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 A határon túli könyvtárosok képviseletében a MKE-nek köszönhetően részt vehettem a 44. 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésén, melyet idén Győrben rendeztek meg. Örömömre 

szolgált, hogy különös figyelemmel fogadtak bennünket, s a magyar könyvtárosok mellett 

megismerkedhettem a határon túli kollégákkal is. Vendéglátóink közül kiemelném Barátné dr. Hajdu 

Ágnest, a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet tanárát, valamint dr. Horváth Józsefet, a győri 

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatóját, akik meleg vendégváró szeretettel fogadtak, s hasznos 

tanácsokkal láttak el minket, kapcsolatépítéseinkben segítettek, és eligazítottak a programok sűrűjében. 

A Vándorgyűlés szervezői megtisztelő figyelmük jeleként meghívtak a MKE elnökségi ülésére is, ami 

a kapcsolatteremtéshez jó alapot szogáltatott. Kiemelném az elnök asszony, Bakos Klára mindenre 

kiterjedő odafigyelését az konferencia egész ideje alatt.  

Jó volt átélni az együttlétet a kollégákkal, 650 résztvevővel, s megérezni a szakma izmosságát, 

életképességét, ami megerősített  abban a tudatban, hogy a könyvtárosság ügye nem hanyatlik, sőt 

jövője van, és társadalmi elismerésre számíthat. Ez a gondolat csengett ki Bakos Klára szavaiból is a 

nyitóülésen. A hosszútávú fenntarthatóság kérdéskörén belül a könyvtárak bővülő funkcióiról szólt, 

amelyek a könyvtár stabilitását szavatolják. Kulcsszó az innováció a fejlődés szolgálatában. A 

könyvtáraknak is fel kell venni a versenyt a kor kihívásaival, s ezáltal a hagyományos szerepkörrel 

párhuzamosan kivívja a nélkülözhetetlen jelzőt egy társadalomban. A Vándorgyűlésnek otthont adó, s a 

szervezés fő pillére a Széchenyi István Egyetem rektora, Szekeres Tamás köszöntőjéből is hallhattuk az 

egyetemi könyvtár és maga az egyetem történetéről és sikeres fejlődési útjáról. Immár az egyetem 

Regionális Információs Transzfer Centrummá nőtte ki magát. Az egyetem és a könyvtár nagyszerű 

szervezettségéről és jövőre szóló berendezettségéről volt alkalmunk meggyőződni az  ott-

tartózkodásunk során, s a gyakorlatban is láthattuk, hogy a konferencián elhangzottak nem pusztán 

szavak, hanem élő gyakorlat. Köszöntőt mondtak még dr. Somogyi Tivadar, alpolgármester (Győr), 

Major Ernő, vezető (Megyei Intézményfenntartó Központ), Figula Anikó, igazgató (Széchenyi István 

Egyetem Egyetemi Könyvtár).  

 A konferencia fontos mozzanataként éltük meg L. Simon László államtitkár megnyitó beszédét, 

akinek jelenléte jelzésértékű volt mindenki számára, hiszen a könyvtárak sorsa és stabilitása az állami 

szervek odafigyelésének s velük való jó kapcsolat függvénye.   

 A nyitókonferencia fénypontja a díjak átadása volt, hiszen a szakma elismerése valóban jelentős 



és ösztönző a könyvtárosok részére. Külön kiemelném, hogy, mint mindig, a határon túlra is odafigyelt 

a szakma, így Tavaszi Hajnal nagyváradi kolléganőt MKE Emlékéremmel díjazták, valamint szabadkai 

kolléganőm, Hicsik Dóra átvehette Az év fiatal könyvtárosa elismerést. 

 A konferencia nyitó előadása dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának  

igazgatója a könyvtár kettős szerepéről, az emlékező és a jövőbe tekintő egymást kiegészítő funkcióiról 

a téma nagyszerű felvezetője volt. 

 A Vándorgyűlés második napja a szekcióké volt, s a bőség zavarával kellett küzdenünk, hiszen 

sok érdekesnek ígérkező előadásról le kellett mondanunk, de így is kárpótolt az, amit hallhattunk egy-

egy szekcióban. Jómagam is beszámolhattam a vajdasági könyvtárak, illetve a szabadkai könyvtár 

helyzetéről, s a perspektíváiról. Visszejelzéseket is kaptam ennek kapcsán a rokon helyzetben levő 

határon túli kollégáktól, s ezek alapul szolgáltak a későbbi hasznos beszélgetésünknek a társas esten. A 

társas est jó hangulatban zajlott, s a beszélgetések, ismerkedések mellett a gondűzesnek is jó alapot 

teremtett. 

 Nagyon sok szabadidős program közül választhattunk, itt is a bőség zavarával küszködtünk. A 

város lenyűgözött szépségével, s alaposan körbejártuk a belvárost. Győr belvárosában szinte minden 

épület a történelmi korok patináját viseli. A folyókon átívelő hidak különös színfoltjai a városnak. A 

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár megtekintése számomra élmény volt és egyben hasznos, mivel 

hasonló a funkcióiban és felépítésében a szabadkai Városi Könyvtárral. Értékes tapasztalatokat 

szerezhettem a könyvtárlátogatás során. A vendéglátó egyetemen tett körút és a könyvtár megtekintése 

is mély benyomást tett bennem. A jövő már megvalósult ezekben az intézményekben, ahol a tudáshoz 

vezető út járható és célra tartó.  

 Fantasztikus élmény volt az orgonakoncert is a Székesegyházban. Végezetül, a pannonhalmi 

kirándulás méltó zárása volt ennek a négy tartalmas és felejthetetlen napnak. Pannonhalma a 

Világörökség része, a pompás apátság a magyar kultúra bölcsőjének tekinthető. 

 Minden elismerésem a Vándorgyűlés győri szervezőinek, a Galgóczi Erzsébet Városi 

Könyvtárnak, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének, Kisfaludy Károly Megyei 

Könyvtárnak, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar könyvtárának és Széchenyi 

István Egyetem Egyetemi Könyvtárnak, valamint a MKE szervezetnek. Köszönet a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének, hogy lehetővé tette a részvételemet ezen a rangos konferencián.  
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