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Vándorgyûlés
kánikulában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei, 38.
vándorgyûlésérõl szuperlatívuszokban lehet be-
szélni – sajnos az idõjárás is azt produkált, mert
valószínûleg ez volt a mindenkori legforróbb
nyári találkozó. A rendezõ kecskemétieknek
azonban erre is akadt megoldásuk, a regisztráci-
ónál kapott vászontáska egy rendkívül hasznos
kis legyezõt rejtegetett.

Az egész vándorgyûlést ez a mindenre odafi-
gyelés, átgondoltság jellemezte. Az összes szó-
róanyagon ott szerepelt a vidám színekben ké-
szült, szellemes, kicsit a Katona József Könyv-
tár emblémájára emlékeztetõ logó (ami nem
véletlen, hiszen a tervezõjük ugyanaz volt). A
legyezõ amellett, hogy kiválóan szolgált a szinte
elviselhetetlen hõségben, minden lapjával egy-
egy programra hívta fel a figyelmet. A szerve-
zõk az igényes elõadások mellett a szórakozás-
ról is gondoskodtak, lett légyen az könyvtáros
fõzõcske vagy fõtéri kulturális program. A közel
hatszáz résztvevõ így igazán kellemes napokat
tölthetett Kecskeméten.

A szakma (esetenként az egész kulturális
szféra) fontos kérdéseit rangos elõadók bon-
colgatták.

A plenáris ülést megelõzõ sajtótájékoztatón
Bakos Klára, az MKE elnöke beszélt arról,
hogy a könyvtárosok
minden nehézség ellené-
re missziónak tekintik,
hogy megoldják az ál-
lampolgárok információ-
val való ellátását. Ram-
háb Mária, a házigazda
könyvtár igazgatója a kö-
zösségi közszolgáltató
szerep erõsödését hang-
súlyozta, és ennek jelen-
tõségét a szolgáltató ál-
lam kiépítésében.

A megnyitón aztán az
MKE elnöke felhívta a

figyelmet a könyvtáros szakmában rejlõ sok le-
hetõségre, melyeket bûn nem észrevenni. Balogh
László, a Bács-Kiskun megyei közgyûlés elnöke
a köszöntõ szavak után a vendéglátó könyvtár
szakmai munkáját méltatta, mondván, hogy soha
más intézmény ennyire be nem váltotta a hozzá
fûzött reményeket. Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter folytatta a dicsérõ szavakat, majd
áttért a mindenkit foglalkoztató kérdésekre: Mi lesz
a könyvtárakkal? Melyiket vonják össze, melyiket
szüntetik meg? Elmondta, hogy a pénzhiány mel-
lett a kultúra területén pazarlás is tetten érhetõ, nem
lehet például egy közepes nagyságú településen
teleházat, könyvtárt és mûvelõdési házat is fenntar-
tani. Õ arra tud garanciát nyújtani, hogy miniszté-
riumában a könyvtárügyet semmiféle hátrány nem
éri. Folytatódik a Közkincs program, és a Portál
elnevezésû projektet beviszik a nemzeti fejlesztési
tervbe. A magyar kultúra támogatására milliárdo-
kat remél EU-forrásokból.

A minisztert Lengyel László (az Országos
Könyvtári Kuratórium tagja, a Pénzügykutató Rt.
vezérigazgatója) elõadása követte, aki jóval ke-
vésbé volt derûlátó. Szerinte az állampolgárnak
az a legfontosabb, hogy a mindennapjaiban ki
tudja eligazítani, de már az alapértelmezéssel is
gondok vannak. Ha az állam valódi társadalmi
vitát akarna például az egészségügyrõl, az esz-
köznek a könyvtárnak kellene lennie, mert itt
van meg a szükséges szakértelem az adatok
összegyûjtéséhez, értékeléséhez, tárolásához. Ez
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a szerep azonban a kor-
mány számára nem egy-
értelmû, holott ez lehetne
a könyvtár „legerõsebb
lába”. Ugyanakkor az írott
kultúrának is az egyik leg-
fontosabb közösségi tere
(hogy a többi mi lehetne,
arról nem szólt), ezért
nagyon fontosnak tarta-
ná, hogy szorosabb le-
gyen a kapcsolat az iro-
dalommal és a tudo-
mánnyal. Továbbá a he-
lyi közösségek kulturális
életét is innen kellene
szervezni a jövõben is.
A regionalizáció alulról
elindult, hangsúlyozta, a
megyék már egyezked-
nek, hogy hol lesz pél-
dául egyetem, hol a köz-
mûvek központja stb.,
ezért a könyvtáraknak
résen kell lenniük, hogy
megtaláljak a helyüket
ebben az új világban.
Össze kell fogni, létre
kell hozni egy könyves
kerekasztalt a filmes
kerekasztal mintájára,
hogy erõsebb legyen a
lobbi. (Az elõadó nyil-
ván nem ismeri annyira
a könyvtárügyet, hogy
tudhatná, a szakmai szer-
vezetek már régen létre-
hozták ezt a könyvtári
kerekasztalt, de illuzóri-
kus azt remélni, hogy valaha is ugyanakkora erõt
tudna képviselni, mint a filmes lobbi...) Kiemel-
te, hogy a könyvtárügynek kifelé minden belsõ
vita ellenére egységet kell mutatnia, s ezt a jó
tanácsot érdemes lenne megfogadnunk.

