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✒✒  Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség (IKSZ) 2016. május 18-án tartotta

éves beszámoló közgyûlését az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár dísztermében.

A közgyûlés levezetõ elnöke Tõzsérné

Géczi Andrea, az IKSZ alelnöke volt.

Elsõként Kiszl Péter, az ELTE BTK

Könyvtár- és Információtudományi 

Intézetének igazgatója mutatta be

Könyvtárosképzés a modern könyvtár-

ügy szolgálatában címmel tartott elõ-

adásában a könyvtárosok képzésének

magyarországi helyzetét. Elmondta,

hogy napjainkban nyolc intézmény ké-

pez informatikus könyvtárosokat, öt in-

tézményben van mesterszakos képzés

(MA), és tisztán könyvtártudományi

profilú doktori képzés egy helyen, az

ELTE-n folyik. Emellett fontos küldetést

teljesít a könyvtárostanár osztatlan ta-

nárképzési szak is. A hallgatói létszá-

mok elemzése után nagy eredménynek

tekintette, hogy a 139/2015 (VI. 9.) Kor-

mányrendelet nyomán megmaradhat a

háromciklusú képzés (BA–MA–PhD)

mindhárom szintje, ezután is lehetséges

mesterszakos diplomát szerezni. A két-

szakosság tíz évvel ezelõtti megszûné-

sének áthidalására felhívta a figyelmet

az ún. részismereti képzés lehetõségé-

re. A Könyvtár- és Információtudomá-

nyi Képzések Kollégiuma tagjainak (be-

leértve az IKSZ-et) példaértékû együtt-

mûködésével sikerült egy korszerû, a

munkaadói igényekkel összhangban ál-

ló, az elmélet és gyakorlat egyensúlyát

megteremtõ képzési- és kimeneti köve-

telményeket megfogalmazni, mely 2017

szeptemberétõl kerül bevezetésre.

A következõ elõadó Barátné Hajdu

Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-

lete elnöke volt, aki a Könyvtáros élet-

pályamodell szakmai alapokon címmel

tartott elõadásában a szaktudás megújí-

tásának kérdései közül kiemelte a kép-

zés, az életpálya, a karrierépítés és a 

továbbképzés szerepét. 2014 szeptem-

bere óta mûködik az életpályával és 

a szakma kérdéseivel foglalkozó mun-

kabizottság, amely a Magyar Könyvtá-
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rosok Egyesülete (MKE) és az IKSZ 

kezdeményezésére jött létre. Együttmû-

ködésre törekszenek a KKDSZ-szel

(Közgyûjteményi és Közmûvelõdési

Dolgozók Szakszervezete) is annak ér-

dekében, hogy a kulturális területen

együttesen tudjon megvalósulni a meg-

újulás. A munkabizottság kidolgozta az

életpályamodell szakmai alapelveit,

bértábla-javaslatot fogadott el, egyezte-

tett az EMMI-vel (Emberi Erõforrások

Minisztériuma) annak érdekében, hogy

megvalósítsa célkitûzését: erõs könyvtár

és felkészült könyvtáros legyen a szak-

ma jellemzõje.

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke kö-

vetkezett, aki elõször felolvasta Sepsey

Tamásné Vígh Annamária, az EMMI fõ-

osztályvezetõje köszöntõjét, amelyet

betegsége miatt nem tudott személye-

sen elmondani. Vígh Annamária ki-

emelte, hogy az IKSZ rendezvényei, el-

sõsorban az Országos Könyvtári Napok,

évrõl évre eredményesebbek. Megemlí-

tette a 2015-ben indult KönytárMozi

programot, amely a kistelepüléseknek

nyújt újabb kulturális lehetõséget. Utalt

a könyvtárak szerepére a kormány által

meghirdetett Digitális Jólét Programban.

Az MKE és az IKSZ könyvtáros életpá-

lyamodellel foglalkozó, közös mun-

kabizottsága a szakma dolgozóinak

életkörülményeiben szeretne változást

elérni. Emellett az IKSZ aktív vitapart-

ner stratégiai kérdésekben is, és aktív a

partnerségben és az együttmûködésben

a döntéshozókkal folytatott konzultá-

ciók alkalmával. 
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Ramháb Mária ezt követõen megtar-

totta beszámolóját a 2015-ös évrõl. Az In-

formatikai és Könyvtári Szövetség életé-

ben kiemelkedõ jelentõségû volt 2015.

Kiemelt események

A szervezet 2015. május 13-án tisztújító

közgyûlést tartott, amelyen a korábbi

elnökség és felügyelõbizottság lekö-

szönt, visszaadta mandátumát az alap-

szabálynak megfelelõen. Ezúton meg-

köszönte a Fodor Péter vezette héttagú

elnökség, valamint a Knorrné Csányi

Zsuzsanna által irányított felügyelõbi-

zottság munkáját a 2011 és 2015 kö-

zötti idõszakban. Tevékenységük meg-

határozó jelentõségû volt a szervezet

mûködésében. Több jelentõs projekt,

jogszabályokból eredõ alapszabály-mó-

dosítás, más szakmai és civil szerveze-

tekkel történõ sikeres együttmûködés

fémjelzi ezeket az éveket. A közgyûlés

egyhangúlag Ramháb Máriát, a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

igazgatóját, a szervezet korábbi alelnö-

két választotta meg új elnökének.

Szintén a májusi közgyûlésen került

sor az IKSZ éltal alapított, A Könyvtár-

ügyért elnevezésû díj átadására, az erre

illetékes kuratórium javaslata alapján.

2015-ben Bakos Klára, a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Egyetemi Központi

Könyvtárának fõigazgatója, korábban

az MKE elnöke, Gyurics Zoltánné, a

mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi

Könyvtár igazgatója, valamint a gödöl-

lõi Szent István Egyetem Kosáry Domo-

kos Könyvtár és Levéltár kollektívája ré-

szesült a díjazásban.

Az év másik kiemelkedõ eseménye

volt 2015. november 3-án a szervezet

megalakulásának huszonöt éves évfor-

dulójának megünneplése Kecskeméten,

ahonnan a szervezet is elindult. Az em-

lékülést köszöntötte Szemereyné Pataki

Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város

polgármestere, Kis Miklós Zsolt agrár- és

vidékfejlesztésért felelõs államtitkár 

üdvözletét pedig kabinetvezetõje tolmá-

csolta. Sepsey Tamásné Vígh Annamária

fõosztályvezetõ az Emberi Erõforrások

Minisztériumának képviseletében, Ba-

ráthné Hajdu Ágnes az MKE elnökeként

mondta el ünnepi gondolatait. 

Az elmúlt negyedszázadra visszaem-

lékezõ Skaliczki Judit, Zalainé Kovács

Éva és Fodor Péter – mint a szervezet

emblematikus szakemberei és vezetõi –

sokat tettek azért, hogy az IKSZ 

a könyvtáros szakma szervezeteként a

könyvtárak érdekeit képviselje, sokol-

dalúan fejlõdjön. Köszönet érte!

A megemlékezés nem csak a múltba

tekintett vissza, hanem megszólaltatta

együttmûködõ partnereinket is, akik ré-

szesei voltak az Együtt a társadalomért

szlogennel megvalósuló programjaink-

nak. Doncsev András, az NKA alelnöke,

Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft.

ügyvezetõ igazgatója, Eperjesi Tamás, a

Hermann Ottó Intézet fõigazgató-he-

lyettese, Redl Károly, az Országgyûlési

Könyvtár tájékoztatási igazgatója méltat-

ta a szervezetünkkel folytatott közös

munkát.

Az IKSZ elnöke a tizedik évforduló-

jához érkezett Országos Könyvtári Na-

pokról adott áttekintést, amely egyértel-

mûen alátámasztotta a könyvtárak 
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összefogásán alapuló program társadal-

mi sikerességét. Fodor István Széche-

nyi-díjas szakember a jövõre nézve 

tárta elénk a várható társadalmi, gazda-

sági, technológiai változásokat, ame-

lyek nagy kihívást jelentenek a könyv-

tárak számára is.

Az ünneplés sem maradt el, ami jó le-

hetõséget kínált a szakma „nagy öregjei-

nek” és a fiatalabb generációknak a talál-

kozásra, beszélgetésre. A résztvevõk

visszajelzése szerint az IKSZ elsõ ne-

gyedszázadához méltó ünnepség volt.

A decemberi közgyûlésen – az IKSZ

hagyományaihoz híven – egy meghívott

elõadó, ezúttal Sörény Edina, az EMMI

vezetõ tanácsosa tartott elõadást a 2015

és 2017 közötti könyvtári pályázati 

lehetõségekrõl és a könyvtári szolgálta-

tások minõségbiztosításának mérföld-

köveirõl. 

A közgyûlések között rendszeresen

megtartott elnökségi üléseken születtek

meg azok a javaslatok, határozatok,

amelyek segítették az IKSZ mûködését. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség mindenkor kiemelt fontosságúnak

tartotta az összefogáson, együttmûkö-

désen alapuló programokat, szakmai in-

novációkat, fejlesztéseket. Ezek közül is

elsõdlegesnek tekintette a szakmai 

érdekképviseleten, a könyvtárosok

képzésén, elõmenetelén alapuló együtt-

gondolkodást a kulturális ágazat irányí-

tásával, társszervezetekkel, képzésért

felelõsökkel. 

