyesület decemberi alakuló ülésén hat-
vanan szavaztak bizalmat az elnöknek, Sipos

Istvánnénak, a titkárnak, Baranyi Imrének, s a
hét tagú vezetõségnek, akik nyolc évig töltötték
be tisztségüket.

Az 1970-es, 1980-as években – a községi
könyvtárosok belépésével – mozgalmas élet folyt
az egyesületben, hiszen a létszám folyamatosan
száz fölött volt. Az országos tendenciákkal meg-
egyezõen a ’90-es évek elején a tagok száma
drámai csökkenést mutatott, összefüggésben
egyéb társadalmi folyamatokkal. A rendszervál-
tás után ismét örvendetesen nõtt, jelenleg mint-
egy hatvanra emelkedett a Heves megyei szer-
vezet tagjainak száma. A megye valamennyi
könyvtártípusából képviseltetik magukat a kol-
légák, s nagy örömünkre nyugdíjas tagjaink is
vannak. Természetesen a könyv, a könyvtár, a
könyvtárosok tevékenysége iránt érdeklõdõ ma-
gánszemélyeket, de testületi tagként szervezete-
ket is szívesen fogadunk körünkbe.

Egyesületünk volt tisztségviselõit egy kis aján-
dékkal leptük meg, s mi magunk is örömmel
néztük meg az egyesület korábbi rendezvényei-
rõl összeállított, CD-n közreadott „fotóalbumun-
kat”. Repka Magdi, Nagy István és Orosz

Bertalanné, Ibolya (levélben) élményeit mesél-
ve, olykor anekdotázva is segített felidéznünk az
elmúlt harminc évet.

Az MKE alapszabálya értelmében a követke-
zõ évben, 2006 decemberében kerül majd ismét
sor tisztújító választásokra. Az MKE Heves
Megyei Szervezetének krónikája tovább folyta-
tódik, s reményeink szerint legalább olyan sike-
resen, mint az elmúlt idõszakban.

Guszmanné Nagy Ágnes

Kuntár Lajos

Csörötnek, 1914. június 27. –
Szombathely, 2005. október 31.

Huszonöt évvel ezelõtt ismertem meg Lajos
bácsit, amikor eljöttem Budapestrõl Szombathely-
re férjhez, és dolgozni a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárba. 1980-ban azzal a feladattal bíztak meg,
hogy rendezzem meg a könyvtár százéves törté-
netét bemutató kiállítást. Helyismeretem akkor
még alig-alig volt, ezért azt a tanácsot kaptam,
hogy keressem meg. Õ ugyan már nyugdíjas, de
biztosan sokat tud segíteni, mondták, hiszen a
„hõsidõkben” itt dolgozott, és doktori disszertá-
ciójában a könyvtár történetét is megírta.

Egy kora tavaszi délelõtt indultam el hozzá
Paragvári utcai (akkor még Hámán Kató utca)


