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Könyvtárak az eu rópai ál|am polgárokért

A Magyar Könyvtárosok Egyesü|etének 45. Vándorgyű|ése,
Eger, 2013' jú|ius 18-20.

Szakmai beszámoló

A Magyar Könyvtárosok EgyesÜletének |egrangosabb szakmai rendezvénye évrő|-
évre a vándorgytÍlés, ame|y egyben a hazai könyvtáros társada|om |egnagyobb éves
seregszem|éje.

Vándorgytj|ésÜnk központi témáját úgy vá|asztjuk meg, hogy az a könyvtáros
társada|om egészét érintse, érdekelje, s ugyanakkor konferenciánk he|yszínéhez,
va|amint a mindenkori társadalmi aktua|itásokhoz is szorosan kapcso|ódjék.

ldei, 45. Vándorgyű|ésünk témája ,,szABAD TUDA9ARAMLÁS, EGYENLŐ
HozzÁFÉRÉs - xonyvtárak az európai áttampolgárokért,, vo1t,.hé|yszíne Eger, Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, va|amint az Eszterházy Káro|y Főiskola, Tittel
Pá| Könyvtár és Médiacentrum.

A könyvtáros szakma központi nyitó rendezvényén több. mint 700 fő (678 fő
regisztrá|t résztvevő, va|amint 40-50 meghívott vendég) könyvtáros, kü|- és belfö|di
partner szervezet, kü|fö|di vendég, határon tú|i magyar könyvtáros, kiállító, szakmai
partner, ágazati irányító minisztériu,mi képvise|ő, tudós, könyvkiadó, ha||gató |ehetett
tanúja a Fitz díj, MKE em|ékérem; Ev fiata| könyvtárosa-d,tj és kÜ|öndíj; Kovács Máté-
díj; Kertész Gyu|a em|ékérem átadásnak.

A rendkívÜ| intenzív szakmai munkához 3 p|enáris ü|és és 12 szekció mintegy 60
e|őadása adott keretet. |tt kerÜ|t vitaanyagként történő közreadásra a Kormány 2014-
2020-as tervidőszakra érvényes konyvtári szakmapo|itikai koncepciója, ame|y a
Vándorgyű|és hon|apján (vandorgyu|es-eger.ekft.hu) A korszerű könyvtár kü|detése
és fe|adatai - e|ozetes szakmai vitaanyaga stratégia elkészítéséhez címme| minden
érdek|ődő számára hozzáférhető. A koncepció és a Vándorgyű|és összhangban Van:
szabad tudásáramlás, egyen|ő hozzáférés' Az elindu|t közgondo|kodás je|entősége,
hogy |ehetové teszi az eredményes uniós forrásgazdá|kodást.

VándorgyűlésÜnk sze||emiségében szorosan kapcso|ódott a 2012, évi őszi országos
Könyvtári Konferenciánkon e|fogadott Tézisekhez és aján|ásokhoz. Ezen szoros
szakmai kapcso|ódáson tú|, tágabb érte|emben, a magunk eszközeivel, a ,,2013., a
Po|gárok Európai Éve'' eszméjéhez kapcso|ódva a megfelető információhoz jutás
jogának érvényesü|ését is e|ő kívántuk segíteni.

Vándorgyű|ésÜnkön, a Szervezett programok szÜneteiben, a társada|mi programok
során, a sajtótájékoztatóhoz kapcso|ódóan, mód nyí|t a szakma társada|mi- és az
MKE sajtókapcso|atainak ápo|ására is.