Részt vettünk a Kulturális Alapellátás

és Közösségfejlesztés Kerekasztal mun-

kájában, 2015 márciusában és júliusá-

ban. Sajnos egy idõ óta a kerekasztal

nem ülésezik, így nincsenek újabb in-

formációink ebben a fontos kérdésben.

Társzervezetünkkel, az MKE-vel

együttmûködtünk a könyvtáros életpá-

lyamodell kidolgozásában, részt vet-

tünk a kulturális életpálya-bizottság ülé-

sén, 2015. júniusban.

Bekapcsolódtunk a Könyvtár- és In-

formációtudományi Képzések Kollégiu-

ma (KIKK) munkájába, ahol az informa-

tikus könyvtáros alapképzési szak és a

könyvtártudomány mesterképzési szak

képzési és kimeneti követelményeinek

felülvizsgálatával foglalkoztunk.

Részt vettünk továbbá az INFOTÉR

Egyesület (Informatika a Társadalomért

Egyesület) konferenciáján, Balatonfüre-

den, 2015 novemberében.

Több megyei és városi önkormány-

zat igazgatói pályázatának bírálóbizott-

ságába delegáltunk tagot (például Pécs,

Dunaújváros, Nyíregyháza stb.).

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kul-

turális Alapnál (NKA) központi rendez-

vényeink támogatására (Internet Fiesta,

Kárpát-medencei könyvtárak és könyv-

tárosok konferenciája – Csongrád, Or-

szágos Könyvtári Napok, KSZR Mûhely-

napok), valamint szintén az NKA-tól –

EMMI-keretbõl – támogatást kaptunk

mûködési költségeinkhez. 

Rendezvényeink

Az IKSZ elsõsorban tagintézményei, de

az érdekkörébe tartozó területen bárki

más számára is elérhetõ közhasznú

szolgáltatásokat biztosít. 

2015. március 19. és 26. között sike-

resen megrendeztük az Internet Fiesta
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programsorozatát, Környezetünk és csa-

ládunk az interneten címmel. Ötszáz-

ötvenkilenc település hatszázhatvanegy

intézménye vett részt a helyi rendezvé-

nyeken. Csatlakozott az eseményhez a

KSH Könyvtár és az Országos Idegen-

nyelvû Könyvtár is. A rendezvénysorozat

záró konferenciáját a Fõvárosi Szabó Er-

vin Könyvtárban – amely a rendezvény-

sorozat szervezõje is volt – rendeztük

meg, 2015. március 26-án.

2015. május 31. és június 1. között

immár kilencedik alkalommal rendez-

tük meg a Kárpát-medencei könyvtáro-

sok konferenciáját Csongrádon, a

Csemegi Károly Könyvtár társrendezé-

sében. A résztvevõk száma százhuszon-

egy volt, ebbõl a határon túli részt-

vevõk száma hatvannégy. Az elõadók

között volt Ramháb Mária, az NKA Bi-

zottságának tagja, aki határon túli kollé-

gáinak egyebek mellett a könyvtámoga-

tások jövõjérõl beszélt. Wetzel Tamás

nemzetpolitikáért felelõs helyettes ál-

lamtitkár a határon túli kulturális prog-

ramokról tartott elõadást. Képet kap-

tunk a Kárpát-medencében mûködõ

magyar könyvtárak helyzetérõl is. 

2015. október 5. és 11. között tízedik

alkalommal rendeztük meg az Országos

Könyvtári Napokat a kecskeméti Kato-

na József Könyvtár koordinálásával. 

A Nagy Könyvtári Show ez évi partnere

a MACIVA (Magyar Cirkusz és Varieté

Nonprofit Kft.) lett, ez a reklámspot, a

népszerûsítõ anyagok, a logó és a por-

tál felületén is megjelenik. Az egész or-

szágra kiterjedõ programsorozat a kiste-
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lepülési könyvtáraktól az országos

szakkönyvtárakig vonzza az érdeklõdõ-

ket. 2015-ben több mint kétszézhetven-

ezer látogató volt a hétezernél is több

programon. Az Országos Könyvtári Na-

pok záró konferenciáját 2015. novem-

ber 3-án tartottuk Kecskeméten, ami

egyben az Informatikai és Könyvtári

Szövetség megalakulásának huszonötö-

dik évfordulója alkalmából rendezett

emlékülés is volt. A köszöntõ beszédek

mellett az IKSZ volt elnökei (Zalainé

Kovács Éva, Fodor Péter) és egyik ala-

pítója, Skaliczki Judit mondták el vissza-

emlékezõ gondolataikat.

2015. október 6-án, a Dunafalván

megtartott ünnepélyes megnyitóval el-

indítottuk a KönyvtárMozi programot, a

kistelepülési könyvtárak szervezésében.

KSZR Mûhelynapok címmel konfe-

renciasorozatot rendeztünk a szolgálta-

tó megyei könyvtárak, az EMMI munka-

társai, a Könyvtári Intézet képviselõi és

a KSZR-munkabizottság tagjai részvéte-

lével. Az elsõ rendezvényt 2015. szep-

tember 28–29-én Debrecenben, a má-

sodikat 2015. november 11–12-én 

Zalaegerszegen tartottuk.

Az Astellas Gyermekrajzpályázat

szervezésében eredményesen vettünk

részt, amiért e fontos témában tevé-

kenykedõ együttmûködõ partner 

köszönetét fejezte ki azoknak, akik se-

gítették szervezõ munkájukkal a leg-

kedvesebb orvosok népszerûsítését. 

A gyermekrajzokból készült vándorkiál-

lítást felajánlotta a szervezet a könyvtá-

rakban való bemutatásra is.
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A következõ napirendi pont kereté-

ben Liebhauser János, a felügyelõbi-

zottság (FB) elnöke tartott beszámolót.

Az FB szerint az IKSZ mûködése az

alapszabálynak megfelelõ. Az FB java-

solja az elnökségnek, hogy a tagoza-

tok mûködését tekintse át, fordítson

nagyobb figyelmet a munkájuk meg-

újítására, önálló szervezeti életük 

megvalósítására. A beszámoló az IKSZ

honlapján (iksz.org.hu) megtekint-

hetõ.

Ezt követõen Voit Pál, A Könyvtár-

ügyért díj kuratóriumának elnöke 

ismertette a 2016. évi díj nyerteseit. Ez-

úttal két személy részesült az IKSZ elis-

merésében: Knorrné Csányi Zsuzsan-

na, a Színház- és Filmmûvészeti 

Egyetem Könyvtárának volt vezetõje és

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár fõigazgatója, az IKSZ volt el-

nöke.

Ramháb Mária zárszavában össze-

foglalta a legfontosabb gondolatokat:

nehéz helyzetben is felkeresik a könyv-

tárat azok az emberek, akikért dolgo-

zunk; van esély arra, hogy a könyvtárak

aktívan, összefogva tudjanak együtt,

egy célért dolgozni; a kistelepüléseken

komoly közkönyvtári megújítások foly-

nak és ez így lesz a jövõben is; együtt

kell mûködnünk a társadalmi szerveze-

tekkel; az életpályamodell nem csak

béremelést jelent, hanem hivatásunk, a

könyvtár, a könyvtárosság megbecsülé-

sét is.

Végezetül eredményes munkát kí-

vánt a közgyûlés résztvevõinek. ■
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A képen: Kecskés Ildikó és Barátné dr. Hajdu Ágnes



✒✒ 2016. július 7. és 9. között a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete (MKE) már a

negyvennyolcadik vándorgyûlést ren-

dezte meg, hogy a trendeket, szolgálta-

tásokat, közösségkapcsolatokat, a szû-

kebb szakterületek aktuális kérdéseit

megvitassák. A Kapcsolat – Könyvtár –

Együttmûködés: Felelõsséggel a sikeres

közösségekért címmel megtartott konfe-

rencia helyszíne ezúttal Veszprém volt.

A cím tükrözi az IFLA (International

Federation of Library Associations and

Institutions) idei konferenciájának köz-

ponti gondolatát, az Európai Unió szak-

politikai törekvéseit, az MKE-nek az 

Európa a polgárokért programban meg-

fogalmazott célokkal való azonosulá-

sát, és illeszkedik az Emberi

Erõforrások Minisztériuma

(EMMI) szakpolitikai cél-

jaihoz. Az erõs, innova-

tív társadalom elen-

gedhetetlen feltétele a

korszerû könyvtár,

amelynek tevékeny-

sége az ENSZ fenn-

tarthatósággal össze-

függõ programjainak ti-

zenhét pontjában megje-

lölt segítõ intézményként. 

A nyitó plenáris ülésen

Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnö-

ke hangsúlyozta, hogy a könyvtári tevé-

kenység és kapcsolatrendszer minden

közösségre kiterjed. A dinamikusan vál-

tozó, formálódó társadalmi és technikai

környezetben a korszerû könyvtár és a

felkészült könyvtáros katalizátor szere-

pet tölt be az együttmûködésekben és a

közösségépítésben.

