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"A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás" 
 (Arisztotelész) 

 
 

A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár 
 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlése 
Szolnok, 2015. július 16-18. 

Szakmai beszámoló 

 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idén ismét a nemzetközi trendeket figyelembe 
véve határozta meg éves vándorgyűlésének központi témáját. Témaválasztásunk 
nemzetközi szakmai fórumokat tekintve igazodott az IFLA idei dél-afrikai 
konferenciájának témaválasztásához: Dinamikus könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és 
átalakulás. A vándorgyűlés központi gondolataihoz még a változás, fenntarthatóság 
fogalmai is szorosan köthetők. Ebben a vonatkozásban kapcsolódott az Európai Unió 
idei szlogenjéhez is, amely szintén hasonló gondolatokat fogalmaz meg: „2015 a 
Fejlesztés Európai Éve”.  
 
Az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely 
szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A korszerű 
könyvtár a folyamatosan változó környezet állandó kihívásai között teljesít és 
szolgáltat, a ranganathani elveknek megfelelően fejlődő szervezet. A könyvtár ennek 
megfelelően nem kizárólag a környezeti változásokra reagáló szervezet, hanem 
önmagát újra és újra meghatározva, a minőségi elvek és indikátorok dinamikus 
átalakulását is integráló intézmény. Erre keresett válaszokat a szolnoki vándorgyűlés 
ülésein és szekcióiban végzett munka. 

 
A Vándorgyűlésen megvalósult programok: 

2015. július 15. – „0.” nap 

Városnéző séták; Könyvtárlátogatások (Verseghy Ferenc Könyvtár, Hild Viktor 
Könyvtár); Múzeumlátogatás (Damjanich János Múzeum). Kézműves 
szabadidős programok. 

Orgonahangverseny a Belvárosi Nagytemplomban Ella István és a szolnoki 
Bartók Béla Kamarakórus közreműködésével. A rendezvényt a város lakói is 
megtekinthették, ezáltal sikerült megvalósítani azt a régi álmunkat, hogy 
közelebb vittük a vándorgyűlést a helyi emberekhez és még jobban felhívtuk a 
figyelmet a könyvtárosokra, és az általuk képviselt értékekre.  

2015. július 16. – 1. nap 

Délelőtt városnéző séták; Könyvtárlátogatások, múzeumlátogatás. Kézműves 
szabadidős programok. 



2 

 

Ex-LH Workshop 

 Könyvtárpedagógiai séta a Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében 

Invitáló a Szolnoki Törvényszékre 

Sajtótájékoztató 

Szakmai kiállítás megnyitása 

Nyitó plenáris ülés: 
  
A Vándorgyűlést nagy örömünkre megtisztelte és köszöntötte Závogyán 
Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár, illetve Szalay Ferenc 
polgármester úr képviseletében Tasnádi Zoltán úr, a képviselőtestület 
tagja, dr. Túróczi Imre rektor úr, Kincses Julianna könyvtárvezető 
asszony, Lászlóné Nagy Ilona igazgató asszony és Barátné dr. Hajdu 
Ágnes az MKE elnöke.  
 
A konferencián átadásra kerültek az alábbi díjak: Fitz József könyvdíj, a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérme, az Év fiatal könyvtárosa-
díj, Kovács Máté-díj, Kertész Gyula emlékérem, illetve felolvasásra 
került a 2014. évi Füzéki-díj laudációja is. 
 
A nyitó plenáris ülés Ciaran Talbot (Library Systems Manager, The 
University of Manchester) angol nyelvű szakmai előadásával fejeződött 
be: Új minőség új kihívásokra a könyvtári rendszerekben – új 
generációs megoldások a Manchesteri Egyetem Könyvtárában (New 
quality in libraries, meeting new challenges – Implementing the next-
generation solutions at the University of Manchester) c., tolmácsolást 
biztosítottunk. 
 

Kulturális program a vándorgyűlés résztvevői számára: A HM Szolnok 
Légierőzenekar műsora az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, utána 
táncház a Szeres népzenei együttes közreműködésével.  

2015. július 17. – 2. nap 

A vándorgyűlés szakmai programja plenáris és szekció ülések keretében 
zajlott, ahol a résztvevők megvitathatták a könyvtári szakterületek kérdéseit, 
átadhatták tapasztalataikat 

Kisplenáris ülés: 

Hungaricana Közgyűjteményi Portál: 

Hungaricana 2.0 új funkciók és tartalmak a Közgyűjteményi 
Portálon 
Előadó: Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója 
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Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis 
Előadó: Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltár 
főigazgatója 

A Hungaricana technikai megvalósítása 
Előadó: Biszak Sándor, Arcanum Adatbázis Kiadó ügyvezető 
igazgatója 

Arcanum ajándék – egy különleges program. Workshop a digitalizálásról. 

Szekcióülések  a    Bibliográfiai Szekció, 
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete,  
Jogi Szekció, 
Könyvtárostanárok Egyesülete, 
Közkönyvtári Egylet - Gyermekkönyvtáros Szekció 
Mezőgazdasági Szervezet, 
Múzeumi Szekció, 
Műszaki Könyvtáros Szekció, 
Olvasószolgálati Szekció, 
Társadalomtudományi Szekció, 
Tudományos Szekció és a  
Zenei Szervezet     szervezésében. 

