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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) -
több éves hagyományt követve - idén is meg
szervezte a könyvtárosok részvételét a könyv
fesztiválon. Pontos adat nincs arról, hogy a 
több mint 3500 ingyenes belépést biztosító 
meghívót hányan használták fel, de az biztos, 
hogy április 24-én és 25-én most is sokan kint 
voltunk a Millenárison. 

Az MKE a Lázár Ervin teremben tartott ren
dezvénnyel a kreativitás és innováció európai 
éve hazai programjaihoz csatlakozott. Az 
MKE elnöke, Bakos Klára bevezetőjében el
hangzott, hogy az uniós kezdeményezéshez 
kapcsolódóan a könyvtáros társadalomnak is 
komolyan át kell gondolnia a kreativitás és az 
innováció jelentőségét a szakmában éppúgy, 
mint a társadalom egészében. 

Kardos Anita a Tempus Közalapítvány ré
széről adott általános tájékoztatást a projekt
ről, majd Kroó Norbert akadémikus a kutatás 
és oktatás, Skaliczki Judit, az Oktatási és Kul
turális Minisztérium főosztályvezető-helyette
se a könyvtárügy területén részletezte a témát. 
Zétényi Tamás, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kognitív Tudományi Tanszék pályázati mene
dzsere vitára késztető gondolatait (Kreativitás 
és innováció: mi a kulcsszó?) Fischerné Dár
dai Ágnes főigazgató előadása követte, amely 
a készülő pécsi tudásközpontot mutatta be a 
hallgatóságnak. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá
rának rendezvénye is aktualitáshoz kapcsoló
dott. Az akadémiai könyvtár tulajdonát képező 
Appendix egy, Bolyai János autográf jegyzete
ivel ellátott példányát 2009-ben az Unesco Vi
lágemlékezet listájára jelölték. A könyvtár 
munkatársai ebből az alkalomból mutatták be 
a Supka Géza teremben az MTAK Bolyai
honlapját, amely a www.mtak.hu oldalról is el 
érhető. 

A Könyvtáros Klubot a Magyar Könyvki
adók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 
idén is a kisgyermekes családokat megszólító 
Gyermekbirodalomnak helyet adó és a záró 
közlemény szerint a legnagyobb számú látoga
tottságot élvező Fogadó galériájában alakította 
ki. Ugyanott állt a standunk is, amelyen ezút
tal a Rubicon Kiadóval közösen jelentünk 
meg, a kiállítási részt pedig megosztottuk a 
Győri Könyvszalon sikeres és kelendő pros
pektusaival, kiadványaival. 

2009-ben nem csak maga a könyvfesztivál 
döntött meg rekordot a 60 ezret meghaladó lá
togatói számmal, hanem a Könyvtáros Klub is. 
Mind a két napra reggel 10 órától este 19 órá
ig voltak jelentkezők, akik elsősorban a 
könyvtárosok érdeklődését kívánták felkelteni 
programjaikkal, s volt, akit a késedelmes je
lentkezés miatt vissza is kellett utasítanunk. 
Míg 2008-ban az MKE két szervezete volt je
len programmal a könyvfesztiválon, idén -
ezen a téren is rekordot döntve - nyolc szerve
zet mutatkozott be érdekes programokkal. Az 
egymást szünet nélkül követő rendezvények a 
rendelkezésre álló idő tekintetében nagy önfe
gyelmet követeltek a résztvevőktől, köszönet 
érte ezúton is azoknak, akik figyelembe vették 
az utánuk következő program szervezőinek jo
gos igényét a pontos kezdésre, és a látogatók 
érdekeit is. 

A Könyvtári Levelező/lap megtisztelő felké
résének eleget téve, az alábbiakban csupán rö
vid összefoglalásra van lehetőségem. Mint
hogy a lapban nem jelent meg előzetesen a 
Könyvtáros Klub programja, talán nem lesz 
haszontalan, ha a tudósítás az alábbiakban né
hány mondatban tájékoztatást ad a lezajlott 
programokról. 