Navracsics Tibornak, az Európai Bi-

zottság kulturális, oktatási, ifjúságpoliti-

kai és sportügyi biztosának köszöntõjé-

ben elhangzott, hogy a könyvtárak nem

a múlt, hanem a jövõ intézményei,

ahogy azt a Nyilvános könyvtárak 2020

kezdeményezés deklarálja. Felelõsen

nyitnak a társadalom, a technikai újdon-

ságok, a digitalizáció felé, és válnak kö-

zösségi térré. A könyvtári hálózat fej-

lesztése a társadalom megtartó ereje, 

a „mûveltté tevés” helyszíne, a mûvelt-

ség pedig a társadalom mozgató ereje, a

versenyképesség fokmérõje.

Sepsey Tamásné Vígh Annamária, az

EMMI Közgyûjteményi Fõosztály fõosz-

tályvezetõje többek közt

a felelõsségrõl, a

munkaidõn túli

elkötelezett-

ségrõl, a

k i h í v á -

s o k h o z

való al-

kalmaz-

kodásról, 

a megyei

könyv t á -

rak települé-

si ellátásban

betöltött rendkívü-

li szerepérõl, a közössé-

gek megmaradásáért végzett munkájá-

ról beszélt. Kiemelte a Modern Városok

Program keretében megújuló József At-

tila Megyei és Városi Könyvtárat az or-

szág elsõ zöldkönyvtáraként, említést

tett az Országos Széchényi Könyvtárnak

a Budai Várban történõ, XXI. századi

fejlesztésérõl, a továbbképzési rendszer
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és a bérek fejlesztésérõl, továbbá ki-

emelte, hogy az MKE kiváló szakmai

partnere a minisztériumnak.

Ahogy Porga Gyula, Veszprém pol-

gármestere fogalmazott, egy települést

meg lehet ítélni abból, hogyan bánik a

könyvtárával, amely bár kevésbé látha-

tó, de fontos tartópillér, ahogy egy ha-

jónak a tõkesúly. Gelencsér András, a

Pannon Egyetem rektora a tudomány

oldaláról közelítve jegyezte meg, hogy

írásbeliség és könyv nélkül nem fogal-

mazódhatott volna meg egyetlen fontos

gondolat sem, és a könyvtárnak óriási

jelentõsége van az egyetemes emberi

tudás megõrzésében. Itt nem szakmá-

ról, hivatásról kell beszélni. 

Pálmann Judit, az Eötvös Károly Me-

gyei Könyvtár igazgatója köszöntõje

után, Barátné Hajdu Ágnes Erõs könyv-

tárak, felkészült könyvtárosok címmel

az MKE stratégiájáról, a nemzetközi

környezetre tekintettel végzett szolgál-

tatásfejlesztésrõl, a tapasztalatcseréket

szolgáló országos rendezvényekrõl

adott összegzést. A folyamatos, dinami-

kus megújulás, a könyvtárak helyzeté-

nek újraértékelése, a társadalomban be-

töltött szerep tudatosítása az egyesület

feladata. A civil együttmûködés és 

a nemzetközi szerepvállalás erõsítése a

cél. A 2020-21-re elõrevetített egyen-

rangú és innovatív társadalom zálogai a

felkészült könyvtárosok, mert „ott fejlett

a helyi társadalom, ahol könyvtáros

szakember dolgozik”.

A konferencia elsõ napját a szakmai

kitüntetések ünnepélyes átadása zárta.

Az MKE emlékérmét az egyesület elnö-

ke, Barátné Hajdu Ágnes és Gerencsér

Judit fõtitkár adta át Pintérné Kék Krisz-

tinának (Kaposvári Egyetem Egyetemi

Könyvtár), Gulyás Lászlónénak (II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-

tár), Keszeiné Barki Katalinnak (Savaria

Egyetemi Központ és Levéltár), Sárkö-
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Kitüntetések

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a negyvennyolcadik vándorgyûlésén MKE-
emlékérmet kapott:
Pintérné Kék Krisztina (Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár), 
Gulyás Lászlóné (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár),
Keszeiné Barki Katalin (Savaria Egyetemi Központ és Levéltár), 
Sárköziné Sárovits Hajnalka (balatonfüredi Városi Könyvtár),
Szakmári Klára (Könyvtárostanárok Egyesülete)
és határon túli magyar könyvtárosként
Kecskés Ildikó (Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete).

Az Év Fiatal Könyvtárosa díjat Gergely Ildikó (Pest Megyei Szervezet, Gödöllõ) kapta.
A Kovács Máté Alapítvány különdíját Rózsa Dávid (Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár) vehette át.

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk! (– a szerk.)



ziné Sárovits Hajnalkának (balatonfü-

redi Városi Könyvtár) és Szakmári Klá-

rának (Könyvtárostanárok Egyesülete).

Valamennyien az MKE valamelyik me-

gyei szervezetében – illetve egyikük

egy társszervezetében – betöltött sok

éves, példaértékû, elõremutató és áldo-

zatos szakmai munkáért kapták megér-

demelten az egyesület legmagasabb, sa-

ját alapítású kitüntetését.

MKE-Emlékérmet kapott továbbá ha-

táron túli könyvtárosként Kecskés Ildikó,

a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok

Egyesülete alelnöke, az érsekújvári

Anton Bernolák Könyvtár szaktanács-

adója. Az MKE Komárom-Esztergom

Megyei Szervezet 2013-ban, egy felvidé-

ki tapasztalatcsere miatt vette fel a kap-

csolatot Kecskés Ildikóval. A tíz–tizenöt

éve szunnyadó és felelevenített szálak

azóta sok pozitívumot hoztak mind a

hazai, mind a határon túli szakmai

munkában, valamint a továbbképzések

szervezésében, amibõl a magyar és a

szlovákiai magyar könyvtárosok egy-

aránt profitálhattak. A kapcsolatok köz-

vetítése, egymás munkájának közvetlen

és közvetett segítése sokak számára je-

lentett szakmai többletet. Az érsekújvá-

ri könyvtárral 2015 októberében kötött

testvérkönyvtári megállapodást a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi

Könyvtár, ami azóta az érsekúj-

vári könyvtár állománygyarapításának

segítésében, közös pályázati tevékeny-

ségben, közvetlen könyvtárközi köl-

csönzésben nyilvánul meg, és idén má-

sodszor már a könyvtárosok világnapját

is közösen ünnepelték. Kecskés Ildikó

szerepe kiemelkedõ ebben az együtt-

mûködésben, a közösségteremtésben, a

nemzeti értékek ápolásában, amit most

az egyesület kitüntetésével köszönhet-

tünk meg.

Az ülésen átadták az MKE és az IKSZ

(Informatikai és Könyvtári Szövetség)

által közösen alapított, Az Év Fiatal

Könyvtárosa elnevezésû díjat, amely a

pályakezdõk munkájának elismerését

szolgálja. A kitüntetést Gergely Ildikó

(Pest Megyei Szervezet, Gödöllõ) kapta

a Z-generációról írt pályamunkájáért.
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A Kovács Máté Alapítvány különdíját

Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hi-

vatal Könyvtárának fõigazgató-helyette-

se vehette át a szakkönyvtárak megúju-

ló szolgáltatásairól és az új trendekrõl

írt dolgozatáért.

A hagyományosan november elején

átadott Füzéki István-emlékérem az ala-

pító szándékához illeszkedve kap na-

gyobb hangsúlyt azzal, hogy a leg-

nagyobb szakmai közösség elõtt, a ván-

dorgyûlésen is elhangzik a laudációja. 

A kuratórium idén Varga Róbertnek, a

Somogy Megyei Könyvtár (már) nyugdí-

jas igazgatójának adományozta az em-

lékérmet.

Az MKE, a Bibliográfiai Szekció és a

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

által közösen alapított Kertész Gyula-

díjat Berényi Ernõné (Debreceni Egye-

tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) ve-

hette át. 

A Fitz József-díj az elmúlt év (minden

szempontból) legértékesebbnek tartott

kiadványait illeti. Egy díjazott az MKE

kizárólagos választottja, kettõ miniszté-

riumi hatáskörben odaítélt elismerés,

amely a kiadók rangját emeli. A 2015.

évi könyvtermés díjazottjai a 100 ma-

gyar népmese – A Magyar népmesék so-

rozat teljes kiadása az Alexandra Kiadó

jóvoltából, a Mesélõ kastélyok Pod-

horányi Zsolt munkájaként a Kossuth

Kiadó kiadásában, valamint Csányi Vil-

mos Íme, az ember – a humánetológus

szemével címû könyve a Libritõl

A vándorgyûlés második napja az

MKE szakterületi szekcióinak, valamint

a Veszprém Megyei Szervezetnek és a

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egye-

sületének széles körû tapasztalatcseré-

jével telt. Összesen tizennégy szekció

ülésezett, tizenhárom szekcióprogram-

ban. Csak néhány téma: olvasásfejlesz-

tés az iskolai könyvtárban, EBSCO 

e-book szolgáltatás a megyei könyvtá-

rakban, olvasóvá nevelés okos eszkö-

zök bevonásával, hungarikagyûjtés és 

-kutatás a Mikes-program keretében,

könyvtárosok stresszhelyzetben, érték-

õrzés, a helyismereti tevékenység loká-

lis identitást alakító szerepe, a zenei

gyûjteményen keresztül az ének-zenei

nevelésért, közgyûjtemények együttmû-

ködése a MaNDA országos digitalizálási

projektjeiben, a bibliográfiai szolgálta-

tás változó tendenciái, könyvtáros-

képzés, a kutatói közösségek kommu-

nikációjának támogatása, egyetemi és

kutatóintézeti együttmûködés stb. 