Az Ericsson Magyarország vezérigazgató-
ja, Fodor István arról beszélt, hogy mi vár
ránk. Az EU fejlesztési forrásai körül nagy lesz
a tolakodás, rendet kell teremteni, mondta. A
törésvonalak a lemaradás és a felzárkózás, a
rövid és a hosszú távú gondolkodás, a lokális
és a globális szemléletmód, a decentralizált és

a centralizált irányítási modell, a mindig csak
felzárkózni és a valamiben élre törni célkitû-
zése, a társadalmi közöny és a közért tenni
akarás, a rendezetlenség és a rend között fe-
szülnek. Az alternatívák közötti döntések meg-
hozatalához konszenzusra van szükség, és
ehhez gesztusokat kellene tenniük a kormány-
zó erõknek. Nem szabad csak a jelennek dol-
gozni, a konvergenciaprogram kritikus pontja
is éppen az, hogy nem figyel eléggé a távla-
tokra. Részletes analízisének végsõ következ-
tetése az volt, hogy rendet kellene tenni a pin-
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cétõl a padlásig. Foglakoznunk kell a közös-
ségi ügyekkel, legyenek azok országosak, re-
gionálisak vagy helyiek. Alulról is lehet és kell
is kezdeményezni változásokat, de a közössé-
gekben az induláshoz szükség van a kritikus
tömegre.

Végül Slakiczki Judit, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese
elemezte a könyvtárügy helyzetét. Elmondta,
hogy a könyvtárak közszolgáltatását akadályoz-
zák a fenntartás nehézségei, a nem mindig ver-
senyképes szolgáltatások, a könyvtárosok egy

részének hiányosságai a
felhasználóbarát techno-
lógiák területén, és a
politika megszólításának
képtelensége. Az a felada-
tunk, hogy a politikusok
számára érthetõen fogal-
mazzunk, elérjük, hogy ne
jöjjenek létre párhuzamos
hálózatok, a Sulinet és az
iskolai könyvtár ne egymás
mellett dolgozzon, hanem
együtt, a funkcionálisan ki-
ürült teleház mûködjön
együtt a könyvtárral, a me-
gyeszékhelyeken az önkor-
mányzatok ne tartsanak
fönn egymást fedõ szolgál-
tatásokat, hanem fogjanak
össze, a regionális szerep-
körben ne legyen külön ön-
kormányzati és felsõokta-
tási könyvtár. Ugyanakkor
dokumentálnunk kell a
könyvtárak közösségi tevé-
kenységét, és mindenek
fölött még jobban össze
kell fognunk.

A Portál program ki-
törési lehetõség, amivel a
könyvtári rendszernek él-
nie kell. A könyvtáraknak
ki kell alakítaniuk az in-
formációs portálokat, biz-
tosítaniuk kell az informá-
cióhoz való hozzáférést
(például a dedikált háló-
zatok útján). Folytatni kell
a felzárkóztatást, most

már a városokban is, és természetesen az olva-
sásfejlesztéssel szintén kell foglalkozni.

Összegzésként elmondta, hogy erõsíteni kell
a könyvtárak közszolgálati szerepét, természete-
sen úgy, hogy a fenntartás továbbra is az állam
kötelessége. Jobban kell hangsúlyozni a közös-
ségi feladatvállalást, és törekedni kell a politikai
elit megnyerésére. Ehhez egységes fellépésre is
szükség van, meg persze kiegyensúlyozott mun-
kavégzésre és érdekérvényesítésre.

