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Budapesten az Internet
Fiesta központi rendezvé-
nyén is bemutathattuk a
programjainkat.

Természetesen ezzel
még nem értek véget a
feladataink. Az utómun-
kálatok is nagyon fonto-
sak: távoli nyerteseinknek
postán juttatjuk el a nye-
reményeket; a szpon-
zoroknak részletes beszá-
molót küldünk az esemé-
nyekrõl; a részt vevõ is-
koláknak megküldjük pá-
lyázó tanulóik névsorát.
Egy munkaértekezleten
pedig a hálózat minden
könyvtárosát és könyvtá-
rát tájékoztatjuk az eseményekrõl.

Ez a hét sok könyvtárost, olvasót, érdeklõdõt
megmozgatott, így bizton elmondhatjuk, hogy
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Gombárné Szigeti Dalma

Szponzoraink, támogatóink:

A Jövõ Könyvtáráért Alapítvány, Alexand-
ra Könyváruház, Aqua Rádió, Arcanum Adat-
bázis Kft., Bethlen Gábor Közgazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola, COEDU Kft., Cso-
konai Színház, DEENK, DEOL, DMJV Pol-
gármesteri Hivatal, DVSC Futball Szervezõ
Zrt., Egyszervolt.hu, Fõnix Rendezvényszer-
vezõ Kht., Friss Rádió, Gold Book Könyvki-
adó Kft. Hajdú-Bihari Napló, IDG Magyaror-
szág Lapkiadó Kft., Jászai Antik Klub,
Kodolányi János Középiskola Debreceni Szak-
iskolai Tagintézménye, Országos Széchenyi
Könyvtár, Rádió FM 95, Számítógépház Kft.,
Tankcsapda, Tóth Árpád Gimnázium, UNIT
Software Kft., UNOK

MKE
tisztújító közgyûlés

Mint felkért és „felkent” jegyzõkönyvvezetõ eme
(2007. március 28-ikai) eseményrõl minden moz-
zanatot lejegyeztem, talán csak a légy zúgása
maradt el, ami nem is hallatszhatott volna még
ezen a tavaszi napon. Lekoppanó fejek sem, mert
pergõ, sokszínû és munkával teli idõtöltésnek

néztünk elébe. A jegyzõkönyv kilenc oldal lett,
írói vénám ilyen mértékû megcsillogtatását ta-
lán jobb lesz most elkerülnöm, így ez marad egy
rövid összefoglaló.

Bakos Klára elnöki köszöntõt tartott, üdvö-
zölte a szép számban megjelent küldötteket és a
szakmai szervezetek képviselõit, elmondta, hogy
négyéves ciklust zártunk le.

Szakmai elõadással kezdtünk: Blogok, fóru-

mok és társaik az internetes világban. Az elõadó
Holczer Márton, az Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ munkatársa volt. Az új
internetes jelenségrõl, a blogokról beszélt, egy
új médiumtípusról. A keresõk legnagyobb szám-
ban a blogokat adják ki, így ez kitûnõ bemutat-
kozási lehetõség. Szerinte még kevés könyvtár-
nak van, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
blogját mutatta meg példaként. Az internet és a
behálózottság érett korát éljük – mondta –, az
ember számtalan információt vihet fel a netre, a
fiatalok képzettek és jól használják.

A tinédzserek médiahasználatát vizsgálta gra-
fikonokon ábrázolva. Ha ez a korosztály felnõ,
az már egy egészen más generáció lesz. Sajátos-
sága, hogy verbális kifejezõkészsége csökken,
egyszerre több dolgot csinál, és ezt a könyvtá-
raknak is figyelembe kell venniük. Az on-line
tér a könyvtárnak nagy kihívás, mint egy jóin-
dulatú szörny a könyvtárak fölé nehezedik.

A könyvtárak válasza többféle lehet, de a ha-
gyományos könyvtári forma már nem megfele-
lõ. A következõ kérdések merülnek fel:
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– A könyvtár házhoz megy?
– A könyvtár az internetre költözik? Lásd

blogok…
– A könyvtárépület egyszerre biztosítja a pi-

henést, a fogyasztást és a munkát?
– Megfelelõ-e a munkakörnyezet? Fülkék,

csoportmunkát kiszolgáló szobák, szoftveres és
hardveres munkafelületek…

Hozzászólóként Bakos Klára kommentálta az
elõadást, és nem mindenben adott igazat az elõ-
adónak. Szerinte a könyvtárak megszelidítették
az internetet, a digitalizálásban is nagy lépése-
ket tettek. Még mindig fõ tartalmi szolgáltató-
ként szerepelnek, integrálták az eszközöket a
könyvtárakba, és az új igényeket is figyelembe
veszik, ha van forrásuk rá. Az elõadó ezután
további beszélgetést javasolt.