A vándorgyûlés alatt számos kiállító

mutatta be az új, könyvtári tevékenysé-

geket támogató technológiákat, eszkö-

zöket, szolgáltatásokat. 

Felbecsülhetetlen és maradandó ér-

téke marad az elmúlt napoknak az or-

szág különbözõ tájairól érkezettekkel

történt találkozás, beszélgetés, a kiala-

kult kapcsolatok és a hallottak nyomán

odahaza megvalósított ötletek. A mint-

egy nyolcszáz résztvevõt számláló kon-

ferencia záró plenáris ülésén a vándor-

zászlót a miskolciak vették át. Addig

feltöltõdve szervezzük tovább közössé-

geinket, együttmûködéseinket és élünk

hivatásunknak.

A díjazottaknak ezúton is gratulá-

lunk! Köszönjük a házigazdáknak, a

szervezõknek, az egyesületnek – kö-

szönjük Veszprém! ■
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Török Beáta

SZARVASON TALÁLKOZTAK 
AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK
EGYESÜLÉSÉNEK MUNKATÁRSAI



✒✒ Két évtizede immár, hogy június

utolsó hetének elsõ napjait az egyházi

könyvtárakban dolgozó kollégák közül

sokan arra szánjuk, hogy akár az ország

távoli településeire utazva, valamelyik

egyházi könyvtárat, gyûjteményt hely-

színül választva megosszuk az aktuális,

szakmánkat érintõ információkat, új-

donságokat, egyeztessünk az elõttük ál-

ló teendõkrõl.

Így történt ez 2016. június 27. és 29.

között is. Az idén Szarvasra látogattunk,

az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

(EKE) rendezvényének az Evangélikus

Gyûjtemények és a Szarvas-Ótemplomi

Evangélikus Egyházközség adott ott-

hont.

A szakmai együttlét idején számos

esemény zajlik: közgyûlés, konferencia,

szakmai nap, kirándulás. Az érkezés

délutánján a közgyûlés határozatképes

volt. Mányoki János (Evangélikus Or-

szágos Könyvtár) köszöntõje után Hu-

bert Gabriella elnök (Evangélikus 

Országos Könyvtár), Béres-Muszka Ibo-

lya titkár (Magyar Unitárius Egyház 

Magyarországi Egyházkerületének

Könyvtára), Orosz Anna kamarás

(Dunamelléki Református Egyházkerü-

let Ráday Gyûjteménye Könyvtár) és

Márton Gyöngyvér (Evangélikus Hittu-

dományi Egyetem Könyvtára) felü-

gyelõbizottsági elnök beszámolóját hall-

gattuk meg az elmúlt idõszakról. Új

tagkönyvtár felvételét is támogatta a

közgyûlés, az EKE tagja lett a Károli

Gáspár Református Egyetem Hittudo-

mányi Kar Török Pál Szemináriumi

Könyvtár. A kollégákat korábban 

már tájékoztattuk arról, hogy a 2016.

március 17-én kötött megállapodás értel-

mében létrejött a Gerõ Éva Alap. A tá-

mogatást felajánló Gerõ Gyula és így az

alap célja, hogy támogatást nyújtson

„valamely magyarországi egyházi, fele-

kezeti könyvtár számára az egyedi és

általános restaurálás, állagmegóvás,

prevenció megvalósítása, állományvé-

delmi […] és egyéb, az állagmegóvást

elõsegítõ eszközök […] beszerzése, cse-

réje, felújítása” területén. 

Ásványi Ilona, az alap kuratóriumá-

nak tagja és adminisztrátora a szarvasi

összejövetelen nevezte meg az idei

kedvezményezettet. A 2016. évi támo-

gatást a Soproni Evangélikus Egyház-

község Gyûjteményei használhatják 

fel (az alap mûködésérõl bõvebb infor-

máció az alábbi oldalon olvasható:

http://www.eke.hu/gero-eva-alap).

Az idei közgyûlés tisztújító volt: az

alapszabály értelmében az elnököt 

az elnökséget alkotó felekezetek (kato-

likus és protestáns) háromévenként fel-

váltva adják, így Hubert Gabriellát, az

Evangélikus Országos Könyvtár munka-

társát – a közgyûlés döntése alapján –

Ásványi Ilona, a pannonhalmi Fõapátsá-

gi Könyvtár helyettes vezetõje váltja.

Ökumenikus egyházi szervezetként

természetes, hogy minden évben kö-

zös, imádságos együttlétre is hívjuk a

könyvtárak munkatársait. A találkozó

elsõ estéjén az Ótemplomban gyûltünk

össze rövid, ökumenikus istentisztelet-

re. Ezt követõen fogadásra vártak ben-

nünket a Tessedik Sámuel Múzeumban.

A könyvtárszakmai munka valójában

kedden délelõtt kezdõdött. Konferen-

ciánkat Miscellanea – régi problémák,
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új utak, szomszédolás címmel hirdettük,

meghívott elõadóink olyan aktuális kér-

dések, tapasztalatok, feladatok tárgyalá-

sát vállalták, amelyek szorosan kapcso-

lódnak gyûjteményeink munkájához.

A Meskó Eszter (Szegedi Tudomány-

egyetem Klebelsberg Könyvtár) elõ-

adásának kulcsszavai között szereplõ

fogalmakkal – mint nyomtatott világ, di-

gitális és hálózatos világ, tartalomszol-

gáltatás, tartalomgazdaság, új szemlélet,

új kompetenciák, OA-publikálás – mi

magunk is nap mint nap találkozunk.

Fontos, hogy a középpontban mindig 

a különbözõ igényekkel fellépõ olvasó

álljon, illetve maradjon, kapjon a

könyvtártól hatékony és korrekt segítsé-

get munkájához az egyetemi hallgató,

kutató, felhasználó egyaránt – emelte ki

az elõadó. Nem véletlen, hogy Meskó

Eszter elõadásának a következõ címet

adta: Olvasóközpontú könyvtár – vála-

szok a XXI. század kihívásaira. A Hun-

garicana új tartalmairól, fejlesztési lehe-

tõségeirõl, egyházi gyûjteményeket is

érintõ változásairól szólt Somfai Örs

(Arcanum Adatbázis Kft.), majd Káldos

János (Országos Széchényi Könyvtár)

következett Másold és terjeszd, […]

hogy megmaradjon! A nemzet könyvtá-

ra a megosztás és az együttmûködés vi-

lágában címû elõadásával. A jól ismert

és sokszor hallott kulcsfogalmakat, mint

digitális kor, kulturális objektumok

komplex szemlélete, digitális stratégia,

digitalizálás minõsítési rendszere foglal-

ta egységbe – bemutatva közben az or-

szágos könyvtári rendszert, amely mint

„intelligens szolgáltatórendszer” mûkö-

dik, (ki)alakítja a digitális elõállítás, gya-

rapítás és megõrzés rendszerét, és ma-

ga is egy nagyobb egység, a magyar

közgyûjteményi rendszer része. Kühr-

ner Éva (Szent Atanáz Görögkatolikus

Hittudományi Fõiskola Könyvtára) az

egyházi könyvtárak helyzetét, feladatait

elemezte. Összefoglalta teendõinket

mind a fenntartóink, mind a „civil” tren-

dek irányában, például a digitalizálás,

adatbázis-elõfizetés, minõségbiztosítás,
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repertorizálás területén. Peller Tamás

restaurátor arról szólt, hogy melyek a

biztonságos raktározás kritériumai. Ter-

mészetesen felvetette azt az általunk is

ismert problémát, miszerint könyvtára-

ink gyakran nem új építésû, valójában

nem könyvraktározási célra kialakított

terekben kaptak helyet, és néhány meg-

oldási lehetõséget is javasolt. Összefog-

lalta, hogy a nem megfelelõ páratarta-

lom, a szárazság, a nedvesség, a hõmér-

séklet, a légszennyezés milyen hatással

lehet dokumentumainkra, s azt is jó

tudnunk, hogy „katasztrófa” esetén mi

az, amit azonnal tennünk kell. A dél-

elõttöt Szûcs Ernõ biztosítási szakértõ

elõadása zárta a mûtárgybiztosításról.

Szerda délelõtt folytatódott a szoro-

sabb értelemben vett szakmai program.

Ahogy minden évben, úgy ismét rövid

bemutatkozási lehetõséget biztosítot-

tunk két egyházi könyvtár számára.