A Könyvtáros Klubban a Magyar Periodika 
Kör kezdte a rendezvények sorát, ahol Fonyó 
Istvánné főigazgató (BME OMIKK), a kör el
nöke, a Typotex Kiadót és az OSZK Elektroni
kus Dokumentum Központját szervezte az 
E-book - elektronikus könyvolvasó Magyaror
szágon című programjába. A digitális eszközzel 
olvasható könyvek kínálatáról Votisky Zsuzsa és 
Moldován István tartott érdekes előadást (rész
letesebben: http://hirek.prim.hu/cikk/72660/). 
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Ezt követően az MKE Nógrád Megyei Szer
vezete mutatta be a Palócföldet, illetve a Pa
lócföld és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet kapcsolódási pontjait -
ünnepelve, hogy 55 évvel ezelőtt jelent meg az 
irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat első 
száma. 

Nem időrendben követve ezután a fesztiváli 
eseményeket, hanem a szervezetek programja
it sorra véve, Haraszti Pálné előadását kell 
megemlítenem, amelyben az Országgyűlési 
Könyvtár Képviselői Kutatószolgálatának ve
zetője a parlamenti képviselők számára vég
zett információkutatásról tartott tájékoztatást 
(Társadalomtudományi Szekció). 

A Bibliográfiai Szekció a kiadói gondok té
makört járta körül „könyvtáros szemmel". 
Szőnyi Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem 
kutatókönyvtárának vezetője, Gazdag Tibor-
né, az ISSN Nemzeti Központ vezetője és Bo
ka László tudományos igazgató (OSZK) mel
lett Szabóné Szuba Jolanta kiadási igazgató a 
Kossuth Kiadótól és Bácskai István igazgató 
a Gondolat Kiadótól vett részt a beszélgetés
ben - ki-ki a saját szakterületét kiemelve. 

A Zenei Szekcióban Zsoldos Marianna 
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) 
tartott előadást Web2-es alkalmazások és lehe
tőségek a zenei könyvtárakban címmel. 

PR party - beszélgetések címmel jelentke
zett az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete a 
fesztiválra. Bujtár József előadása a szellemet, 
Kövi Szabolcs előadóművészete pedig az érzé
keket, érzelmeket célozta meg pánsípon. 

A Műszaki Könyvtáros Szekció stílusosan 
könyvbemutatókat tartott. Pastyik László újvi
déki szerkesztő Mák Ferenc könyvét, A délvi
déki magyarság válogatott történelmi és hon
ismereti bibliográfiáját, Gereben Ferenc egye
temi tanár pedig Palotai Mária Pásztortűz 
1921-1944 című kötetét mutatta be. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció rendezvé
nyén először az olvasás népszerűsítésének je
lentőségéről volt szó. A meghívóban meghirde
tett Békés Pál helyett az IBBY részérő Kiss 
Katalin számolt be egy új projektről (A mese út
ja Magyarországon), majd Nagy Erzsébet Vik
tória (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) 
egy folyamatosan élő, hatékony olvasásnépsze
rűsítő programról 30 éves a „Barátunk 
a könyv" olvasónapló-pályázat címmel. 

Miért szeretjük Pettsont és Finduszt? - erre a 
kérdésre sokan tudnának válaszolni, a könyv
fesztiválon Rét Viktória szerkesztő és Paulovkin 
Boglárka illusztrátor tette ezt meg. 

Felkeltette a könyvtárosok érdeklődését 
2009-ben - sok egyéb mellett - egy új fejlesz
tésű könyvtári portál, a Könyvtár.hu - olvasók 
és könyvtárak közössége. Kardos András por
tálfejlesztő és Ládi László, az OSZK osztály
vezetője érdekes párbeszéd formájában mutat
ta be az érdeklődőknek ezt az új honlapot, 
amely minden bizonnyal rövid idő alatt nép
szerű lesz (talán már ma is az), s valóban a 
könyvtáros társadalom érdekeit szolgálja. 
A programot az MKE FITT-nek becézett szer
vezete, a Fejlett Információs Technológiák és 
Társadalom Szekció prezentálta. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete visszatérő 
vendég a Könyvtáros Klubban. Idén ők is a kre
ativitás és innováció témáját elemezték - az isko
lai könyvtárak vonatkozásában. Sipos Mónika 
könyvtárostanár és Hock Zsuzsanna könyvtár
pedagógiai szakértő beszélgetését Bacsó Ildikó, 
a Mérei Intézet könyvtárosa moderálta. 

