A könyvtárosok részvétele a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
(2010. április 23-25.)
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – hagyományait követve – április 23-án a
Könyvfesztiválon központi rendezvényt tartott a Lázár Ervin teremben. A pódiumbeszélgetés
témája a Világkönyvtár, vagyis kulturális örökségünk jövıje volt. Tószegi Zsuzsanna
moderátor bevezetésképpen felidézte a jól ismert borges-i gondolatot: „a könyv az emlékezet
és a képzelet meghosszabbítása”. Kérdéseire a résztvevı beszélgetık (Ungváry Rudolf,
Magos György, Dombi Gábor és Lasztóczi Petra) elmondták gondolataikat arról: mi is az a
világkönyvtár? A világ összes könyvtárának állományát jelenti-e csupán vagy ennél többet?
Az emberiség kulturális örökségének írásban rögzített hányadát? Mi a szerepe a
digitalizálásnak az értékek megırzésében? Valóban szemben áll-e egymással Gutenberg- és
a Neumann-korszak?
Ugyanebben az idıben, tehát április 23-án 10.30-kor megkezdıdtek a programok a
Könyvtáros Klubban is, amely folyamatosan, a fesztivál mindhárom napján közösségi teret
jelentett az ország minden tájáról, valamint a szomszédos országokból a rendezvényre érkezı
könyvtárosok számára. A színvonalas szakmai programok sorát az újonnan megépített pécsi
Tudásközpont bemutatása nyitotta, késıbb arról tájékozódhattunk, mit tett a 275 éves miskolci
és soproni egyetem a kutatás és oktatás szolgálatában. Megismerhette a hallgatóság többek
között az OPKM Nevelési tudásdepó projektjét vagy az iskolai könyvtáraknak az olvasás
népszerősítésében betöltött szerepét. Ugyanezzel a céllal jelentkezett ismét az Olvasó
könyvtáros sorozat újabb programja, ezúttal gyermekkönyvtárosok tartottak könyvbemutatót.
Könyvtárosok és kiadók egyaránt felismerik, milyen fontos gyermekkorban megszerettetni az
olvasást: az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete Az olvasó családért programjába bevonta az
olvasó gyerekeket is. A Barnabás könyvek készítésének rejtelmeibe engedett betekintést
Telegdi Ágnes, a könyvek szerzıje, vasárnap pedig a gyermekek számára készített Kincses
ládikát mutatták be nagy sikerrel a kecskeméti Katona József Könyvtár munkatársai.
Kiadók tartottak ismertetést legújabb kiadványaikról, az Akadémiai Kiadó és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete ebben az évben is megrendezte közös kvízjátékát, amelyen értékes
szótárak találtak gazdára.
Szombaton elsı ízben került széles nyilvánosság elé a kiadók és könyvtárosok közös
projektje, a Márai program a Könyvtáros Klubban. Nagy érdeklıdés kísérte Venyigéné
Makrányi Margit, Zentai Péter László, Takács József és Kormos Sándor szavait, akik Bakos
Klára moderátor kérdéseire bemutatták és részleteiben is ismertették a Márai programot,
annak elızményeit, jelenlegi költségvetését, a további lehetıségeket és a gyakorlati
lebonyolítást. Harsányi László hozzászólóként emelte ki a program jelentıségét a könyvtárak
számára.
Standunk a fesztiválon résztvevı könyvtárosoknak találkozóhelye, egyben a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének, a könyvtárak világának bemutatkozási fóruma a Könyvfesztivál
közönsége számára. Az MKE mellett idén a kecskeméti Katona József Könyvtár kapott helyet
a Könyvtáros Klub szomszédságában elhelyezett standon.
Programjaink látogatottsága:
Valamennyi programunk az MKE tagság és más könyvtáros egyesületek tagjainak igen
jelentıs számú részvételével zajlott. Programjaink látogatottsága összességében
meghaladta a 700 fıt.
Könyvfesztiváli megjelenésünket Budapest Fıváros Önkormányzata, a Gyıri
Könyvszalon és a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár támogatta, amelyet
ezúton is köszönünk.