Nagyné Maros Gabriella a Baptista Teo-

lógiai Akadémia Könyvtárát mutatta be,

majd Eigner Judit a Budai Ciszterci

Szent Imre Gimnázium Könyvtáráról

beszélt. A középiskolás korosztály olva-

sási szokásairól számolt be, illetve arról,

hogy valójában milyen szerepet játszik

a könyvtár az iskola életében. Számta-

lan megvalósított ötletet is elénk tárt: 

a diákoknak szervezett olvasótábort, a

„rejtvénycsütörtököt”, a könyvtárhasz-

nálati fakultációs órát, az „ajándékozz

könyvet az alma maternek” kezdemé-

nyezést vagy a könyvtárban is végezhe-

tõ önkéntes diákmunkát. Részben szin-

tén iskolai könyvtárról szólt Baginé

Tóth Erika, a Szarvasi Városi Könyvtár

vezetõje, aki a Szarvasi Ágostai Hitvallá-

sú Evangélikus Vajda Péter Gimnázium

Könyvtárának történetét, kincseit mutat-

ta be. A gimnázium gyûjteménye a

Tessedik Sámuel Múzeumban kapott

helyet, gondozását a városi könyvtár

munkatársa végzi. Lencsés Ákos (MTA

KIK, EISZ Titkárság) az EISZ stratégiai

céljairól számolt be, arról, hogy felada-

tuk a felsõoktatás és a nonprofit kuta-

tásban részt vevõk számára a tudomá-

nyos tartalomszolgáltatás koordinálása,

de emellett közmûvelõdési feladatokat

ellátó intézményeknek is segítséget

nyújtanak digitális tartalmak beszerzé-

sében, a szolgáltatások megszervezésé-

ben. Várják az egyházi gyûjtemények
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csatlakozását is. Igazán tartalmas elõ-

adással állt a hallgatóság elé Mészáros

Zoltán (Esztergomi Fõszékesegyházi

Könyvtár), aki a most elmondottakat

részben már ismertette az egyesülés

februári szakmai napján. Digitalizálás –

elmélet és gyakorlat címû elõadásában

számos, már megvalósult digitális

könyvtár rövid bemutatása mellett ösz-

szefoglalta tapasztalatait arról a jól át-

gondolt, megtervezett munkáról, ame-

lyet Esztergomban már elvégeztek. Ez-

után Sz. Fejes Ildikó (Magyar Nemzeti

Múzeum Országos Muzeológiai Mód-

szertani és Információs Központ) elõ-

adása következett. Bemutatta a Museu-

Map portált, mûködését, a részt vevõ

intézményeket, illetve beszélt a projekt

céljáról: a csatlakozó intézmények szá-

mára a portálon biztosított egy közös

keresõfelület, ahol a mûtárgyak megha-

tározott szöveges adatai és képei 

az aggregációs adatbázison keresztül a

szélesebb felhasználói kör számára is el-

érhetõk. A MuseuMap valójában a „mú-

zeumi MOKKA”. A nap – és egyben a

rendezvény – záró elõadását Gáborjáni

Szabó Botond tartotta (Tiszántúli Refor-

mátus Egyházkerületi Nagykönyvtár és

Teológiai Szakkönyvtár). Arról beszélt,

hogy az egyházi könyvtárak is csatla-

koztak ahhoz a 2014 elején indult kezde-

ményezéshez, amely a magyar könyvtá-

rak Rákosi-korszakbéli sorsát (1945 és

1956 között) tárja fel. Beszámolt arról,

hogy jelenleg hol tart a munka, s hogy a

kollégáktól milyen segítséget vár. Bár az

említett korszak viszonylag közeli „törté-

nelem”, sajnos nincsenek vagy csak rész-

ben vannak feldolgozva a fennmaradt

dokumentumok; kézirattárak, levéltárak

mélyén rejlenek még bizonyára fotók,

helyi kiadványok, amelyek hasznos for-

rások lehetnek. Tényként állapította

meg, hogy ha ennek a korszaknak az

átfogó feltárását mi magunk nem végez-

zük el, akkor a késõbbiekben erre már

kevésbé lesz lehetõség.

A szakmai programok mellett termé-

szetesen megismerkedhettünk a város

igazán sokszínû kulturális kínálatával, a

Hármas-Körös és vidéke különleges

szépségeivel. A visszajelzések pedig azt

igazolják, hogy az együtt töltött napok új-

ra megerõsítettek, néha elbizonytalanítot-

tak, máskor új lehetõségeket tártak fel

elõttünk – remélve, hogy a könyvtáraink-

ban végzett munkánk javára válnak. ■
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A megyei könyvtárosnapok 

története

✒✒ A Csongrád megyei könyvtáros-

találkozók története több mint negyven

évre tekint vissza. Elsõ alkalommal

1972-ben került megrendezésre Csong-

rádon, a Csongrádi Napok keretében. 

A következõ években, összesen hét al-

kalommal, szintén Csongrád adott ott-

hont a szakmai találkozóknak.1

Az 1979. augusztus 17-ei, ásotthalmi

találkozó mérföldkõnek számít a Ma-

gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)

Csongrád Megyei Szervezetének az éle-

tében, ugyanis ez volt az elsõ olyan me-

gyei találkozó, amelynek szervezésébe

bekapcsolódott a társadalmi szervezet.

A megjelent hetvenöt résztvevõ többsé-

ge a tanácsi hálózatból került ki, de ott

voltak a JATE (József Attila Tudomány-

egyetem), a SZOTE (Szegedi Orvos-

tudományi Egyetem), a szakszervezeti

hálózat és a Tanárképzõ Fõiskola

könyvtárosai is.

Az MKE Csongrád Megyei Szerveze-

tének jogutódja a Csongrád Megyei

Könyvtárosok Egyesülete, amely 1991-

tõl cégbíróság által bejegyzett önálló jo-

gi személy. Természetesen azóta is na-

gyon fontosak az egyesület életében

ezek a találkozók. Minden évben más-

más könyvtárat kér fel az egyesület és a

Somogyi-könyvtár a találkozó megszer-

vezésére. A helyszínek kiválasztásánál

mindig figyelembe veszik, ha valahol

könyvtárátalakítás, -bõvítés volt, vagy új

könyvtári szolgáltatás bevezetésére ke-

rült sor. A helyiek bemutatkozására, a

helyi értékek megismerésére is lehetõ-

ség van ezeken az alkalmakon. Emellett

aktuális könyvtár-politikai kérdések

megválaszolására kérnek fel elõadókat.

Nem utolsósorban a könyvtárosi együtt-

lét is sokat számít, hiszen ilyenkor 

tudnak a kollégák kötetlenebbül beszél-

getni, eszmét cserélni egymással. 

A könyvtárostalálkozók lényege, hogy

mindig a megye más településén való-

sulnak meg abból a célból, hogy a me-

gye könyvtáros társadalma megismerje

az egyes települések életét, helyi kultu-

rális, turisztikai értékeit is a szakmai

elõadások mellett. Az érdeklõdés a

könyvtáros társadalom részérõl minden

évben igen élénk, hiszen mindenkinek

fontos a tapasztalatszerzés, egymás kö-

zegének megismerése.

A résztvevõk száma az elmúlt évek-

ben mindig meghaladta a száz fõt.

Egy ilyen hosszú rendezvénysorozat-

nál nagyon fontos, hogy a hagyomá-

nyok tiszteletben tartása mellett folya-

matosan meg kell újulni és minden 

alkalommal valami újat, mást kitalálni.

A rendezvény kerete immár több évti-

zede hasonló. Ez részben köszönhetõ

annak, hogy az elõdök is igyekeztek a

legmegfelelõbb formát kialakítani, vala-

mint annak is, hogy a rendezvény céljai

a kezdetektõl sokfélék.
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A találkozó fõ céljai

A könyvtárosnap fõ szervezõi immáron

lassan négy évtizede a Csongrád Me-

gyei Könyvtárosok Egyesülete, a Somo-

gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,

valamint az adott település könyvtáro-

sai, kulturális szakemberei.

Mint minden találkozót szervezõnek,

nekünk sem titkolt célunk, hogy szeret-

nénk lehetõséget biztosítani a kötetlen

eszmecserére, teret és helyet adni az

egyre ritkuló személyes találkozások-

nak. Fontos, hogy a kollégák tanulhas-

sanak egymástól, és nyugodtan beszél-

gethessenek bármilyen témáról.

Természetesen célunk, hogy segítsé-

günkkel megismerhessék a résztvevõk

a megye többi települését, a települé-

sek kulturális életét, valamint az adott

település könyvtárát. Sokan követjük

egymás munkásságát a virtuális világ-

ban. Látjuk a programokról készült be-

számolókat, képeket. Fotókon megis-

merhetjük, milyen is az adott könyvtár.

De igazából a személyes megtekintés

során derül ki, hogy mennyire is zöld a

szomszéd fûje.

Már ez a bemutatkozás is mindig

más és más, hiszen teret és lehetõséget

ad a helyi szervezõnek, hogy egyedi

módon ismertesse tevékenységét, mû-

ködését. Mindenki igyekszik megmutat-

ni önmagát, értékeit, sajátosságait, lehe-

tõleg minél színesebben és másképp,

mint az elõzõ években. Szinte minden

évben van valami kis apró újdonság,

ami még sikeresebbé teheti a rendez-

vényt. Az elmúlt években volt már rek-

lámfilm, fotókiállítás, kézmûves termé-

kek bemutatója.