Játék a könyvtárban - ez volt a címe a Bu
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtá
ra programjának. Lukácsné Varga Judit tájé
koztató könyvtárostól megtudhattuk, hogyan 
lehet a számítógépes játékokat az információs 
írástudás oktatásának szolgálatába állítani. 

OvidSP - keresés határok nélkül. Czeglédi 
Éva, az Ovid Technologies menedzsere ismer
tette az új keresőfelületet, amely 150 adatbá
zis, 2100 folyóirat és 1500 könyv gyors és ha
tékony elérését teszi lehetővé, elsősorban or
vosi témában. 
| J M M g ! W ^ H M W H | A Könyvtárellátó spe-
BB^^^/lJBHj cifikus honlapjait mutat-

/ EBBB ta be Kormos Sándor in-
H H y/ # iflHj formatikai és áruforgal-
H | M 0 S f £ g | ^ H | | mi vezető a KELLŐ 
H^^BH^^H^H rendezvényén. Ugyanitt 
HHHHHHHH került sor az Év Olvasó
ja emlékgyűrűk átadására. A 2008-ban legtöbb 
könyvet kölcsönzött felnőtt korú, aktív olvasók 
közül most először hárman vehették át Hegedűs 
Béla költő ajándékát: Bíró Zsolt, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár olvasója, Nyilas Károly, 
a kecskeméti Katona József Könyvtár olvasó
ja és Túrán Tünde, a Pest Megyei Könyvtár ol
vasója. 
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Béla költő ajándékát: Bíró Zsolt, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár olvasója, Nyilas Károly, 
a kecskeméti Katona József Könyvtár olvasó
ja és Túrán Tünde, a Pest Megyei Könyvtár ol
vasója. 
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Könyvtárosokon kívül könyvkiadók, más pro
filú egyesületek is megjelentek programjukkal a 
Könyvtáros Klubban. Kiemelném az Akadémiai 
Kiadót, amely 2003 óta minden évben visszatérő 
vendégünk, azonos időpontban (szombaton reg
gel) és azonos témában, de mindig megújuló 
tartalommal: elektronikus kiadványaikat, hon
lapjuk újdonságait ismertetik. Idén Elsasser Klau
dia szerkesztő a nyelvi portált mutatta be. A ta
valyi kezdeményezéshez hasonlóan most is a 
programjuk végén került sor az MKE által meg
hirdetett és egyre népszerűbb könyvtáros totó 
nyilvános sorsolására, ahol a kiadó ajándékaként 
három értékes szótár talált gazdára. 

A szótár volt a kulcsszó a Tinta Könyvkiadó 
rendezvényén is. Kiss Gábor hangsúlyozta, 
milyen fontos szempontjuk, hogy a könyvtáro
sokat megismertessék a korszerű szótárszer
kesztés és -kiadás jelentőségével. A rendelke
zésre álló rövid félórában a magyar nyelv új 
szótárait mutatta be. 

Együtt tartott programot három egyházi ki
adó. Kiadási terveikről, céljaikról Herjeczki 
Kornél (a Harmat Kiadó igazgatója), Galsi Ár
pád (a Kálvin Kiadó igazgatója) és Kendeh-
Knirchknopf Péter (a Luther Kiadó igazgatója) 
beszélt tíz-tíz percben. 