A második napon szekciókban folytatódott a
munka (ezekrõl külön beszámolók szólnak majd),
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a záró plenáris ülésen pedig a tanulságok össze-
foglalása után ezúttal is átadták az MKE emlék-
érmét. A kitüntetettek:

Bajtai Mária nyugalmazott könyvtárostanár,
szaktanácsadó, a könyvtárosok Bács-Kiskun
megyei szervezetének egyik legtevékenyebb,
meghatározó tagja;

Budavári Klára (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Lõrinci Nagykönyvtára), aki gyermekkönyv-
tárosként fogyatékos gyermekeknek is szervez ér-
dekes programokat, amelyekben a meséé, a sze-
repjátékoké, az olvasmányélményé a fõszerep, és
mint az MKE Gyerekkönyvtáros Szekciójának el-
nöke az ország valamennyi gyerekének olvasását
szívügyének érzi;

Gloserné Szabó Györgyi
(Gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs Központ),
aki a szakmában eltöltött
hosszú évek alatt módszer-
tanosként majd igazgató-
ként is vállalta a könyvtár-
felújítások fáradságos mun-
káját, dolgozik könyvtári
szakértõként, s emellett ere-
jébõl még két vándorgyû-
lés megszervezésére is fu-
totta;

Horváth Sándor Do-
monkos (Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár, Gyõr),
aki könyvtárosként és jo-
gászként is a könyvtárügyet
szolgálva az elmúlt évek-
ben számtalan tanácsot
adott a legkülönbözõbb
kérdésekben a könyvtáro-
sok levelezõlistáján, ma-
gánlevélben vagy bizottsá-
gokban, s szakértelmével az
MKE alapszabályának mó-
dosítását is elõsegítette;

Nagy Zoltán (Országos
Széchényi Könyvtár), aki
a nemzeti könyvtár fõosz-
tályvezetõ-helyetteseként
és az MKE Mûszaki Szek-
ciójának titkáraként is
mindent megtesz azért,
hogy a környezõ országok
magyar könyvtárosaival

való együttmûködés minél rendszeresebb, ugyan-
akkor személyes is legyen, és tapasztalatait, szer-
teágazó kapcsolatait az egyesület helyismereti és
a honismereti munkájában is kamatoztatja;

Fülöp Mária (nyugdíjazásáig a Maros Me-
gyei Könyvtár munkatársa), akinek elkötelezett-
ségét a magyar könyvtárügy és bibliográfia iránt
számos munkája igazolja, egyebek közt a hely-
ismereti gyûjtemény kialakítása, a Marosi bibli-
ográfiák sorozat elindítása, számos publikációja
és több megjelent kötete.

Az év ifjú könyvtárosa 2006-ban Balla Ildikó
(DEENK Élettudományi Könyvtár) lett, aki az
idõszaki kiadványokról írt dolgozatával érdemelte
ki az elismerést. Gratulálunk a díjazottaknak! (fá)
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Ha május,
akkor Csongrád

A kárpát-medencei könyvtárosok május 28-29-
30-án Csongrádon már hagyományosan megren-
dezett konferenciájára szép számban gyûltek
össze a hazai és a szomszédos országokban élõ
kollégák megbeszélni közös dolgaikat.

A nagy érdeklõdést indokolják az aktuális
témákkal foglalkozó, kiemelkedõ szakemberek
tartotta elõadások és a körültekintõ, minden rész-
letre figyelõ szervezés is, ezért nem meglepõ,
hogy évrõl évre találkozik az ember Csongrádon
ugyanazokkal a kedves kollégákkal, s mintha még
bõvülne is a kör, bár nehezen elképzelhetõ, hogy
ez miként lehetséges.

Az idén is színvonalas, változatos programot
kínáltak a csongrádiak. Az elsõ elõadó Szarka
László történész, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója volt,
aki XX. századi leltár a magyar–magyar kap-
csolatokról címmel szinte teljes képet rajzolt a
magyarság szétszórattatásáról. Ezt a fogalmat
persze idézõjelbe kell tennünk, mert az elszakí-
tott nemzetrészek maradtak szülõföldjükön, a
fejlõdésük viszont nagyon különbözött egymás-
tól. Sommásan úgy lehetne mondani, hogy az
1918-tól 1940-ig tartó idõszak a csodavárás és a
közösségépítés kora volt a kisebbségbe szakadt
magyarok körében, az 1948-tól 1989-ig tartó
viszont a kisemmizettség és az aprómunka ideje.
Ma a határrevízió nem valós alternatíva, mond-
ta, a magunk revízióját kell elvégeznünk: a nem-
zetépítést, a párhuzamos nemzetépítést vagy a
reintegrációt. Az állam és a nemzet különválása
után kialakult többes identitásszerkezetek máig
megoldatlan problémákat eredményeztek. Napja-
inkban a régió mint haza kérdésére kell megtalál-
nunk a válaszokat, és eközben olyan feladatokat
kell megoldanunk, mint a kisebbségi autonómia
létrehozása, hogy a kisebbségi nemzetépítés még
hiányzó területi dimenzióját megalkossuk.