Szervezõként is mindig törekszünk

újabb és újabb kezdeményezések beve-

zetésére. Évek óta totózhatnak velünk a

jelenlévõk, több alkalommal írói pályá-

zatot hirdettünk, idén pedig bemutat-

kozhattak az „alkotó könyvtárosok”,

egy rögtönzött kiállítás erejéig.

KLL • 2016/07

NAPLÓ 23



Valójában azért ez a találkozó egy

szakmai nap, ahol nem kerülhet háttér-

be a képzés, ismeretterjesztés sem. Ez a

programpont teszi ki a könyvtárosnap

jelentõs részét, valamint ez ad legna-

gyobb teret a változatosságnak. Minden

évben igyekszünk aktuális könyvtár-

szakmai kérdésekre fókuszálni. A téma-

választást általában nem befolyásolja a

helyszín, de bizonyos esetekben azért

szoros összefüggés is lehet. A tematika

szabja meg az elõadók személyét, szá-

mát, az elõadások formáját. Az anyagi

korlátok miatt évrõl évre egyre nehe-

zebb a feladatunk, de mindig sikerül

színvonalas és hasznos elõadásokkal

segíteni a megye könyvtárosait.

Felsorolni is nagyon nehéz lenne – sze-

rencsére rendelkezésünkre állnak kró-

nikák, beszámolók, meghívók –, hogy

milyen széles spektrumú az elõadások

sora. A szorosan vett könyvtárügytõl az

irodalomtörténetig, az olvasáskutatáso-

kig, az olvasáspszichológián át az uniós

fejlesztésekig szinte mindenrõl hallhat-

tak már az éppen ott jelenlévõk. Min-

den esetben igyekszünk a legaktuáli-

sabb témákról szólni, oly módon, hogy

az minden jelenlévõnek hasznos le-

gyen. Ez nagyon nehéz feladat, hiszen a

könyvtárosnap célja, hogy a könyvtá-

rosok és érdeklõdõk minél több hely-

rõl, minél több típusú könyvtárból ér-

kezzenek. Az állandó résztvevõk között

mindig szép számmal képviseltetik ma-

gukat a nyugdíjas könyvtárosok, de az

elmúlt években – a kezdetek óta jelen-

lévõ – egyetemi könyvtári dolgozók is

mindig több autóval érkeznek, valamint

egyre nagyobb számban képviseltetik

magukat a szolgáltatóhelyeken dolgozó

munkatársak is. De természetesen leg-

többen a közkönyvtárosok vannak je-

len. Ezen nehézségek ellenére ez idáig

a visszajelzések alapján mindig sikerült

minõségi elõadásokat biztosítani.

Az idei nap témája a könyvtári minõ-

ségügy volt.

Már az 1979-es könyvtárosnapon is

fontosnak tartották a szervezõk, és az-

óta is cél – közkedvelt és népszerû ki-

fejezéssel élve –, hogy csapatépítésnek

is szánjuk a szakmai nap délutánját. En-

nek érdekében a délutáni, úgynevezett

szabadidõs program hasznos kitöltését

is minden esetben alaposan megszerve-

zik a helyi könyvtárosok, közmûvelõdé-

si szakemberek.

Ez ismét egy olyan pontja a szerve-

zésnek, ahol nagy szabadságot élvez-

nek az adott település szervezõi. Nagy

szabadság, azonban nagy kihívás is, hi-

szen a négy évtized alatt volt már vetél-

kedõ, kvízjáték, élõzenés mûsor,

lovaskocsikázás, fürdõlátogatás, madár-

les és még számtalan ötletes program.

Nehéz újat kitalálni, de mint tudjuk, a

könyvtárosok kreatívak, és eddig min-

den évben sikerült színesíteniük és újí-

taniuk a kollégáknak.

Könyvtárosnap Sándorfalván

Az elmúlt közel negyven év alatt a me-

gye számtalan településén megfordul-

tunk már. Bármilyen hihetetlen, de ez

alatt a fél emberöltõ alatt Sándorfalván

még nem találkoztak a megye könyvtá-

rosai. A helyszín, neve ellenére, a me-

gye kis híján legfiatalabb városa. Sze-
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ged vonzáskörzetében, a nagyváros 

árnyékában megbújva éli szorgos min-

dennapjait a nyolcezer-kétszáz lakos.

Azonban, mint a polgármester asszony-

tól hallhattuk köszöntõjében, egy na-

gyon dinamikusan fejlõdõ, élénk kultu-

rális életet élõ településrõl van szó.

Nem szabad szó nélkül elmenni

amellett sem, hogy Gajdosné Pataki

Zsuzsanna korábban a település kultu-

rális életét irányította, hiszen huszonöt

évig õ volt a vezetõje a Sándorfalvi Kul-

turális Központnak. A sok fotóval gaz-

dagon tarkított bemutatkozás során lát-

hatta minden résztvevõ, hogy valóban

egy fejlõdõ kisvárosban járunk. A szak-

mai nap zárásaként – mint minden év-

ben – a résztvevõknek lehetõségük volt

megtekinteni a felvillantott képek ere-

detijét is, bejárni a városka épített kultu-

rális örökségét.

A köszöntõk, bemutatkozó elõadá-

sok során idén is egyre jobban közelí-

tettünk a könyvtárhoz. A polgármester

után utódja, Feketéné Bárkányi Ilona

mutatta be néhány szóban az elõdje ál-

tal megkezdett munkát és annak folyta-

tását. Elõadásának pikantériáját az adta,

hogy néhány évvel ezelõtt még

Szatymazon látta vendégül2 a megye

könyvtárosait.
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A rövid köszöntõ után Csányi Edit, a

könyvtár munkatársa vette át a szót és

mutatta be munkájukat és a Petõfi Em-

lékkönyvtárat. Mindig nagyon nehéz

néhány percben bemutatni a több évi

teljesítményt egy olyan közegben, ahol

valami hasonló feladatot lát el szinte

mindenki. A rövid bemutatóból is kide-

rült, hogy a hagyományos könyvtári

munka mellett milyen sokszínû a sán-

dorfalvi kollégák élete, hogy milyen

fontos szerepet töltenek be a város kul-

turális életében.

A nap felépítése hagyományos volt.

Elsõként megtekinthettük személyesen

is a könyvtárat, beszélgethettünk a

helyszínen. Az elõadásokra már a nem-

régiben, elsõsorban közmûvelõdési cé-

lokra épült Széchenyi Ifjúsági Központ-

ban került sor. A nap témája – nem túl

meglepõ módon – a könyvtári minõség-

ügy volt. Igyekeztünk a témát több ol-

dalról körbejárni és mind elméleti,

mind gyakorlati tanácsokat adni az ösz-

szegyûlt több mint száz megyebeli

könyvtárosnak.

Elsõ elõadónk Ficzkó Zsuzsanna

stratégiai menedzsment tanácsadó volt.

Õ már több könyvtár minõségügyi lépé-

seinél volt és van jelen, többek között a

Somogyi-könyvtár külsõ szakértõje is õ.

Kimerítõ elõadásával általánosságban

próbált elméleti alaptudást nyújtani a

minõségbiztosítás mibenlétérõl, vala-

mint helyérõl a könyvtárakban, a

könyvtári világban. Az általa megfogal-

mazott tételek nagy része ismerõsnek

tûnhetett a hallgatóságnak, azonban

mindig nagyon jó, ha összefoglalva tisz-

tázódnak a fogalmak. Mivel a résztve-

võk széles körbõl érkeztek – a legki-

sebb szolgáltatóhelyek könyvtárosai
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éppúgy ott voltak, mint az egyetemi

könyvtár munkatársai –, nagy szükség

volt erre az összefoglaló és napindító

elõadásra. A visszajelzések alapján azt

mondhatjuk, hogy sokak számára iga-

zán hasznos volt ez az összefoglaló té-

maindító elõadás, amelynek során az

alapfogalmakkal, valamint a TQM cél-

jaival és fõbb lépéseivel ismerkedhettek

meg a hallgatók.

Ahogy a nap korábbi részében, úgy

itt is egyre szûkítettünk a körön. A fel-

vezetõ elõadás után immár hallhattuk,

láthattuk, hogyan zajlik a minõségbizto-

sítás folyamata a gyakorlatban. A rövid

kávészünet után Keveházi Katalin, a

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Klebelsberg Könyvtár vezetõje ismertet-

te, miként zajlott és zajlik náluk a minõ-

ségbiztosítás folyamata. Persze tudjuk, a

minõségbiztosítás sohasem zárul le egy

könyvtárban (sem), mégis itt már egy

évek óta zajló folyamatba tekinthettünk

be s fõigazgató prezije segítségével.