A magyar tudomány számára a 2009-es év a 
Darwin-évet is jelenti. Ennek kapcsán tartott 
Katona Ferenc professzor érdekes és izgalmas 
előadást a Medicina Könyvkiadó szervezésé
ben, ezt követőn Farkasvölgyi Ferencné igaz
gató a kiadó múltjáról, jelenéről és jövőképé
ről adott ismertetést. 

A Győri Könyvszalon az MKE szponzoraként 
jelent meg a Könyvtáros Klubban a már említett 
népszerű szórólapokkal, ismertetőkkel. Az ide
genforgalom Győrött kulturális eszközökkel cím
mel Serfőzőné Tóth Andrea beszélt a városi ön
kormányzat terveiről, eredményeiről. 

A Bolyai Pedagógiai Alapítvány létrejötte 
éppúgy Oláh Anna kezdeményezése volt, 
mint a már említett Appendix Világemlékezet 
listára való jelölése. A Könyvtáros Klub he
lyet adott idén A Bolyaiak alakja a tudo
mányban, irodalomban, művészetekben című 
irodalmi és zenei összeállításuknak. Előadók 
voltak: Lovas István akadémikus, Ats Tibor, 
Oláh Anna, Nagy János, Pelbárt Jenő, vala
mint Adorjáni Bálint és Ferenczy Csongor 
színművészek. 

A gazdag program és a sok látogató csupa 
pozitív érzéseket sugall az olvasónak, de nem 
lehet elmenni szó nélkül a némi elégedetlensé
get tartalmazó visszajelzések mellett, amelyek 
a kollégáktól érkeztek. Ezek nagy része olyan, 
hogy minden nagyobb fesztiválra jellemző le
het (zaj, helyszín stb.), de ezekről az egyesület 
különböző fórumain az év folyamán még szó 
lesz. Itt csak azt említem meg, ami a könyv
fesztivál többi helyszínéhez képest is negatí
vumnak számít. Már tavaly is kifogásoltuk az 
MKKE Fesztiválirodájánál, hogy a Könyvtá
ros Klubban a székek szégyenletesen kopot
tak, piszkosak. A Millenáris így adja bérbe az 
épületet, s ezen idén sem változtatott. Ugyan
olyan rozoga, koszos székeken ültek látogató
ink és előadóink, mint tavaly. Szerencsére a 
rossz érzést az első percek megdöbbenése után 
a sikeres programok némiképpen feledtették. 
Reméljük, hogy idén is többségben voltak 
azok, akik kellemes élménnyel gazdagabban 
távoztak a Millenárisról. • 

Ex Libris Könyvtár 

•> Oroszi Evelin 

2007 őszén már elkerülhetetlennek látszott a 
Benczúr Házat működtető Postai és Távközlé
si Művelődési Alapítvány megszűnése, a ház 
bezárása. 

Az akkor öt főből álló könyvtáros kollektíva 
egy emberként döntött úgy, hogy próbáljuk 
meg a könyvtár és ezáltal munkahelyünk meg
mentését. A közeli Bajza utcában, a Magyar 
írószövetségben éppen akkor hivatalba lépő új 
elnök, Vasy Géza, első nyilatkozatai egyiké
ben célként (feladatként) tűzte ki az akkor már 
több éve zárva tartó írószövetségi könyvtár fel
élesztését. Annyira hamar jelentkeztünk nála, 
hogy első telefonbeszélgetésünkkor a titkársá
gon megkérdezték, melyik elnökkel kívánunk 
beszélni. A régivel vagy már az újjal? 

A tárgyalások során egyeztettünk arról, 
hogy nekünk szükségünk lenne egy helyre, 
ahol nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtha
tunk, a szövetségnek pedig könyvtárosokra 
lenne szüksége saját könyvtára működteté
séhez. 
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2008. augusztus 15-én, letéti könyvtáraink 
és a központi könyvtár leltározása után, a 
könyvtár megszűnt. Mind a három alapító vál
lalat (Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom 
Nyit., Antenna Hungária Rt.) elfogadta a dön
tésünket, miszerint megmentenénk a könyvtá
rat, és messzemenőkig segítettek ebben. A köl
tözést, csomagolást, a raktárhelyiség felújítását 
anyagilag is finanszírozták, amiért nem győ
zünk a mai napig hálát adni. 