Záró p|enáris ü|ésÜnkön az MKE a határon túli magyar szervezetekke| stratégiai
megá||apodást írt a|á' a Magyar Könyvtárosok EgyesÜ|ete és a határon tú|i magyar
könyvtáros szervezetek egyÜttműködési megá||apodásának ünnepé|yes a|áírására
kerü|t sor. Az egyÜttműködési megál|apodás |ényegét Bakos K|ára, az MKE e|nöke
ismertette röviden, majd Hajna| Jenő, a dé|vidéki KAPocS Könyvtári Csoport
EgyesÜ|et e|nöke beszédet mondott a határon tú|i egyÜttműködő partnerek nevében.
Ugyancsak a záro p|enáris Ü|ésünkön - hagyományainknak megfe|e|óen - az e|iző
évi Vándorgyű|és szervezői nevében Hegedűs Péter, a győri Széchenyi |stván
Egyetem Könyvtárának osztá|yvezetője beszámo|t a rendezvény utóé|etérő|, majd
egy je|képes aktus keretében az idei rendezok képvise|ői, Tozsér |stvánné Géczi
Andrea (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) és Czeg|édi Lász|ó (EKF Titte|
Pá| Könyvtár és Médiacentrum) átadták a vándorbotot a soron következő
szervezőnek. Végezetü| Tompáné Széke|y Zsofia, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának egyetemi főtanácsosa,,Jó Szerencsét!' ' hagyományos soproni
köszöntésse|, szeretette| invitá|t mindenkit a jövő évi, Sopronban megrendezendő 46.
MKE Vándorgyű|ésre. (A bekezdés a Vándorgyti|és hon|apján megje|ent beszámo|ó
a|apján átvéve.)

A programot infotechno|ógiai szakkiá||ítás, ku|turá|is és helytörténeti programSor
egészítette ki.

A há rom na pos ko nferencia váz|atos forgató könyve :

1 .  nap
- Regisztráció
- Szakmai kiál|ítások megnyitása
- Sajtótájékoztató
- Nyitó plenáris Ü|és
- Esti ku|turá|is programok

2. nap
- Faku|tatív ku|turá|is- és sportprogramok
- Kisp|enár i|  Ü|és
- SzekcióÜ|ések a Bibliográfiai Szekció,

Gyermekkönyvtáros Szekció,
He|yismereti Könyvtárosok Szervezete,
Jogi szekció,
Könyvtárostanárok EgyesÜ |ete,
MKE Heves Megyei Szervezete,
Múzeumi Szekció,
Műszaki Könyvtáros Szekcii,
oIvasószo|gá|ati Szekcii,
TársadaIomtudományi Szekció,
Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció,
Zenei Szervezet.
Mokka Fórum szervezésében.

- Záró p|enáris ü|és
- Baráti Vacsora

3. nap



Szakmai kirándu|ások, ku|turális rendezvények, városnézés.

Az e|mú|t néhány évben hagyománnyá vá|t 0. nap fe|vétele is a Vándorgyű|és
programjába. Ez most is megrendezésre kerü|t a távo|ró|, esetenként kt.jrö|drő|
érkezők számára, valamint a rendezés szakmai és technikai fe|adataiban érintett
eInökségi, egyesÜleti képvise|őknek is, va|amint minden érdek|ődonek.
A 0. nap tervezett programját szakmai és ku|turá|is események, városnézés, a város
történetét bem utató előadások je|entették.
(A megva|ósult programot ld. rész|etesen a Vándorgyű|és programfÜzetében.)

A Vándorgyű|és főrendezője a Magyar könyvtárosok Egyesü|ete volt, ame|y
februártó| kezdődően számos (febr. 22., febr. 27 ' Egerben, ápr. 4., május 22., jú;.
18.' jú|. 1B.) e|őkészítő megbeszé|ést, egyeztetést fo|ytatott Egerben és Budapeóten
a he|yi rendezo intézmények:

. BródY Sándor Megyei és Városi Könyvtár
o Eszterházy Káro|y Foiskola Titte| Pá| Könyvtár és Médiacentrum
. MKE Heves Megyei Szervezete

vezetoive| és munkatársaiva|.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megkösZöni á Nemzeti Kutturális
Alap támogatását, amelyet a Vándorgyűlés megrendezeséhez nyújtott

Budapest, 2013. szeptember 1 S.
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Bakos K|áratÍte !
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A beszámo|ó postán bekÜ|dött mel|ék|etei:

A Vándorgyű lés programfÜzete

Fotók CD-n

Konferencia táska

A je|en beszámo|ó megta|álható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének hon|apján:
http:/imke.info.hu/tevekenyseg elpalyazatoVpalyazati-beszamolok/nka-p alyazatoW
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