A következõ elõadással egy kicsit ha-

za is beszéltünk. A Somogyi-könyvtár a

folyamat kellõs közepén van. Hosszú

évek tapasztalata és elõkészítése után

2015-ben megtettük az elsõ lépéseket a

minõsített könyvtári cím felé. A rögös

úton megtett lépéseinkrõl, tapasztalata-

inkról, a még ránk váró hatalmas mun-

káról igazgatóhelyettesünk, Sikaláné

Sánta Ildikó számolt be. Ahogy Keve-

házi Katalin elõadásából, Ildikóéból is

érezhetõ volt, hogy bár hatalmas mun-

ka kialakítani és elindítani a folyamatot,

a szervezet szempontjából igenis meg-

éri a minõségtudatos szemlélet, a rend-

szerben gondolkodás.

Mint már említettem, a találkozóra

szerencsére sokan érkeztek kis könyv-

tárakból. Számukra sokkal több infor-

mációt nyújthat egy kisebb könyvtár ta-

pasztalata. Ezek sorában elõször egy

nagyobb városi könyvtár mutatta be,

hogy náluk miképpen zajlik a folyamat.

Szûcs Ildikó, a Szentes Városi Könyv-

tár (Nonprofit Közhasznú Kft.) igazgató-

ja számolt be az általuk megtett lépé-

sekrõl, terveikrõl, eredményeikrõl.

Az összes elõadó kiemelte, de Ildikó

külön hangsúlyozta is, hogy csak úgy

lehet elérni valós eredményt, ha a dol-

gozók összessége magáénak érzi a fel-

adatot, minõségtudatosan tud gondol-

kozni. Csak együtt lehet sikereket elér-

ni. Ezt bizonyítja az is, hogy a szakmai

napra szinte a teljes kollektíva eljött.

A szervezõk a kezdetek óta töreked-

tek arra, hogy helyet és szót kapjanak a

legkisebb könyvtárakból érkezõk is.

Nem volt ez másként idén sem. A jelen-

lévõk zöme egy-két fõs könyvtárakban

dolgozik, nekik a legtöbbet a hasonló

könyvtárak képviselõi adhatnak. Így a

nap szakmai részének zárásaként

Kocsisné Benkõ Beáta, a balástyai

könyvtár vezetõje tartott elõadást az õ

minõségügyi lépéseikrõl. Bea nagyon

nehéz helyzetben volt, hiszen az egész

napi meleg elfárasztotta a hallgatókat,

valamint mindenki várta már az ebédet

is. Sikerült lekötnie a fáradt hallgatósá-

got, és sok humorral fûszerezve mond-

ta el eredményeiket és kételyeit. Az

elõadók közül egyetlenként több ké-

telyt is megfogalmazott, de mint õ is rá-

mutatott, ezek a folyamatok egy kis

könyvtárban kevésbé eredményesek,
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míg a bemutatott nagyobb szervezetek-

ben valóban nagyon hasznosak. Az ap-

ró negatív hang ellenére érezhetõ és

hallható volt, hogy Balástyán is lelke-

sen és hasznosan dolgoznak a könyv-

táros kollégák, minden esetben töre-

kedve a minõségi munkára, minõségi

szolgáltatásokra. Valamint – bár Bea

nagyon szerény volt – irigylésre méltó

eredményeik vannak elsõsorban az

egyedi és sajátos szolgáltatások terén.

Ezzel az elõadással lezárult nap szak-

mai része. Hátra volt még az egyáltalán

nem fekete leves, s a közösen, jó han-

gulatban elfogyasztott ebéd után a sza-

badidõs programok, amelyek során le-

hetõségünk volt megtekinteni a városka

szépségeit, látványosságait.

A fürdõzésre csábító meleg ellenére

a kollégák nagy része maradt a város-

ban, és értõ vezetéssel megtekintette a

Pallavicini-kastélyt, valamint a Budai

Sándor Emlékházat.

Mindkét intézmény méltó arra, hogy

vendégeket fogadjon. Hasznos és érde-

kes kirándulási célpont lehet bárki szá-

mára! Csak biztatni tudok mindenkit,

hogy látogasson el Sándorfalvára.

Mi nagyon jól éreztünk magunkat, és

ismét egy sikeres, eredményes szakmai

napot tölthettünk el kollégáink és bará-

taink között.

A negyvennegyedik Csongrád Me-

gyei Könyvtárosnap sikere azt bizonyít-

ja, hogy továbbra is szükség van erre a

rendezvényre, hiszen ismét lehetõségük

volt az odalátogatóknak eszmét cserélni

szakmáról, munkáról, a világról. Várjuk

a folytatást, a jubileumi, negyvenötödik

megyei könyvtárostalálkozót. ■
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✒✒ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(MKE) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Területi Szervezete az ünnepi könyvhét

alkalmából június 13-án szakmai napot

tartott a nyíregyházi Jósa András Múze-

umban. A társintézményi helyszínt az

idei szervezeti évünk egyik jelszavának,

a kulturális nyitottságnak a jegyében vá-

lasztottuk ki, hasonlóan az elõzõ ren-

dezvényünk helyszínéhez, amely a nyír-

egyházi Szent Atanáz Görögkatolikus

Hittudományi Fõiskola volt. 

Szakmai napunk címe: Könyvtárosa-

ink írták: kutatások és publikációk.

Ahogyan azt Kührner Éva egyesületi el-

nök a köszöntõjében megfogalmazta:

nagy szellemi potenciál, szellemi tõke

birtokában vannak a megyében élõ

könyvtárosok, akiknek kutatásai rend-

szeresen megjelennek publikációk:

könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek

formájában is. Ezen szakemberek közül

négyen ismertették szakmai-kutatási te-

vékenységüket.

Elsõként Bordé Katalin, a Nyíregy-

házi Egyetem könyvtárosa tartott be-

számolót. Elõadásának címe: A Rotary

története Magyarországon, különös te-

kintettel Nyíregyházára. A témában két

könyve is megjelent kolléganõnknek,

az elsõ A Nyíregyházi Rotary Club tör-

ténete, ennek folytatásaként kutatómun-

káját kiterjesztette a magyar Rotary 

történetére is. Elsõdleges publikációs

tevékenysége egyébként a nyomdatör-

ténethez kapcsolódik.

A Rotary – tudtuk meg a definícióból

– olyan civil, jótékonysági világszerve-

zet, amelyben különbözõ foglalkozású

emberek vállalják a humanitárius szol-

gálatot magas erkölcsi, etikai elvek

mentén. 1905-ben alakult meg az USA-

ban, majd 1920-ban Európában is meg-

jelent a szervezet, amelynek 1989-ig

csak férfiak(!) lehettek a tagjai.  A mot-

tó: Önzetlen szolgálat, a cél: jobbá ten-

ni a világot, a jelkép pedig egy huszon-

négy fogú fogaskerék. Programjai: Polio

plusz, Katasztrófaenyhítõ, Békeprog-

ram stb. Világhírû rotariánusok: Neil

Armstrong, W. Churchill, J. F. Kennedy,

T. Mann, M. Thatcher stb.

Magyarországon – Európában nyol-

cadikként – 1925-ben alakult meg az el-

sõ Rotary klub, melyet további tizenegy

követett a második világháborúig. 

A nyíregyházi 1934-ben az utolsó elõtti

volt a sorban.
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Sajnos a háború miatt 1942-ben Ma-

gyarországon megszûnt a Rotary tevé-

kenysége, s megújítására 1987-ig kellett

várni. Ma negyvenkilenc klub mûködik

régiók szerint, melyeket alkormányzó-

ságok fognak össze. A nyíregyházi klub

2004-ben alakult újjá, a mátészalkai

(1993) patronálásával, harminc külön-

bözõ foglalkozású alapító taggal. A te-

vékenységi kör a lokálpatriotizmus je-

gyében határozható meg: hátrányos

helyzetû fiatalok segítése, diákcsere-

programok, tehetséggondozás, jóté-

konyság.

Második elõadónk Babosi László

volt, a nyíregyházi Móricz Zsigmond

Megyei és Városi Könyvtárból. Fõ kuta-

tási területe Ratkó József író munkássá-

ga. Mai elõadásának címe: „Üzenet” az

„Állóvízbõl”. A Penészlek-vita (1968–

1969). Ez az ügy azért került a látóköré-

be, mert Ratkó József is résztvevõje

volt. A történet a következõ: 1968-ban

Végh Antal író, szociográfus író-olvasó

találkozón és dedikáláson járt Nyírbá-

torban. A település és a megye szépen

fejlõdött ugyan, de azért még sötét Sza-

bolcsként emlegették országszerte.

Penészlek (a román határral szomszé-

dos, periférikus község) tanácselnöke

ott volt ezen az eseményen, és megin-

vitálta Végh Antalt: jöjjön le hozzájuk és

nézze meg, milyen viszonyok között él-

nek õk. Végh Antal Ratkó József kísére-

tében meg is nézte a falut, ahol elké-

pesztõ, középkorba illõ körülményeket,

drámai élethelyzeteket, hatalmas elma-

radottságot tapasztalt. Élményeit, ta-

pasztalatait 1968-ban a Valóság címû,

akkoriban igen népszerû folyóiratban

publikálta Állóvíz címmel. A cikk tabu-

döntõ volt: a szocialista pártrendszer

árnyoldalait taglalta, ami akkoriban na-

gyon nem volt szokás. Országos politi-

kai botrány és megyei „sértõdés” lett

belõle. Az eset társadalmi, irodalmi és

személyes életekben bekövetkezett ha-

tásairól is beszélt elõadónk. A szociog-

ráfiai írás kapcsán számos publikáció

született Penészlekrõl pro és kontra.