A parázsnak indult vitát Biczák Péter zárta
rövidre, aki felajánlotta a vándorgyûlés egyik
szekciója témájául és az elõadót is felkérte a
részvételre, amit Holczer Márton elvállalt.

Bakos Klára beszámolójában elmondta, hogy
új dolog volt az eltelt négy év során a civil lét
megtapasztalása, a civil öntudatra ébredés. A
könyvtárak és a könyvtárosok szétválaszthatat-
lanokká váltak. Alapvetõ feladatainkat teljesítet-
tük, mondta, közös viták, programok bizonyítot-
ták, hogy példa nélküli összefogásra vagyunk
képesek, jó partnerei voltunk egymásnak. Jó volt
az együttmûködés a minisztériumi szervekkel.

Kedves színfoltként Bakos Klára egy-egy szál
virág kíséretében megköszönte a leköszönõ szer-
vezeti elnökök munkáját. Szerintem ez a figyel-
messég sokaknak nagyon jól esett, mert tudjuk,
hogy mindezt társadalmi munkában végezték, a
szabadidejük terhére. Nem könnyû feladat egy-egy
szervezetet összetartani, mûködtetni, pénzt szerez-
ni, programokat, továbbképzéseket biztosítani.

Bazsóné Meggyes Klára beszámolt a válasz-
tási bizottság bonyolult és sokrétû munkájáról, a
jelölõlapokra rákerültek a nevek, a választás
pedig három fordulóban annak rendje és módja
szerint megtörtént, teljes szabályossággal és igen
hosszasan.

A küldöttközgyûlés szavazatai alapján a 2007
és 2010 közötti ciklusban az egyesület

elnöke: Bakos Klára,
fõtitkára: Nagy Anikó,
az ellenõrzõ bizottság elnöke: Biczák Péter,
az elnökség tagjai: Barátné Hajdu Ágnes,

Bartos Éva, Dávid Boglárka, Fehér Miklós,

Horváth Sándor Domonkos, Kiss Gábor, Mánd-

li Gyula,

az elnökség póttagjai: Balogh Margit  és
Venyigéné Makrányi Margit,

az ellenõrzõ bizottság tagjai: Elekes

Eduárdné, Fülöp Attiláné, Gyüszi László, Tõ-

zsér Istvánné,

az ellenõrzõ bizottság póttagja: Mender

Tiborné.

Jó munkát kívánunk az új elnökségnek, el-
nökségi tagoknak és az ellenõrzõ bizottság tag-
jainak!

Budavári Klára

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselõk-

nek, és sikeres munkát kívánunk! – a szerk.

XIV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál

Lapunk elkészülte idején zárult az idei nemzetközi
könyvfesztivál a Budapest Kongresszusi Központ-
ban. A körülbelül háromszáz új és megszámlálha-
tatlanul sok régebbi kiadványt rengeteg látogató
nézegette, annál kevesebben vásároltak. A legna-
gyobb sikere talán Umberto Ecónak, a fesztivál
díszvendégének volt, akinek dedikációjára vége-
láthatatlan sorban várakoztak a rajongók.

Mint minden évben, ezúttal is nagy érdeklõ-
dés kísérte a Könyvtáros Klub rendezvényeit.
És mint minden évben, most is megállapítottuk,
hogy megalázó az a helyzet, amibe a leglelke-
sebb érdeklõdõk, a könyvtárosok kerülnek, ami-
kor egy levegõtlen, a részt venni szándékozók
számához képest aprócska, ráadásul lényegében
csak egy paravánnal leválasztott, tehát borzasz-
tóan zajos teremben kénytelenek végighallgatni
az elõadásokat – már akik egyáltalán beférnek...

Az ajtóban is álltak az érdeklõdõk Bánkeszi

Katalin, Skaliczki Judit, Mender Tiborné, Ba-

logh Mihály, Bencsikné Kucska Zsuzsa vagy
Bariczné Rózsa Mária elõadása alatt. Örvende-
tes volt ugyanakkor, hogy néhány könyvtáros
programhoz mégis sikerült jobb körülményeket
biztosítani, így például a Liszt terembe került a
Digitális ablakok a Gutenberg-világra címû CD-
ROM és DVD-ROM bemutató az 1956-os for-
radalom teljes sajtóanyagáról, illetve a magyar
autógyártás száz évérõl. A legtöbb érdeklõdõt
vonzó, Csányi Vilmos etológust, Slakiczki Judi-

tot a kulturális minisztérium fõosztályvezetõ-he-


