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ÖSSZEFOGLALÓ AZ MKE 44. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL
A 77 éve működő Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a „Stabilitás – Innováció – Inspiráció.
Könyvtárak változó környezetben” téma köré szervezte július 12. és 14. között Győrben
megrendezett 44. Vándorgyűlését. Hírlevelünk jelen számát ennek a rangos eseménynek
szenteljük, hogy azok is képet kaphassanak róla, akiknek nem volt módjuk részt venni.
A szervezők - a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesülete, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kar könyvtára és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár – kitettek
magukért, a rendezvények, a kiállítás és a háttér-szolgáltatások is nagyon jó színvonalúak voltak.
A résztvevők a szakmai épülésre és a barátságok felelevenítésére, a kellemes időtöltésre
koncentrálhattak.
NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS

Fotó: www.hangtarnok.klog.hu
A csütörtök délutáni nyitó plenáris ülésen köszöntőt mondott Bakos Klára, elnök (MKE), dr.
Szekeres Tamás, rektor (Széchenyi István Egyetem), dr. Somogyi Tivadar, alpolgármester
(Győr), Major Ernő, vezető (Megyei Intézményfenntartó Központ), Figula Anikó, igazgató
(Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár), majd L. Simon László, kultúráért felelős
államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) nyitotta meg a vándorgyűlést .

Fotó: Mándli Gyula
Az államtitkár szerint a szakma előtt álló legsürgetőbb feladat a hazai könyvtári rendszer gerincét
alkotó megyei könyvtárak megyeszékhelyeknek történő zökkenőmentes átadása. Megerősítette,
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hogy „a könyvtárakra szükség van, legyenek azok önkormányzati, egyházi fenntartásúak vagy
oktatási intézmények részei. Azonban olyan könyvtárak kellenek, amelyek válaszokat adnak a XXI.
század kihívásaira, ahol a megbízható információ gyorsan, célzottan, teljes körűen, jogtisztán és
felhasználóbarát módon áll az olvasó rendelkezésére.” Ehhez az előző évinél valamivel több
központi forrást ígért, és utalt rá, hogy a könyvtárak fejlesztésére további 3 milliárd forint áll
rendelkezésre uniós forrásokból. L. Simon László beszédének összefoglalóját a Kormányportálon
is olvashatjuk.
A nyitó plenáris ülés kiemelkedő szakmai előadását Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke tartotta. Nagyon izgalmas dolgokról szólt és újszerű módon,
összefüggésekben láttatta a kultúrát, a kultúra lehetőségeit és értékét, ezen belül a könyvtár
szerepét. Erre az újszerű interpretációra szükségünk van, de még többet jelentett, hogy a további
fejlődéshez, a problémák megoldásához fel is ajánlotta a segítségét.

