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Partnerek találkozója:
beszámoló
a vándorgyûlésrõl

Partnerek vagyunk. A
Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) 39.,
szegedi vándorgyûlé-
sének szlogenje áthatot-
ta a háromnapos rendezvény programjait és han-
gulatát. Kitûnõ partnerek voltak a szervezõk, va-
lamint a vendéglátó Szegedi Egyetemi Könyvtár
és a Somogyi-könyvtár, az elõadók, akik a könyv-
tárak különbözõ partneri köreit
képviselték, és a programokon
részt vevõ kollégák is, tették ezt
akár személyesen, akár az in-
ternetes közvetítés segítségével.

A programok sorában az elsõ
a szakmai kiállítás ünnepélyes
megnyitója volt az egyetemi
könyvtár földszintjén, a megnyi-
tó beszédet Badó Attila, a Sze-
gedi Tudományegyetem (SZTE)
hallgatói és közkapcsolati rek-
torhelyettese tartotta. Ezt köve-
tõen a Régi híres könyvtárak,

régi híres könyvtárosok címû ki-
állítást a Somogyi-könyvtárban
Botka László, Szeged város pol-
gármestere nyitotta meg.

A könyvtár igazgatója, Szõke-

falvi-Nagy Erzsébet által rende-
zett kiállításon megtekinthetõk a
könyvtár ritkaságai a tudós
könyvtárosok személye köré
csoportosítva, külön a vándor-
gyûlés résztvevõi számára átte-
kintést adva a könyvtárosság és
a könyvtárak sorsáról; a könyv-
tárosképzéstõl a hálózatok kiala-
kulásán át a sajnálatos könyvtári
racionalizálásokig. Bakos Klárá-

nak, az MKE elnökasszonyának

sajtótájékoztatóját követõen kezdetét vette a
plenáris ülés.

Itt elõször egy rövid bemutató filmet lát-
tunk a rendezvény helyszínérõl, majd Bakos
Klára rövid köszöntõje után, melyben a ván-
dorgyûlés szlogenjét értelmezte, felkérte Sza-

bó Gábort, az SZTE rekto-
rát a vándorgyûlés megnyi-
tására. A rektor baráti hang-
vételû, a könyvtárral kitû-
nõ együttmunkálkodást su-

galló beszédében kifejtette, hogy a könyvtá-
rosok a hallgatók, oktatók partnerei, egyetem
nem létezhet könyvtár nélkül, igazi tudáscent-
rum birtokosai a szegediek. Méltatta az új
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könyvtár megálmodó fõigazgató-
ja, Mader Béla munkáját.

Magyar Anna, a Csongrád Me-
gyei Közgyûlés elnöke a könyvtá-
rakat a világnézet kiteljesedésének
fontos helyszíneként említette, me-
lyet a könyvtárosok töltenek meg
élettel, tartalommal. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ne felejtsük el a
hagyományos könyveket sem. Ma-
der Béla rövid beszédében elisme-
rõleg szólt azok munkájáról, akik a
könyvtár épületének létrejöttéhez
hozzájárultak, a vezetés ehhez el-
engedhetetlen kitartásáról, bölcses-
ségérõl. Kiemelte a társrendezõ Somogyi-könyv-
tár szerepét, rendezvényeit. Bakos Klára irigylésre
méltó példaként említette az SZTE vezetése és a
könyvtár közti munkakapcsolatot. A partnerség fon-
tosságát hangsúlyozta, nem retorikai elemként, ha-
nem a minisztériummal, önkormányzati vezetõség-
gel való jó együttmûködés tényezõjeként, a könyv-
tárak pedig alkalmasak erre a partnerségre.

A vándorgyûlés fõvédnöke, Hiller István ok-
tatási és kulturális miniszter szerint a könyvtá-
rak a valódi partnerség alapjait kidolgozták az
elmúlt idõszakban. A Gutenberg-galaxis él, vál-
tozik, új formákat ölt, hiszen az embernek szük-

sége van a tudás átadásának és átvételének vala-
milyen formájára, a változásokkal technikailag
és tartalmilag is lépést kell tartani. Ebben a
könyvtárosoknak sokat köszönhet az ország, hi-
szen sok feladat elé állították õket, sokat kértek
tõlük, és sokat adtak. Az elmúlt két–két és fél
évben nagy tömeget mozgattak meg a könyvtári
programok nevében, egyedülálló és példanélküli
munka volt, amiért köszönetet mondani jött.
Kiemelte a mélyen elemzõ, a folyamatokat látó
és láttató vitának és a gondolatok ütköztetésének
szükségességét az oktatásról és a kultúráról,
melyek aztán egy irányba vihetnek. Ismertette a
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minisztérium új Portál programját, amelynek
keretében 2008-tól több mint 20 milliárd forint
jut könyvtári célokra, melybõl 16,6 milliárd csak
a könyvtári terület fejlesztésére, 3,2 milliárd forint
pedig dokumentumok digitalizálására. A pályá-
zatokat 2007 novemberében írják ki, s öt év áll
rendelkezésre a megvalósításukra.