Darvas József drámát (Térképen nem ta-

lálható), Ratkó József verset (Üzenet) és

cikket (Rákóczi földjén) írt, a Gulyás

testvérek (János és Gyula) pedig doku-

mentumfilmet forgatott róla (Vannak

változások).  

Babosi László a Szabolcs-Szatmár-

Beregi Szemle 51. évf. 2016/2. számá-

ban foglalkozik a témával.
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Harmadik elõadónk Szerafinné Sza-

bolcsi Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem ta-

nára volt. Nagyot ugrottunk az idõben,

hiszen elõadásának címe: Változások az

információkeresésben a fiatalok köré-

ben, avagy információszerzési szokások

változásai az Y és Z generáció körében. 

Korszakunk tehát a XXI. század, a

kutatás alanyai pedig a fiatalok. Definí-

ciót és jellemzést kaptunk az X, Y, Z ge-

nerációról, melyeknek tagjait eltérõ atti-

tûdök, értékorientáció, nyelvhasználat,

technokratizmus, közösségi és családi

értékek, érzelmi intelligencia, munkastí-

lus, terhelhetõség jellemzik. A nagyará-

nyú társadalmi-gazdasági átalakulásokat

követõ személyiség- és attitûdváltozáso-

kat nem szabad figyelmen kívül hagy-

nunk – hangsúlyozta elõadónk. A csa-

ládtagokon és a pedagógusokon kívül a

könyvtárosoknak is fontos szerepük és

felelõsségük van abban, hogy a felme-

rülõ negatív hatások ellenére törekedje-

nek az értékek közvetítésére. Tegyük

mindezt oly módon, hogy a könyvtár

ne csak kultúramegõrzõ intézmény, ha-

nem információs központ és vonzó kö-

zösségi tér is legyen. 

Az elõadás végén a témához tartozó,

azzal legadekvátabban foglalkozó, válo-

gatott irodalomjegyzéket kaptunk, ki-

emelve az egyes szerzõk és mûvek po-

zitívumait. 

A negyedik prezentációt Tanyiné Ko-

csis Anikó, a Nyíregyházi Egyetem do-

cense tartotta, aki jelenleg az informati-

ka tárgy oktatója a különbözõ képzési

formákban és szakokon. Tanári gyakor-
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latát alapul véve a digitális kompetenci-

ák fejlesztésének lehetõségeirõl szólt. 

A téma kapcsán körbejárta a kompeten-

cia fogalmát, részletezte az alap- és

kulcskompetenciákat. Alapkompetencia

az – tudtuk meg –, ami a „túlélést” biz-

tosítja, azaz az írás és az olvasás. Kulcs-

kompetencia pedig mindaz a kulturális,

társadalmi és emberi tõke, amely a ma-

gasabb életminõség felé orientálja bir-

toklóit. 2004-ben határozták meg a

nyolc kulcskompetenciát. Ezek a követ-

kezõk: anyanyelvi, idegen nyelvi, mate-

matikai, digitális, vállalkozási, kulturális

és állampolgári kompetenciák, plusz: a

tanulás tanulása.  

A tantárgy feladata a kulcskompeten-

ciák közül a digitális kompetencia fej-

lesztése. Alapul véve a tényt, hogy a 

felsõoktatásban tanuló hallgatók elsajá-

tították már az elektromos média maga-

biztos alkalmazását, az infokommuni-

kációs eszközöket, technikákat pedig

ismerik, a tanárnõ célja a hatékony,

gyors, pontos és teljes körû információ-

keresés elsajátíttatása hallgatóival. Cél

még az is, hogy olyan ismereteket sajá-

títsanak el a kurzusra járók, amelyek

vonzóvá teszik õket a munkaadók sze-

mében, úgymint szabályos önéletrajz

írása, prezentációkészítés. Az egyete-

misták duális, bachelor- és mas-

terképzés, valamint osztatlan tanárkép-

zés keretein belül tanulnak informatikát

a Nyíregyhái Egyetemen az elsõ és 

második félévben, heti két órában. A ta-

nárnõ bemutatta informatika tantárgyá-

nak oktatási tematikáját, vázolta a 

tantárgy fejlesztési lehetõségeit, azzal

kapcsolatos terveit. Végül õ is – mint

egykori könyvtáros – kiemelte a könyv-

táros szakma jelentõségét, és kérte a se-

gítségünket oktatási tevékenységéhez.

Lévén kollégák a Nyíregyházi Egyete-

men, örültem, hogy bepillanthattam

Anikó oktatási portfóliójába, így a folya-

mat másik oldalán, a könyvtárban tuda-

tosabban, szakszerûbben, célorientál-

tabban tudjuk segíteni hallgatóit. 

Az érdekes, hiánypótló, aktuális és

(Babosi László esetében) izgalmas elõ-

adások után a Jósa András Múzeumnak

a Tevan család nyomdai és kulturális

örökségét bemutató kiállítását látogat-

tuk meg a múzeum oktatóterében. Itt

egyébként gyermekfoglalkozásokat tar-

tanak a megye általános iskolásainak,

amelyek keretében a fiatalok kézbe ve-

hetnek kijelölt múzeumi tárgyakat, ki-

próbálhatnak audiovizuális guide-okat

stb. Házigazda-vezetõnk, Babolcsi And-

rea múzeumpedagógus-régész megmu-

tatta nekünk a látványraktárt, ahol kü-

lönbözõ kultúrtörténeti korokból való

festményeket, vásznakat tekintettünk

meg gyönyörû tárgyi emlékek (Krúdy

Gyula és Jósa András személyes tárgyai,

kultúrtörténeti események kellékei: báli

cipõk, ruhák, táncrendek és technika-

történeti érdekességek) között sétálva.

Zárszóként egy személyes megjegy-

zés a helyszínnel kapcsolatban: cso-

dálatos a múzeumunk; az 1925-ben,

neoklasszicista stílusban épült, egykori

Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság 

patinás falai között tartózkodva, a tartal-

mas elõadások, beszámolók általi isme-

retek, érdekességek hatására élmény-

szerûvé vált a napom, s gondolom,

minden résztvevõé. ■

KLL • 2016/07

NAPLÓ 33



✒✒ Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy

2016. április 29-én elhunyt volt igazga-

tónk, Kleinné dr. Horváth Magdolna,

aki 1985-tõl 2007-ig vezette a móri Radó

Antal (Városi) Könyvtárat.

1977-ben az ELTE BTK könyvtár–

török–történelem szakán jeles diplomát

kapott, majd 1982-ben megszerezte a

bölcsészettudományi doktori címet.

1985-ben pályázta meg a Radó Antal

Városi Könyvtár igazgatói posztját, és

több mint húsz évig irányította az intéz-

ményt.

Nagy lendülettel, lelkesedéssel kez-

dett neki az itteni munkának, rengeteg

ötlete, elképzelése volt a könyvtár és a

város kulturális életének fellendítésé-

hez. 

1987-ben férjével létrehozták a Radó-

díjat a Radó Antal Városi Könyvtár javá-

ra, a helyismereti értékek, az intézmény

dokumentumainak, eszköztárának bõ-

vítése érdekében. A Radó-díjnak kö-

szönhetõ egyik legszebb tárgyi gyûjte-

mény a mûvésztõl és Csepei Tibortól

kapott Vasarely-szitanyomatok, de szü-

lettek a támogatásból emléktáblák is

(Wekerle Sándoré, Radó Antalé).

Jó kapcsolatot ápolt a megyei könyv-

tár vezetésével és a különbözõ szakmai

szervezetekkel. Munkatársait buzdította

a folyamatos fejlõdésre, biztosította szá-

mukra a tapasztalatszerzés, továbbtanu-

lás lehetõségét.

Vezetése alatt a könyvtár kollektívája

Pro Urbe emlékérmet kapott a városi

önkormányzat képviselõ-testületétõl

1998-ban, a város közmûvelõdése terén

elért kiemelkedõ teljesítménye elisme-

réseként.

Szabadidejét kutatással, írással töltöt-

te. Jelent meg novelláskötete, és drámái

közül is bemutattak néhányat. Tagja

volt az (össze)Hordó címû móri lap

szerkesztõségének, rendszeresen szere-

peltek benne írásai.

Felkarolta az amatõr írókat, költõket,

képzõmûvészeket, akik az õ segítségé-

vel bemutatkozhattak a közönségnek.

Nevéhez (és férje nevéhez) fûzõdik a

megalapítása, amely a helyi és környék-

beli alkotókat szervezte közösségbe.

Szerette a humort, és – ami nagyon

jó – magán is tudott nevetni. Rengeteg

vidám pillanat, máig emlékezetes mon-

dás idézõdik fel bennünk rá gondolva.

Emlékét kegyelettel õrizzük. ■
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