Fotó: Mándli Gyula
Dr. Bendzsel Miklós Nemzeti Könyvtárügy: Az emlékezet és a képzelet fúziós erőműve című
előadásában az ország, a jövő, a megújulás, a fejlődés kérdéseivel foglalkozott. Kimutatta, hogy a
fejlődés, a megújuló változás egyik lehetséges motorja, „erőműve”, méghozzá a legkorszerűbb ún.
„fúziós erőműve” a szellemi tőkében található. A magyar könyvtárügy a könyvtári stratégia mentén
kiemelten jól sáfárkodott lehetőségeivel. A stratégiai célok mindegyikében hasznos fejlesztésekkel
eredményt tud felmutatni. De emellett szükség van olyan elemzések készítésére és bemutatására
is (akár a társadalom, akár a politikusok, döntéshozók számára), melyek közgazdasági alapon
láttatják a szellemi tőkével való gazdálkodás, ezen belül a kulturális tőke hasznosságát, értékét. Az
előadó ilyen elemzések készítésében, kommunikálásában felajánlotta a magyar könyvtárügy
számára a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közreműködő segítségét, partnerségét.
A magyar kultúra innovációs képessége előtte jár a társadalom innovációs erejének! Az innováció
pedig erőforrás, amire építenünk kell. Ahogyan Goethe, a nagy német író mondja: „A legtöbb, amit
a gyermekeknek adhatunk, a gyökerek és a szárnyak”. A gyökér nem más, mint a felhalmozott
ismeret, kapcsolat a múlttal. A szárny pedig a képzelet, a jelen világa. A könyvtár akkor tölti be
feladatát, ha ezt a két fázist összeköti, összeszikráztatja.
A szellemi tőke ismert és elfogadott fogalom. Ugyanakkor az ország költségvetésében ez a tőke
nem kap szerepet, nem jelenik meg költségvetési soron. Sajnos nincsenek ösztönző külföldi utak,
tanulmányutak, vendég gyakornokság, nincs bennünk bátorság arra, hogy a válság idején, amikor
sok forrást vonunk el, akkor áthelyezzük ezeket a kultúra területére (finn, ír példák alapján).
Az egyén és társadalom által birtokolt nemzeti kultúrának több eleme van, köztük:
 az oktatási-nevelési potenciál
 a közművelődési teljesítmény
 a jövedelemképző, önfenntartó képesség
 a digitális megőrzés-átörökíthetőség
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Sajátos tény, hogy a magyar lakosság saját jövedelméből háromszor annyit költ kultúrára, mint az
állam. Például egy felmérés szerint a rendszeres újságolvasók aránya a teljes lakosság 75-85 %
között van, az arány az életkori sávok szerint változik.
Fontos kijelenteni, hogy a jelenleg is érvényes könyvtári stratégia előremutató és célszerű
programot adott a szakmának, a kultúrának, a magyar társadalomnak. De nemcsak, mint program,
jelentős, hanem ennél is fontosabb, hogy olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amik aztán
nagyrészt meg is valósultak, és a fejlesztések valódi értékek mentén történtek. A könyvtáros
szakma erre büszke lehet!
Fehér Miklós, OSZK Könyvtári Intézet, az MKE főtitkára
BESZÁMOLÓK A SZEKCIÓÜLÉSEKRŐL