 

Záró plenáris ülés: 

A Vándorgyűlés bezárása. A konferencia eredményeinek összegzése, 
tanulságok, a szervezetek ajánlásai, a jövő évi Vándorgyűlés 
helyszínének bejelentése, zárszó. 

A konferencia eredményeit összegezte, a helyi rendezők munkáját 
megköszönte az MKE elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető 
egyetemi docens, majd a Vándorgyűlés szekcióiban zajlott munka rövid 
összefoglalását, majd egy-egy mondatos szakmai ajánlásait 
ismerhették meg a résztvevők. 

A konferenciát értékelte még a tavalyi, az idei és a jövő évi 
Vándorgyűlés helyi rendezői nevében ifj. dr. Sarkady Sándor, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának és Levéltárának 
főigazgatója, Kincses Julianna, a Szolnoki Főiskola Könyvtár és 
Távoktatási Központ vezetője, illetve Pálmann Judit, a veszprémi 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. 

A 2016. évi, 48. Vándorgyűlés helyszínéről, Veszprémről szóló videóval 
köszöntötték a konferenciát a rendezők képviselői, majd Pálmann Judit, 
a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója és Szóllás 
Péter, az MKE Veszprém Megyei szervezetének elnöke átvette a 
mindenkori rendezők által őrzött vándorbotot. 
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Baráti találkozó. 

2015. július 18. – 3. nap 

Fakultatív programok. Kirándulások, kulturális programok. 

 
A Vándorgyűlés keretében megvalósult további program: 
Hagyományosan megrendezett szakmai kiállítás a könyvtári tevékenységhez 
kapcsolódó könyvkiadói, könyvkereskedői, informatikai, stb. szolgáltatók 
részvételével. 
 
A résztvevők száma, összetétele: 
 
A Vándorgyűlésnek 716 regisztrált résztvevője volt, a nem regisztrált vendégekkel 
együtt mintegy 750 fő résztvevők száma, nem csak hazai, hanem külföldi 
szakemberek is szép számmal. Külföldi vendégeink között – mint minden évben – a 
határon túli országokból számos magyar könyvtáros kollégát is köszönthettünk, a 
külföldi szakmai társszervezetek képviselőin túl. Vándorgyűlésünk így alkalmat adott 
széleskörű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására, 
tapasztalatcserékre, kötetlen megbeszélésekre is. 
 
A résztvevők megoszlása könyvtártípusok szerint: 
 
A vándorgyűlés résztvevői közül 586 fő töltötte ki az online jelentkezési lapot. 
Közülük 558 nyilatkozott munkahelyéről az alábbiak szerint: 
 
községi/nagyközségi könyvtár/szolgáltató hely  9 fő, 1,61% 
 
városi könyvtár     122 fő, 21,86% 
 
megyei könyvtár     121 fő 21,68% 
 
iskolai könyvtár     21 fő, 3,76% 
 
felsőoktatási intézmény könyvtára  70 fő, 12,54% 
 
nemzeti, tudományos vagy szakkönyvtár 98 fő, 17,56% 
 
könyvtár szakos hallgató    18 fő 3,23% 
 
nyugdíjas :      49 fő, 8,78% 
 
jelenleg nem könyvtárosként dolgozó  10 fő, 1,79 
 
egyéb (kiállítók, stb.)    40 fő, 7,17 % 
 
 
A Vándorgyűlés főrendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, helyi rendező 
intézménye a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény és a Szolnoki 
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Főiskola volt, munkájukat segítette az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Szervezete, fő helyszíne a Szolnoki Főiskola. 
 
A sikeres, szakmai tapasztalatokat feltáró és összegző rendezvényünk a változó 
igényekhez igazított, magas minőségi színvonalú szolgáltatási struktúra számos 
jellemzőjének átgondolásához adott kereteket. A megbeszéléseken érintett 
fontosabb könyvtári szakterületek voltak: a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a 
könyvtári folyamatok szabályozása, szervezetfejlesztés, partnerközpontúság, 
minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, szükséges kompetenciák, 
rugalmas hozzáférés, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, a kulturális alapellátás 
aktuális kérdései. Kiemeltük, hogy az egyenrangú és innovatív társadalom 
biztosítékai az erős könyvtárak és felkészült könyvtárosok. A közösségi terek 
dinamikus fejlesztése az elmúlt évek könyvtári fejlesztésének egyik fontos területe.   
 
 
E helyen is megköszönjük azt a támogatást, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap 
Vándorgyűlésünk megrendezéséhez és ezáltal szakmai eredményeink 
eléréséhez nyújtott. 
 
Budapest, 2015. szeptember 5. 
 
 
            Barátné dr. Hajdu Ágnes s.k. 
         elnök 
        Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
       
 
 
 
A beszámoló postán beküldött mellékletei: 
A Vándorgyűlés programfüzete és konferencia táska. 
 
A jelen beszámoló megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján: 
http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/ 
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