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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén a szűkebb és tágabb társadalmi környezet 

életminőségének javítását, illetve kereteinek vizsgálatát tűzte ki a vándorgyűlés központi témájaként. 

Ez a téma az MKE hagyományai szerint szervesen kapcsolódott az IFLA ez évi közgyűlésének 

témájához (Könyvtárak – szolidaritás – társadalom), de figyelemmel volt a reformáció 500 éves 

évfordulójára és a helyi sajátosságokra is. Az MKE tagszervezetei a fő témához kapcsolódva 

szekcióüléseken adtak alkalmat a fő téma különböző aspektusainak bővebb megtárgyalására. 

A vándorgyűlés mottójának lényegét Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök így összegezte: „A könyvtárak és 

a könyvtárosok számos segítő, támogató, képességfejlesztő, hátrányos helyzetet kompenzáló 

tevékenységet folytatnak – ezekkel is segítve a lakosság életminőségének javítását.” 

Szakmai programok 

A fő program 2017. július 5-én, szerdán a nyitó plenáris üléssel kezdődött. Először Barátné dr. Hajdu 

Ágnes elnök köszöntötte, majd Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke üdvözölte 

videóüzenetben a résztvevőket. Ezt követően Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára osztotta meg gondolatait a jelenlévő több száz 

könyvtárossal. Miskolc város részéről Pfliegler Péter alpolgármester, majd Dr. Jakab Nóra, a Miskolci 

Egyetem általános rektorhelyettese és Dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatója szólt a megjelentekhez. A plenáris ülés szakmai programjaként Dr. Hörcsik 

Richárd országgyűlési képviselő, az Európai ügyek bizottsága elnöke tartott előadást Gutenberg 

találmánya és a mai kihívások címmel. A nyitó plenáris ülés videofevétele megtekinthető a 

vándorgyűlés honlapján (http://vandorgyules.rfmlib.hu/2017/07/04/nyito-plenaris-ules-online-

kozvetites/). 

A kisplenáris ülésen, amelyre július 6-án, csütörtökön került sor, Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke tartott előadást A személyes adatok kezelése a 

könyvtárak életében címmel. Őt követte Gerencsér Judit, az MKE főtitkára, aki az NKA támogatásával 

megvalósult dániai tanulmányút tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal (Életminőség, 

közösségépítés, könyvtári szolgáltatások címmel). 

Ezt követően ezen a napon összesen 12 szekció 70 előadását hallgathatták meg az érdeklődők 75 

előadó közreműködésével. A következő szekciók tartottak többnyire félnapos, néhányan egész napos 

szekcióülést a fő témához szorosan kapcsolódva, azt részleteiben körüljárva: Bibliográfiai szekció, 

Borsod Megyei Szervezet (Születési hely: Miskolc), Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyvtári 

Egylet, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete (Történelmi múlt – a jövőnek szolgáltató jelen), Jogi 

Szekció (Határtalan – együtt – működés), Könyvtárostanárok Egyesülete (A tanulás minősége – az élet 

minősége – iskolai könyvtárak az esélyegyenlőségért), Mezőgazdasági Szervezet és Múzeumi Szekció 

(A zöld könyvtár jegyében), Műszaki Könyvtáros Szekció (Műszaki könyvtárosok a magyar társadalom 

http://vandorgyules.rfmlib.hu/2017/07/04/nyito-plenaris-ules-online-kozvetites/
http://vandorgyules.rfmlib.hu/2017/07/04/nyito-plenaris-ules-online-kozvetites/


haladásáért régen és ma), Olvasószolgálati Szekció, Társadalomtudományi Szekció (Az élet minősége 

és a könyvtárak: a biblioterápiától a plágiumkeresésig), Tudományos és Szakkönyvtári Szekció, Zenei 

Könyvtárosok Szervezete (A zenei gyűjtemények a gyermekekért). 

A szakmai program csütörtök délután a záró plenáris üléssel zárult. Itt Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 

MKE elnöke és Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója záró 

gondolatai után a szokásoknak megfelelően elhangzottak a szekciók által megfogalmazott 

tételmondatok, amellyel összegezték előadásaik mondanivalóját. A záró plenáris ülés végén a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete nevében kihirdették a következő, azaz az 50., jubileumi vándorgyűlés 

helyszínét. A megtisztelő felkérést Keszthely városa kapta meg. A szervezőket illető vándorzászlót a 

keszthelyi Fejér György Könyvtár nevében Pappné Beke Judit igazgató vette át. 

Díjak, elismerések 

A vándorgyűlés plenáris ülése alkalmat ad arra, hogy díjainkat, elismeréseinket ünnepélyes keretek 

között, a szakma és egyesületünk legszélesebb nyilvánossága előtt adjuk át, és rövid laudációk is 

elhangozzanak. 2017-ben a következők kerültek átadásra: a Fitz József-díj, az MKE-emlékérmek, Az év 

fiatal könyvtárosa díj és Az év fiatal könyvtárosa különdíj, a Kovács Máté-díj, a Kertész Gyula-

emlékérem. Sor került a 2016 őszén átadott Füzéki István-emlékérem kitüntetettjének köszöntésére 

is. 

