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Könyvtárunkat hatan képviseltük ezen a rendezvényen. Csütörtök délután még jó 
melegben érkeztünk meg a városba. 

Győri kollégáink kedvesen fogadtak, segítőkészen eligazítottak minket. A szállás a 
Duna parton található, így hajnalban csodálatos látványban volt részünk. A kollégiumi 
elhelyezés (közös fürdő két szobának, emeletes ágyak, pici szobák) igazán „problémamen-
tesre” sikeredett!? 

Délután a nyitó plenáris ülést tartották meg. Köszöntőt mondott Bakos Klára, elnök 
(MKE), dr. Szekeres Tamás, rektor (Széchenyi István Egyetem), dr. Somogyi Tivadar, 
alpolgármester (Győr), Major Ernő, vezető (Megyei Intézményfenntartó Központ), Figula 
Anikó, igazgató (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár). Majd L. Simon László, 
kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) nyitotta meg a vándor-
gyűlést, aki szerint a szakma előtt álló legsürgetőbb feladat a hazai könyvtári rendszer 
gerincét alkotó megyei könyvtárak megyeszékhelyeknek történő zökkenőmentes átadása. 
Ezután átadta a Fitz József-könyvdíjakat, amellyel a könyvtárakban legnagyobb sikert 
aratott, legértékesebbnek, legszebbnek tartott műveket jutalmazzák a könyvtárosok javas-
lata alapján; az idén Deáky Zita Jó kis fiúk és leánykák – A kisgyermekkor történeti nép-
rajza Magyarországon című kötet, Kengyel Miklós Perkultúra: a bíróságok világa és a 
Kárpáti János szerkesztette Képes magyar zenetörténet című könyv kapta a díjat. Követ-
kezett a könyvtárosok elismeréseinek átadása. 

Ezt követően Dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke 
tartott előadást Nemzeti könyvtárügy: az emlékezet és képzelet fúziós erőműve címmel. 
(elolvasható: http://vandorgyules.sze.hu/downloadmanager/details/id/5002/m/4723) 

Este a Székesegyházban egy gyönyörű orgonahangversenyt hallgathattunk meg, 
amelyet Cziglényi László Szt.László-díjas orgonaművész és Cziglényi Ákos gordonmű-
vész adott elő. 

Péntek 13-a volt, kint kisebb megszakításokkal esett az eső és a hőmérséklet 14-15 
fokra esett vissza. Az utóbbi pár év után kissé furcsa volt a hideg időjárás. 

Péntek a szakmai programok napja volt. Délelőtt és délután is előadásokat hallgat-
hattunk különböző szekciók, különböző témáiról. Mindenki maga választotta ki, mire ül 
be. Sajnos kellett szemezgetni, mérlegelni, mert nem tudtunk minden minket érintő, érdek-
lő előadást megnézni. Vagy egy időpontban volt a két előadás vagy a technikai akadályok, 
az előadók mondandójának terjedelme miatt csúszások alakultak ki és a várt témát nem 
tudtuk meghallgatni.  

Ketten is a Tudományos és Szakkönyvtári szekcióban kezdtünk. Először dr. Téglá-
si Ágnes az EISZ (elektronikus információszolgáltatás) aktuális helyzetéről tájékoztatott. 
Az előadás teljes anyaga letölthető az EISZ honlapjáról. (http://eisz.mtak.hu/?p=197). 
Utána Holl András az MTMT fejlesztési terveiről számolt be. Az MTMT kizárólagos 
adatszolgáltató szerepet tölt be a tudományos publikációk tekintetében. Dr. Legeza Dénes 
szerzői jogi ügyintéző „Szakkönyvek és tankönyvek on-line környezetben” című előadá-
sának kulcsmondata így hangzott: “… a tömeges digitalizálás nem egyenlő a tömeges 
felhasználással!”A vendéglátók részéről ízelítőt kaptunk az információbróker szolgáltatás-

  21

http://vandorgyules.sze.hu/downloadmanager/details/id/5002/m/4723
http://eisz.mtak.hu/?p=197


TUDÓSÍTÁSOK 

ról is. Két szakképzett kolléganő, Bocskai Adrienn és Oross Adrienn irányításával 2011-
ben fogtak bele ebbe a térítéses szolgáltatásba. Nem meglepő, hogy Győrben, ebben a 
fejlett iparral rendelkező városban van fizetőképes kereslet erre a könyvtárakban még nem 
annyira megszokott szolgáltatásra.  

Ebéd után beszaladtunk a városba, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot és esőál-
ló cipőt vásároljunk. Délután szintén a Tudományos és Szakkönyvtári szekcióban jártunk. 

„Merjünk babot álmodni – hallgatókkal a hallgatókért” talányos címmel osztotta 
meg gondolatait a hallgatósággal Tóth Judit, a Corvinus Központi Könyvtárából. Azokat a 
módszereket sorolta fel, melyeket a hallgatók becsalogatására alkalmaztak. 

Következett a Záró plenáris ülés, ahol minden szekció megfogalmazta üzenetét, 
amelyek a http://vandorgyules.sze.hu/downloadmanager/details/id/5004/m/4723 címről 
letölthetők: 

Mindenki izgatottan várta a bejelentést, hogy hol lesz a 45. MKE Vándorgyűlés, a 
helyszín Eger lesz. Azaz a Bródy Sándor Könyvtár az Eszterházy Károly Főiskolával kö-
zösen rendezi meg jövőre a könyvtáros vándorgyűlést. 
Az esti baráti találkozó hagyományaihoz tartozik a jó hangulatú vacsora, amely idén kissé 
hosszúra nyúlt sorban állással párosult, de ezt kárpótolta a kellemes zene és a jó társaság. 

Szombaton kiadós reggeli után indultunk kirándulni, megnéztük a lenyűgöző, pom-
pás fertődi Eszterházy-kastélyt, ahol még egy zenekari próbába is beleshettünk, majd a 
Fertő-tavon hajókáztunk. (Időjárás: szél, eső és hideg) 

Összegzés: Nagyon jól éreztük magunkat, sok új információhoz jutottunk, régi isme-
rősökkel találkoztunk. Jövőre Egerben találkozunk?! 

 
Gyurkóné Marton Beáta 
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