Ezt követõen a résztvevõk megtekintették az
SZTE Könyvtára fõigazgató-helyettese, Kokas

Károly és kollégája által készített filmet az új
könyvtárról, majd Inkei Péter, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Humán Erõforrások Irányító
Hatóságának szakértõje az Új Magyarország fej-
lesztési terv forráslehetõségeit ismertette. Rész-
letesen bemutatta a Társadalmi infrastruktúra
operatív programot (TIOP) és a Társadalmi
megújulás operatív programot (TÁMOP), me-
lyek meghatározzák jövõbeni fejlõdésünk jelen-
tõs részét, s a régi tagállamokhoz képest szá-
munkra döntõ nagyságrendûek. Cél a társadalmi
foglalkoztatottság feltételeinek megteremtése. A
TIOP hét konstrukciója a kulturális területet érin-
tõ. Például tehetséggondozás, városok új köz-
mûvelõdési központjai, információs központok,
múzeumi infrastruktúra programja, tudásdepó
expressz, regionális tudástár. A digitalizálási
program – melyre korábban több pénzt indítvá-
nyoztak, de az összeg sajnos lecsökkent – a
magyar kulturális örökség digitális formában való
közvetítésével szolgálja az emberek tájékozódá-
sát, áttételesen a foglalkoztatási versenyképessé-
get is fokozza.

Az elõadások után a jelenlévõk megemlékez-
tek az idén elhunyt Bakonyi Gézáról és Rády

Ferencrõl. Az MKE-emlékérmek, valamint az
IKSZ és az MKE által adományozott „Az év

fiatal könyvtárosa” díj átadása után
a meghívott vendégek fogadáson
vettek részt, majd a nap hivatalos
programjait a Molnár Dixieland
Band koncertje zárta.

A második napot nyitó kis-
plenáris ülés levezetõ elnöke Mader
Béla volt, aki bevezetõjében meg-
fontolandó feladatot jelölt meg:
el kell gondolkodnunk azon, hogy
a végbement eszmei és technológi-
ai, valamint az információszerzés-
ben bekövetkezett változásokra mi-
lyen viszontválaszt tudnak adni a
könyvtárosok. A felhasználók szá-

mára meg kell könnyíteni a tárolt tartalmakhoz
való hozzáférést az értékek megtartása mellett.

Jill Cousins, a Holland Nemzeti Könyvtár
igazgatója Gerencsér Judit fordításában az Eu-
rópai Digitális Könyvtárat (EDL) mutatta be
(http://www.edlproject.eu/). Ennek elõdje a The
European Library (TEL, http://www.theeuropean
library.org), melynek honlapján 24 európai nem-
zeti könyvtár állományában kereshetünk 24 nyel-
ven, azonos felületen, akár külön alkategóriák-
ban. A következõ lépés a levéltárak, múzeumok,
audiovizuális gyûjtemények anyagainak bevonása
lesz, ehhez a prototípust 2008 novemberére ál-
lítják fel. Az EDL szeptemberben induló új hon-
lapja a korábbi verzión alapul, de más lesz a
megjelenése és hangulata, nem lesz katalógusa,
csak teljesen digitalizált dokumentumokat fog
tartalmazni tematikus gyûjteményekben, és a mú-
zeumok anyagait is magában foglalja már. A
könyvtárakat együttmûködésre hívta fel: belin-
kelhetjük könyvtárunkat oldalaikra, weblapunkra
letölthetjük a keresõfelületüket is, akár könyvtá-
runk profiljának a leginkább megfelelõ gyûjte-
mények kiválasztásával.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) címzetes igazgatója Magyar