A raktározás lehetőségének megteremtését a 
Magyar Telekom támogatta. Három egybenyí
ló helyiségünk van, ahol a központi könyvtári 
feladatokat fogjuk tudni ellátni, és az Ex Lib
ris Könyvtári Alapítvány lelke is itt működhet 
majd. 

Erkölcsi támogatást olvasótáborunk biztosí
tott számunkra. Bezárt könyvtáraink könyvtá
rosai várták és várják az újranyitás lehetősé
gét, működtetett letéteinknél pedig minden 
egyes kölcsönzési napon kaptunk biztatást a 
jövőt illetően. 

2008 ősze az Ex Libris Könyvtári Alapít
vány létrehozásával telt. Alapítónk a Magyar 
írószövetség, egy magánszemély, egy olva
sónk, aki maximális támogatásával segíti 
könyvtárunk munkáját, a Magyar Posta Zrt., a 
TAVSZAK (Távközlési Dolgozók Szakszerve
zete) és a Postás Szakszervezet. 

A 2009-es évben pályázati úton megszerzett 
állami támogatás segíti munkánkat, melyet a 
Területi Művelődési Intézmények Egyesületé
től (TEMI) nyertünk el, miután az egyesület 
tagjai közé fogadta a könyvtárat. 

Saját bevételre a Magyar Telekomnak nyúj
tott könyvtári szolgáltatás révén teszünk szert. 
A következő lépésben szeretnénk életre kelte
ni a Magyar Posta Zrt.-nél lévő letéteinket, 
amihez először természetesen szerződést kell 
kötnünk a postával. 

2009. február 19-ére érkezett el az idő, ami
kor újra munkaviszonyt létesíthettünk, és be
indulhatott a kölcsönzés teljes egészében. 
A könyvtáros „kollektíva" időközben két főre 
csökkent. Másfél hónapig így dolgoztunk, de 
áprilistól egy új kolléganővel nőtt létszámunk. 

Új helyünkön, a Magyar írószövetség 
Könyvtárában beiratkozott olvasóinknak nagy
jából a fele a szövetség tagja, a másik fele pedig 
a régi olvasógárda a VI. kerületből, postai és 
távközlési dolgozók, illetve ezen vállalatok 

nyugdíjasai. A nyitásról részben a sajtóból, 
részben pedig úgy értesültek a környékbeliek, 
hogy a Benczúr utca 27.-ben még működik a 
portaszolgálat, és a régi kollégák készséggel ad
nak információt az új helyünkről. A közeli 
gyógyszertár egy dolgozója is az olvasónk, a 
hozzájáró vásárlók tőle tudják a hírünket. 

A hivatalos, április 15-én megtartott könyv
tármegnyitón nagy örömünkre szolgált a meg
jelent vendégek nagy száma. Az ünnepségen 
felszólalt Schneider Márta, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, 
Molnár Géza, a TEMI elnöke, Vasy Géza, a 
Magyar írószövetség elnöke és Keömley Esz
ter, az Ex Libris Könyvtári Alapítvány könyv
tárvezetője. A vendégek közt jelen voltak más 
könyvtárak vezetői, illetve munkatársai, a mi
nisztérium könyvtári osztályának több munka
társa, a TEMI néhány intézményének vezetője, 
az alapító vállalatok képviselői és a média 
munkatársai. 

Nagyon sok feladat áll előttünk. A napi 
munkán túl szervezés, pályázati lehetőségek 
kiaknázása, új partnerek keresése a dolgunk. 
Igyekszünk lehetőségeinket, adottságainkat 
maximálisan hasznosítani. Bízunk benne, 
hogy támogatóink körét növelni tudjuk, és 
színvonalas szakmai felkészültséggel minden 
igényt ki tudunk elégíteni. Igyekszünk a kor 
követelményének, az állomány számítógépes 
feldolgozásának is eleget tenni. • 
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