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✒ Veszprémben is együtt voltunk – ju-

tott elõször eszembe, amikor a cikk cí-

mén gondolkodtam; és lehet, hogy én

vagyok túl szentimentális, vagy csak ke-

vésbé rutinos vándorgyûlés-látogató, de

számomra ez a néhány nap minden év-

ben hihetetlenül pozitív; egy valódi kö-

zösségbe tartozás élményét adja. Ez az

érzés már akkor megjelent, amikor

megérkezve a városba, a szervezõ kol-

légák figyelmes iránymutatással és

buszjegyekkel vártak minket, hogy el-

jussunk szálláshelyünkre; és ezt a ked-

ves törõdést érezhettük ottlétünk min-

den órájában. Azonnal észrevettük, 

milyen szép a város: barátságos, élhetõ

légkör lengte be; az emberek kedvesek

voltak, az épületek gyönyörûek. Töké-

letes helyszíne volt az idei vándorgyû-

lésnek.

A csütörtök délutánt a Hangvillában

töltöttük, meghallgatva a nyitó plenáris

ülés elõadóit; este pedig a Mendelssohn

kamarazenekar koncertjét, amely fan-

tasztikus élményt jelentett. E kettõ kö-

zött még egy apró városnézés is bele-

fért az idõmbe a környéken. Ha valaki

Veszprémbe látogat és kellemes helyet

keres egy jó kávé vagy egy pohár finom

bor elfogyasztásához, rengeteg lehetõ-

ség közül választhat. Én is kiválasztot-

tam egyet, ahol egy pohár bor mellett

azon gondolkodtam, mennyire hasonló

érzés tölt el, mint amikor Dél-Spanyol-

országban, Dél-Olaszországban vagy

Szicíliában jártam. Igazi mediterrán élet-

érzés – július 7-étõl már ez jut eszembe,

ha a városra gondolok.

Pénteken a kis plenáris üléssel indult

a résztvevõk napja, majd szétszóród-

tunk a „szélrózsa minden irányába”, a

különbözõ szekcióülések elõadásaira,

ki-ki érdeklõdési köre szerint. Magam

részérõl a napom jelentõs részét a Pan-

non Egyetem A épületében töltöttem, a

Társadalomtudományi Szekció rendez-

vényén, de bizony fél kettõ körül a

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egye-

sületének programja átcsábított, vissza 

a Hangvillába.
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Szepesi Judit és Sinka Róbert Qulto a

könyvtárképzésben címû elõadása után –

amely egy pilot projekt tapasztalatait

osztotta meg velünk – került sor Bartos

Éva és Hangodi Ágnes elõadására Ma-

gyar könyvtárosok Kárpát-medencei to-

vábbképzõ hálózata címmel. Ahogy az

elõadók elmondták, a kétezres évek

eleje egyfajta kísérleti idõszaknak te-

kinthetõ a továbbképzésben, majd

2004-ben került sor a Könyvtárosok Vi-

lágtalálkozójára, ahol együttmûködés

valósult meg a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete és a Publika Magyar Könyv-

tári Kör között: célul tûzték ki akkredi-

tált továbbképzõ központok kialakítá-

sát határon túli helyszíneken. 2007-ben

dolgozták ki a határon túli magyar

könyvtárak fejlesztési programját; alakí-

tották ki a határon túli képzõközpontok

infrastruktúráját, akkor valósult meg a

képzõ tutorok, a mentorok képzése.

Fontos eredmény volt, hogy a képzés

bázishelyei a könyvtárak lettek, illetve a

mûvelõdési házak, amelyek helyet tud-

tak biztosítani a program infrastruktúrá-

jának. 

A magyarországi központot a nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Megyei

Könyvtárban alakították ki. 2009–2010-

ben az OKM egy meghívásos pályázata

adott lehetõséget a Könyvtári Intézet-

nek arra, hogy létrehozza az Eurotéka

Szabadegyetemet, és a határ menti kis-

települések továbbképzési programját,

Kaleidoszkóp néven. 2011-ben NEFMI-

támogatással folytatódott a program,

majd néhány évre elapadtak a források.

2014 õszétõl azonban ismét bõvülnek a

képzési helyszínek, és új témák is fel-

merülnek (helyismeret, olvasásfejlesz-

tés, konfliktuskezelés, online irodalmi

adatbázisok stb.). A 2016/17-es tanévet

az EMMI támogatja, és ismét bõvülés fi-

gyelhetõ meg mind a helyszínekben,

mind a képzési kínálatban, továbbá ro-

kon szakmákkal is felvették a kapcsola-

tot. Ahogy az elõadók elmondták: 

céljuk egy hosszú távú (2017–2020-as)

stratégia feladatainak kidolgozása.

Redl Károly Könyvtár, ami összeköt – 

A Kárpát-medencei könyvtárosok ösz-

töndíja címmel tartotta meg elõadását,

amelyben bemutatta a program kezde-

teit, fejlõdését; az idõközben felmerült

dilemmákat, amelyeknek következté-

ben változtak a pályázati feltételek is.