Pomogáts Béla ezúttal irodalomtörténészként
beszélt a határokon túli XX. századi magyar iro-
dalomról. Elõadását a Pest-centrikusság reform-
kori kialakulásával indította, aminek a távoli
következménye lett az is, hogy az I. világháború
után a vidékben nem volt elég erõ az ellenállás-
hoz. Trianon után azonban visszájára fordult a
centralizációs kényszer, az irodalom nemzetfenn-

tartó szerepbe kényszerült, létrejöttek a kisebb-
ségi magyar irodalmak. Folyóiratok indultak,
nagy mûvek születtek, mûhelyek alakultak. Az-
tán jött a II. világháború, amelynek végeztével a
semmibõl kellett újrakezdeni mindent. Nagyjá-
ból a hatvanas közepétõl elindult egy megújulás,
egységes nemzeti irodalomról beszélhetünk re-
gionális különbségekkel. 1990 után megkezdõ-
dött az újraintegrálás, de ma ismét komoly ne-
hézségekkel kell szembenézni.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója és a programbizottság tagja A
nagy könyv program eredményeit ismertette sta-
tisztikai adatokkal alátámasztva. A játékban nagy-
jából 400 ezer ember vett részt, és körülbelül 2 és
fél millió szavazat érkezett a programirodához.
Szemben azokkal a véleményekkel, melyek szerint
az általános iskolai kötelezõ olvasmányok taroltak
azért, mert fõleg fiatalok, illetve olyanok szavaz-
tak, akik jószerint mást sem olvastak életükben, a
számok azt mutatják, hogy a legtöbb szavazó a
25–50 éves korosztályból került ki. (Ezen belül is
az iskolázottak és a nõk voltak többen.) Ramháb
Mária úgy véli, hiba volt, hogy a verseny a nyári
idõszakra leállt, mert így elveszítette a lendületét,
s azt õsszel már nem lehetett ugyanarra a  szintre
felvinni. A novemberi szakasz túl merevre sikerült,
nem tudta úgy megszólítani az embereket, a dön-
tõre viszont újra elõtérbe került a könyvtári össze-
fogás, ami meg is hozta az eredményt. Ramháb
Mária szerint fontos nagy programokban is foglal-
kozni az olvasással, az igazán izgalmas kérdés pedig
az, hogy miként lehet továbblépni, hogy ne hagy-
juk elveszni az eddig elérteket.

Könyvtárosok határok nélkül címû elõadásá-
ban Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a
hazai és a határokon kívüli magyar könyvtáros-
ság elõtt álló nehézségekrõl, feladatokról szólt,
részletesen elemezve az együttmûködések eddi-
gi formáit, a körülmények változásait és az el-
képzelhetõ folytatást. A jelenleg is mûködõ kap-
csolatok nem egy egységes, átgondolt rendszer
elemei, hanem személyes kötõdéseken, egyes
kollégák lelkesedésén alapulnak, ezért esetlege-
sek. Végig kellene gondolni a szükségleteket és
a lehetõségeket. Példaként a felsõoktatást emlí-
tette. A határainkon kívül sehol sincs magyar
nyelvû felsõfokú szakképzés, és a hazai felsõfo-
kú intézményekben is kevés külhoni magyar diák
tanul könyvtár szakon. A középfokon sem ró-
zsásabb a helyzet, de erre már könnyebb megol
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dást találni. A szomszédos országokban szer-
vezendõ középfokú képzéshez a Könyvtári Inté-
zet oktatói jegyzéket tud összeállítani, igény ese-
tén kiépíthet egy tutori rendszert, de a legna-
gyobb lehetõség az akkreditált képzésekben van.
Jóval hatékonyabb, ha a programot helyezik ki
mindenestül, ahogy ez Csíkszeredában vagy
Zentán is történt. A folytatás gátja a pályázati
rendszer bizonytalansága lehet. Jó lenne erre a
célra egy állandó keretet biztosítani például a
Szülõföld Alapban, és országonként legalább egy
bázist kialakítani.