Kísérő programok 

A vándorgyűlés első munkanapját könnyűzenei koncert, második munkanapját hagyományos baráti 

találkozó zárta. 

A rendezvény teljes időtartama alatt látogatható volt a szakmai kiállítás, amely 33 cégnek, köztük 3 

arany, 1 ezüst és 4 bronz fokozatú támogatónak adott bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény 

ideje alatt könyvtárlátogatásokra is mód volt, megtekinthető volt a Miskolci Egyetemi Könyvtár, 

Levéltár és Múzeum, a Selmeci Műemlékkönyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 

valamint a Lévay József Muzeális Könyvtár gyűjteménye. A második napon, július 6-án csütörtökön a 

résztvevők megismerkedhettek a pécsi Csorba Győző Könyvtár és a nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Könyvtár, valamint a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár bibliobuszaival és szolgáltatásaival. Az egri Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár elhozta a könyves triciklijét, mely rendhagyó módon juttatja el a 

könyvtári szolgáltatásokat az olvasókhoz. 

A vándorgyűlésen és azt követően lehetőség volt szabadidős programokon, kirándulásokon való 

részvételre is. Miskolc város és az egyetem nevezetességei mellett az érdeklődők számos egyéb 

szabadidős ajánlatból és a pénteki napon kirándulásokból is választhattak, melyek úticélja egyebek 

mellett a Matyóföld, Mezőkövesd, Boldva, Edelény, Vizsoly, Széphalom és Kassa volt. 

A rendezvény felkeltette a helyi és az országos média érdeklődését. Folyamatos képes tudósítás volt 

olvasható a Facebookon. Részletes beszámoló jelent meg az MKE Könyvtárvilág című online 

periodikumának 2017. évi 4. számában (az MKE honlapján: http://mke.info.hu), amely tartalmazza a 

szekciók által a vándorgyűlés fő témájához kapcsolódva megfogalmazott 1-1 mondatot is. 

A jelen szakmai beszámoló elolvasható az MKE honlapján, valamint a Hungaricana Közgyűjteményi 

Portálon. 

Statisztika, értékelés, rendezők 

Az MKE 49. miskolci vándorgyűléséről a résztvevők visszajelzéseit is tartalmazó, értékelő beszámoló 

készült. A rendezvény fő számai: 

http://mke.info.hu/


A regisztrált résztvevők száma: 787 fő 

Ebből: 

- nem MKE-tag: 127 fő 

- napijegyes: 96 fő 

- diák és nyugdíjas: 86 fő 

Szakmai programok: 

- szekciók száma: 12 

- előadások: 70 

- előadók: 75 

- cégbemutatók: 12 

A résztvevőket meginterjúvoló elégedettségi vizsgálat a következőkről érdeklődött: a regisztráció 

szervezettsége, a honlap informatív jellege, az étkezés minősége és helyszíne, a jelentkezési lap 

kezelhetősége, a plenáris és kisplenáris ülés előadásainak újdonságtartalma, a közlekedési 

lehetőségek, a szekcióülések témája és technikai feltételei, a szervezők segítőkészsége, a rendezvény 

logója. A tanulságok az összegzés és az MKE elnöksége által folyamatosan szerkesztett vándorgyűlési 

szervezési útmutató révén a mindenkori szervezők rendelkezésére állnak. 

A rangos rendezvény megszervezését több helyi támogató is segítette (Hell Energy, Borsodi Víz Zrt., 

Miskolci Vízművek Kft., Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft., Miskolci 

Kommunikációs Nonprofit Kft., Diósgyőri Papírgyár). A seregszemle kiemelt patrónusa volt a Nemzeti 

Kulturális Alap, Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata, illetve a Miskolci Egyetem.  

A vándorgyűlés fő rendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete volt. A helyi szervező munka a két 

együttműködő könyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Miskolci Egyetem Könyvtár, 

Levéltár, Múzeum munkatársaira, valamint az MKE Borsod megyei szervezet tisztségviselőire hárult, 

akik mindent megtettek a rendezvény sikere érdekében. A találkozó fő helyszíne a támogató Miskolci 

Egyetem campusa volt: az előadásoknak, a plenáris üléseknek az egyetemi díszaula és a nagyobb 

előadótermek nyújtottak méltó környezetet. A vándorgyűlésre jelentkezők ellátásáról is a Miskolci 

Egyetem gondoskodott. A négy nap alatt a szállást az egyetemi kollégiumok, az étkezést az egyetemi 

étterem biztosította. A vándorgyűlésnek jó visszhangja volt szakmai körökben. 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is köszönetet mond a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy 

támogatásával lehetővé tette az MKE 49. vándorgyűlésének megrendezését. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