Az elmúlt öt évben ötvenkilenc könyv-

táros pályázott sikerrel hét országból, és

vehetett részt a Könyvtár, ami összeköt

programban. Az Országgyûlési Könyv-

tárból érkezett Tóth Éva osztályvezetõ,

aki az Országgyûlési Könyvtár egyete-

mi-kutatóintézeti együttmûködési prog-

ramjáról beszélt nekünk, amelynek leg-

meghatározóbb célkitûzése a szakmai

kapcsolatok elmélyítése. Mivel a könyv-

tár több hónapos felújítása során az ol-

vasók máshol elégítették ki könyvtári

szükségleteiket, fontos volt, hogy ezek

a könyvtárhasználók visszatérjenek, cél-

csoport pedig a felsõoktatásban, alap-

és mesterképzésben tanuló diákok. 

A programot a 2015. április 10-ei nyitó-

konferencián ismertették a szakmával.

Papp Anna Mária, az Országos

Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója

volt a következõ elõadó, aki Együtt-

mûködések a társadalom érdekében

címmel beszélt a könyvtár sokrétû és
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kiemelt jelentõségû partnerkapcsolatai-

ról. Részletes képet kaptunk a partne-

rekrõl, a különbözõ együttmûködé-

sekrõl, és beszámolt mindezeknek az

eredményérõl is: mind a partnerek,

mind a könyvtár gyarapodnak ezek ál-

tal; legyen szó a nyelv és a kultúra meg-

ismerésérõl, állománygyarapításról,

szolgáltatásbõvítésrõl, az intézmény

színvonalának emelésérõl vagy promó-

cióról. Mindezek mellett pedig Papp

Anna Mária kiemelte a használói, társa-

dalmi gyarapodás fontosságát is. A kö-

vetkezõ elõadásban három elõadó há-

rom könyvtárból osztotta meg velünk

tapasztalatait az iskolai közösségi szol-

gálatról. 

Érdeklõdve hallgattam már azért is,

mert kolléganõm, Gyõri Krisztina volt

az egyik elõadó, aki nem egyedül érke-

zett Veszprémbe – azóta már megszüle-

tett a kisfia. Krisztina mellett Sági Ildikó

osztályvezetõ a Budapesti Corvinus

Egyetem Egyetemi Könyvtárból és

Borostyániné Rákóczi Mária, az Orszá-

gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

munkatársa tájékoztatta az összegyûlte-

ket. Érdekes volt hallani a különbsége-

ket és azonosságokat, legyen szó akár a

diákoknak felajánlható feladatokról,

akár az adminisztráció kezelésérõl. 

A KSH Könyvtár fõigazgató-helyettese,

Rózsa Dávid, a Wikipédiával foglalko-

zott elõadásában; a „Mit tesz értünk 

a Wikipédia, és mit tehetünk mi a

Wikipédiáért?” kérdést járva körül. 

Ezután engedtem a Csongrád Megyei

Könyvtárosok Egyesülete által kínált

program csábításának, és rövid séta

után visszaérkeztem reggeli-délelõtti ki-

indulópontomhoz, a Hangvillába. A be-

szélgetések központi mottója, címe

Szakmai belsõ kommunikáció – Jellem-

zõk, hatékonyság, lehetõségek volt; e

köré épült a hat elõadás és az utánuk

folytatott remek hangulatú beszélgetés.

Jó volt az elõadók sorában üdvözölni

Somorjai Noémit, a Semmelweis Egye-

tem Magatartástudományi Intézetének

könyvtárosát, akivel egyetemi tanulmá-

nyaink óta ismerjük egymást.

A záró plenáris ülés nagyon bol-

doggá tett, mivel kiderült a jövõ évi

vándorgyûlés helyszíne. Egészen kis-

gyermekkorom óta szerelmese vagyok

Miskolcnak (pedig akkor még csak tele-

vízióban láttam), húszévesen születés-

napi meglepetésként egy egyhetes utat

kaptam, és a Palota Szállóban szállhat-

tam meg. 

Az idõ rövidsége folytán nem tudtam

az egész várost bejárni, de néhány hely-

re eljutottam, és ez megerõsítette a sze-

retetet. Most pedig eljutok 2017-ben is –

boldog voltam a hírre. De nem akarom

megcsalni cikkemben Veszprémet, hi-

szen a város és lakói, a szervezõk törõ-

dése, a szervezés alapossága meghatott.

Külön öröm volt számomra személye-

sen is megismerkedni az egyik szerve-

zõvel, aki a moly.hu oldalon molytár-

sam is, aki rengeteg munkája mellett is

szakított egy kis idõt arra, hogy beszél-

gessünk. Még eközben sem feledkezett

azonban meg a feladatairól, és a szem-

bejövõ kollégáknak iránymutatást adott,

hogyan jutnak a Hotel Históriához. 

Remélem, ez nem csak egyszeri alka-

lom volt, és fogunk még találkozni egy-

mással. ■
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