digitális könyvtár címû elõadásában az elõzõ
elõadáshoz szervesen kapcsolódva vázolta a ha-
zai helyzetet a digitalizálás területén. A TEL-
ben Magyarország a harminc teljes jogú tag
egyike, a 150 millió tételben kereshetõ többek
közt a MOKKA, a Corvinák, a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár (MEK), a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) állománya, az EDL 16 tagú kon-
zorciumában az OSZK is szerepel. A Magyar
Elektronikus Könyvtár és a Neumann-ház digi-
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tális gyûjteményeinek egyesülésével hatalmas
digitális állomány jött létre, ezen kívül számos
digitális könyvtár létezik hazánkban, ezek azon-
ban nagyon különbözõek, így nem egyszerû
közös felületre hozni õket. Gondot jelent, hogy
nem volt tervszerû egységes digitalizálás, nin-
csenek központi adatbázisok, csak részben mû-
ködik a kötelespéldányok beadása, problémát
okoznak a szerzõi jogi korlátok a szolgáltatás-
ban, a szigetszerû megvalósítások. A stratégiai
célok közé tartozik a digitalizált dokumentumok
mennyiségének növelése (a minõség megõrzése
mellett), hozzáférés és távoli elérés biztosítása,
új elektronikus szolgáltatások létrehozása, tema-
tikus gyûjtemények és keresõk kialakítása, okta-
tás támogatása. A célok eléréséhez az alábbi
feladatokat kell megoldani: tervszerû, válogatott
digitalizálás, egységesített közgyûjteményi adat-
tárak, egységes szolgáltató felületek, több szin-
tû, központi keresõszolgáltatások, csatlakozás a
nemzetközi adatbázisokhoz.

Zeke László (Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium) a szélessávú infokommunikációs stra-
tégiáról beszélt rövid technológiatörténeti átte-
kintés után. Ismertette a részterületeket (hozzá-
férés, motiváció, tartalom, biztonság, képzettség),
a horizontális prioritásokat (innováció, esély-
egyenlõség), a piaci mechanizmusokat, a szabá-
lyozás lehetõségeit, a fiskális és közpolitikai esz-
közöket. Elszomorító statisztikai adatokat muta-
tott be arról, hogy hol tart hazánk a szélessávú
hálózati lefedettségben, kiemelte a vidék és
Budapest közt ezen a téren egyre növekvõ különb-
séget, ismertette a beavatkozási területeket és célo-
kat, valamint az új fejlesztési terv lehetõségeit.

Rövid kávészünet után Bazsa György (a
Magyar Akkreditációs Bizottság [MAB] elnöke)
Tudás – egyetem – könyvtár címû elõadását
hallgatták meg a jelenlévõk, melyet áthatott a
könyvtárakkal való régi, szoros személyes kap-
csolata. Áttekintette az elmúlt fél évszázadban
lezajlott könyvtári trendeket, kulcseseményeket,
majd a címben szereplõ fogalmakat és a köztük
fenálló kapcsolatokat elemezte. A tudás tág fo-
galom, egyenlõ-e a tudománnyal? A kollektív
tudás az emberiségé, könyvtári, az egyéni tudás
egyben kevesebb és több is nála a gének, képes-
ségek és készségek miatt. Az egyetem helyszíne
a kutatásnak, oktatásnak, doktorképzésnek, mind-
ezek társadalmi hasznosulásának intézménye. A
könyvtár egyrészt a tudás és információ nyilvá-

nos tárháza, a tudás megõrzésének, a hozzáfé-
résnek az intézménye, másrészt olvasó-, kutató-
és oktatóhely, munkahely, webhely, szolgáltató
széles skálán, ezen kívül hálózati konzorciumi
résztvevõ, partner, közösségformáló fórum és
köznevelõ; példaadó az, ahogy mindezt teszi. A
tudás, egyetem és könyvtár közti kapcsolat ábrá-
zolása nehéz, kölcsönhatások és átfedések jel-
lemzik, egymás partnerei. Nincs egyetem könyv-
tár nélkül, a könyvtár az oktatás és kutatás ele-
me és bázisa, minõségének fontos mércéje. A
könyvtárak egymás riválisai, partnerei. A MAB
az intézmények akkreditációja során értékeli az
intézmény könyvtári stratégiáját és helyzetét a
megfelelõségre épülõ minõség elve alapján. Az
elõadó javaslatokat kér a felsõoktatási akkreditá-
cióhoz: milyen a magyar könyvtárügy minõség-
politikája, van-e ilyen? A tudás társadalma, in-
formatikai társadalom felé haladunk, a tudás és
ismeretanyag mennyisége exponenciálisan nõ, így
nem a teljes lexikális tudásra van szükség, ha-
nem a tudás és az ismeretek megszerzésének
útját, módját, helyét kell tudni. A könyvtár a
legdinamikusabban válaszra kényszerülõ intéz-
ménytípus nagy kihívásokkal, nehéz feladatok-
kal, korlátozott anyagi, de rendszerint jó szemé-
lyi és infrastrukturális feltételek mellett. A könyv-
tárak csak széles körû és aktív partneri szerep-
ben tudnak megfelelni az új kihívásoknak.

Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója a
partnerségrõl beszélt civil nézõpontból. EU-tag-
ként új feladataink vannak, mivel a döntéshoza-
tal részesei vagyunk, a háttér, elkötelezettség a
kérdés. A partnerség három szintjét különítette
el: európai szintû, egy köztes, mely elvezet a
hazaihoz, és a hazai. A magyar civil társadalom
színes és változatos, negatív megfogalmazásban
megosztott és vitatkozó. Európában a szerveze-
tek összeálltak, együtt szervezõdnek és lobbiz-
nak, ebbe a magyarok is bekapcsolódtak, válto-
zatos sikerrel. Tapasztalataink figyelemre mél-
tóak, elõnyünk, hogy nehéz körülmények között
is talpon tudtunk maradni. Hazánkban a civil
szervezetek erõsen átpolitizált erõtérben jöttek
létre, ez káros, mert a napi politikától távol kéne
tartani a civileket. Általános koncepcióra van
szükség, tudni kell, hogy mit akarnak a minden-
kori kormányzattól. Az elõadó kiemelte a könyv-
tárak fontosságát a civil társadalomban mint
közösségfejlesztõkét, akik az emberekkel való
párbeszéd részesei.
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Ebédszünet után az alábbi szekciók ülésez-
tek: olvasószolgálati, bibliográfiai, mûszaki, tár-
sadalomtudományi, közkönyvtári egylet, gyer-
mekkönyvtáros, zenei könyvtárosok szervezete.
Beszámolóikat a késõbbi lapszámokban olvas-
hatják majd.

A rendezvény ideje alatt számos színes vetél-
kedõ várta a résztvevõket. Készíthettek montázst
könyvborítókból, tesztet tölthettek ki könyvtá-
rakkal kapcsolatos filmrészletekrõl, megméret-
hették könyvtár-informatikai ismereteiket. A leg-
jobb eredményt elérõket jutalomban részesítet-
ték. Az érdeklõdõk könyvtárvezetésen és város-
nézésen is részt vehettek. A vándorgyûlés hon-
lapján (http://vandor2007.bibl.u-szeged.hu/) az
eseményekrõl képes beszámolót láthatnak Mándli

Gyula fotóiból, valamint az MKE elnöksége ré-
szérõl a vándorgyûlés ideje alatt folyamatosan
készített összefoglalást olvashatnak a http://
konferencia.klog.hu címen.

A záró plenáris ülésen Bakos Klára összefog-
lalójában elmondta, hogy sokat tudtunk meg
magunkról, arról, hogy mit kell tenniük a könyv-
táraknak, hogy is nézzen ki a jövõ könyvtára.
Megköszönte a vendéglátók és a szervezõk
munkáját, a kiállítók hasznos jelenlétét. Megál-
lapította, hogy eredményes munkát végeztek, ami
új utat nyithat a könyvtárak számára. A vendég-
látók nevében Mader Béla megköszönte a jelen-
lévõknek, hogy eljöttek, és kifejezte reményét,
hogy érezték a szeretetet, amivel várták õket.
Ramháb Mária, a kecs-
keméti megyei könyvtár
igazgatója ismertette a
tavalyi kecskeméti ván-
dorgyûlés óta a könyvtá-
rukban történt eseménye-
ket. Ezután hagyomány-
teremtõ esemény követ-
kezett: a szegedi rende-
zõk egy vándorbotot ad-
tak át a jövõ évi vándor-
gyûlés helyszíne, Szom-
bathely képviselõjének,
Barki Katalinnak, a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola
könyvtára vezetõjének.
Bejelentették az IFLA-
HUN levelezõlista meg-
indulását, mely a magyar
és magyarul értõ könyv-

tárosok és információs szakemberek határokon
átívelõ levelezõlistája (http://infoserv.inist.fr/
wwsympa.fcgi/info/ifla-hun), majd átadták a
vándorgyûlés játékos programjainak díjait. Zá-
rásul megtekintették a szekciók ajánlásait, melyek
a vándorgyûlés honlapjára is felkerülnek majd. Az
esti baráti találkozó jó hangulatban, értékes beszél-
getésekkel telt.

Viszontlátásra jövõre Szombathelyen!
Dávid Boglárka

Kitüntetések

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 39. Ván-
dorgyûlésén, Szegeden átadták a szervezet elis-
meréseit.

MKE-emlékérmesek lettek:
Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnökségi

tagja, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Tanárképzõ Fõiskolai Kar Könyvtártudomá-
nyi Tanszékének tanszékvezetõ tanára

Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei
Szervezetének elnöke, az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár igazgatója

Krasznai Mihályné, az MKE Mûszaki Könyv-
táros Szekciójának tagja, a Budapesti Mûszaki
Fõiskola Könyvtárának igazgatója

Pálvölgyi Mihály, az MKE Vas Megyei Szer-
vezetének tagja, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar Könyvtár- és In-
formációtudományi tanszékének fõiskolai tanára