Persze sok egyéb tennivalóról is beszélt,
amelyekben nagy szerepe van a Könyvtári Inté-
zetnek, köztük a létezõ oktatási programok adat-
bázisának összeállításáról, a kinti kollégák nyil-
vántartásáról, az egységes magyar szaknyelvi
szókincs meghatározásáról. Mindezek végrehaj-
tásához széles körû összefogásra van szükség
például a Balassi Intézettel, a kisebbségi magyar
mûvelõdési intézetekkel.

Kokas Károly, a Szegedi Egyetemi Könyvtár
informatikai fõigazgató-helyettese a kulturális
örökség digitalizálásáról tartott érdekes elõadást.

Ennek jelentõsége nem kérdõjelezhetõ meg, már
csak azért sem, mert a fiatalok egy széles köre
csak az elektronikus információt tekinti léte-
zõnek. Elõször azonban választ kell adni né-
hány alapvetõ kérdésre. El kell dönteni, hogy
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miért akarunk digitalizálni (archiválás, állo-
mányvédelem, hozzáférés stb.), mit választunk
ki erre a célra és milyen szempontok szerint,
milyen technikát alkalmazunk és milyen mó-
don (egyedül vagy különféle együttmûködé-
sekben). Kokas szerint célszerû lenne egy
konzorciumot létrehozni ezekre a feladatokra.
(A témáról bõvebb információk elérhetõk
Kokas Károly honlapján.)

Az elõadásokat tájékoztató követte a Szülõ-
föld Alapról és a hozzá kapcsolódó pályázati
lehetõségekrõl, majd a határon kívüli könyvtári
szervezetek képviselõi (Hajnal Jenõ, Halász Pé-
ter, Horváth Ilona, Kiss Jenõ) beszéltek a leg-
utóbbi talákozás óta eltelt idõszakban végzett
munkájukról, és Bitay Enikõ mutatta be az Erdé-
lyi Múzeum Egyletet.

Fodor Péter, a társszervezõ Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke foglalta
össze a tanulságokat. Az együttmûködéshez a
szövetség a kereteket tudja biztosítani, mondta,
a megvalósítás az egyes intézményekhez és sze-
mélyekhez kapcsolódik. A valódi partnerség felé
kell elmozdulni, és nem szabad szétforgácsolni
az erõforrásokat, elengedhetetlen a rendszerszem-
léletû megközelítés.

Hozzászólásában Kálóczy Katalin, az akkor
még létezett Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma fõtanácsosa a tízéves határon túli könyv-

tárfejlesztési programról azt mondta, hogy most
egy kissé válságban van, több okból is. Ugyan-
akkor komoly eredményeket értek el, megerõsö-
dött az együttmûködés, s az ebben játszott sze-
repéért külön is köszönetet mondott a vajdasági
Hajnal Jenõnek. A folytatásra is megvannak az
elképzelések, például a határon túlra nyúló ellá-
tás modelljérõl. Nagyon fontosnak tartja az ösz-
töndíjrendszert. Az elsõ, példaértékû munka most
folyik, egy fiatal kolléga ennek keretében dol-
gozza fel az ausztriai hagyatékokat.

A háromnapos program immár hagyományos
szerkezete nagyszerûen bevált. A Kárpát-meden-
cei könyvtárosok találkozója kötetlen városné-
zéssel, baráti vacsorával kezdõdik, így tökéletes
a ráhangolódás a másnapi, komoly odafigyelést
igénylõ konferenciára, és kellemes levezetés a
végén a szakmai kirándulás.

Az, hogy a Csemegi Károly Könyvtár és In-
formációs Központ vezetõje, Horváthné Varga
Margit és munkatársai ilyen vonzóvá tudták ten-
ni programjukat, természetesen elsõsorban a lel-
kesedésüknek, fáradtságot nem ismerõ munká-
juknak köszönhetõ, de kell hozzá az a biztos
háttér is, amit a könyvtár ügyét mindig támoga-
tó önkormányzat  biztosít. Ahogy a polgármes-
ter többször hangsúlyozta, ez már a hatodik ta-
lálkozó volt, de biztosan lesz folytatás is.

(fá)