Fotó: www.ktep.hu

Fotó: www.hangtarnok.klog.hu

Fotó: Mándli Gyula

Fotó: www.mke.info/muszaki

Bibliográfiai Szekció – MaNDAlatok a Könyvtárban
Ünnepi pillanatokkal kezdődött a Helyismereti Szervezet és a Bibliográfiai szekció együttes ülése,
mert ennek keretében került sor a – 2005-ben Praznovszky Mihály javaslatára létrehozott –
Kertész Gyula Emlékérem átadására. A díjazott személyére – Fülöp Mária marosvásárhelyi
könyvtárosra - ebben az évben a bibliográfusok tettek javaslatot. Az eseményről az Elismerések,
díjak, kitüntetések rovatban részletesen beszámolunk.
A Bibliográfiai Szekció ez évi Vándorgyűlés-rendezvénye alapvetően a MaNDAlat-programok
sorába illeszkedett, azok egyes szakmai kérdéseit igyekezett újra felvetni, illetve további
gondolatokkal bővíteni.
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Első előadóként Horváth Iván arra készült, hogy bemutathatja a Mandalat frissen elkészült
koncepcióját, az 1.0-át (work.mandarchiv.hu/mandalat), ezért is jelölte meg előadása címeként
mindössze a verziószámot. Az új dokumentum azonban még nincsen 100%-os készültségben, így
az ELTE professzora a digitális vagyon kincseiből mutatott be néhány kuriózumot, sziporkázóan
élvezetes irodalmi előadásában a világhálóról kutakodva hozott néhány szép és különleges
digitális dokumentumot.
Szőnyi Éva Bibliográfiai leírás vs. meta adat? című előadásában felvetette a kérdést, hogy vajon
elegendő információt adhat a mégoly pontosan megválasztott meta-adat, avagy régi
nyomtatványok digitális képeihez talán hasznosabb lehet az illető mű bibliográfiai leírását
kapcsolni? E sarkalatos szakmai probléma vizsgálatához az előadó felelevenítette azon
alkalmakat, amikor a közgyűjtemények között a könyvtárak kormányzati támogatást kaptak
állományuk digitalizálására. A Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának régi muzeális
állományából
először
a
2004-es
IHM/NKA
pályázat
tette
lehetővé,
hogy
a
közgazdasági/nemzetgazdasági eszmetörténet nagyjainak klasszikus köteteit teljes szöveggel (ám
képi digitalizálással létrehozva) szolgáltathassák. Majd 2006-ban sikerült az NKA Könyvtári
Kollégiumának pályázati kiírásán további forrást nyerni a régi könyvek feltárásához az online
katalógusban (rekatalogizálásához) és annak keretében, de már a Könyvtár saját technikai
eszközeivel a legkorábbi kiadású könyvek címlapjait és egyes szép mellékleteit digitalizált képként
a bibliográfiai rekordokhoz kapcsolva szolgáltatni. Az utóbbi években ugyancsak a Könyvtár
önerejével tárta fel a Teleki Könyvtár dokumentumait, amelyek szintén digitalizált melléklettel
immár hozzáférhetőek az online katalógusból.
Szakadát István, a Budapesti Műszaki Egyetem docense a Gondolatok a nemzeti névtér
kialakításához című előadásában lényegében a Petőfi Irodalmi Múzeumban elhangzott
előadásának alapján osztotta meg gondolatait a Vándorgyűlés közönségével. Alapvetően
névterek kialakításának folyamatáról beszélt, főként technikai szempontból. Mint ismertette, ennek
lényege a szigetszerűen működő archívumok integrálásában rejlik, ami által lehetővé válik egyes
nevek összekapcsolása a különböző gyűjtemények adataival. Remek prezentációjában minden
névtípusra gondolt, az egyéni nevek mellett a földrajzi, valamint az alkalmi és állandó testületi név
egységesített alakjaira is.
E gondolatokhoz kapcsolódott Ungváry Rudolf, az Országos Széchényi Könyvtár szakértője
Névtérkezelő rendszerek: követelmények, jellemzők című előadása, amelyben névterek fontos
követelményeit fogalmazta meg. Szerinte ki kell elégíteni azt a legfontosabb követelményt, hogy a
rendszer különválasztva tudja kezelni a fogalmi szintet, a nyelvi szintet, és az utóbbin belül a
kitüntetett és az egyéb névalakok szintjét. A rendszer professzionális részét, melyben a névterek
szerkesztése, új nevek fölvétele, a nevek módosítása, törlése végezhető el, ki kell egészítenie egy
felhasználóbarát megjelenítési felületnek (mintapélda lehet a Getty tezauruszainak felülete). A
rendszernek összhangban kell lennie az FRBR és más nemzetközi szabványokkal, biztosítania
kell a könyvtári, levéltári, múzeumi kommunikációs formátumokban végzett migrációt.
Végezetül a Mandalattól kicsit eltérve, de annál inkább a Bibliográfiai Szekció szakmai
programjába illő témaként, Székelyné Török Tünde, az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője
Unikális rekordok az ELTE katalógusában – Beszámoló az Egyetemi Könyvtár TÁMOP
3.2.4/09/1 pályázatáról címmel mutatott be igen érdekes prezentációt. Az ELTE-n több mint 70
kari, intézeti, tanszéki és karon kívüli könyvtár működik, így különösen fontos az egységes
könyvtári hálózat létrehozása, a hatékonyság és az erőforrások gazdaságosabb kihasználása. Az
összességében mintegy 3,6 millió dokumentummal rendelkező hálózat az addigi 24 %-ról 30 %-ra
növelhette az interneten elérhető rekordjainak számát.
Az előadásokat követően a moderátor még bemutatta Budaházy Ibolya, a BME OMIKK
osztályvezetőjének prezentációját, amelyet a műszaki egyetem digitális szolgáltatásairól készített,
személyes részvételét a Vándorgyűlésen azonban az utolsó pillanatban le kellett mondania.
Szőnyi Éva, BCE Központi Könyvtár, a Bibliográfiai Szekció elnöke
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Helyismereti Szekció - Innovatív megoldások a helyismereti munkában
A Helyismereti Szervezet szekcióülésének címét a vándorgyűlés szlogenjéhez igazodva alakította
ki: „Innovatív megoldások a helyismereti munkában”. Antaliné Hujter Szilvia győri tagtársunk
prezentációjában áttekintette a könyvtárak honlapjain található helyismereti információkat, a
legegyszerűbbektől a WEB2-n át a blogokig. Napjainkra a levéltári munka és a kutatás módszerei
is megváltoztak. Erről számolt be előadásában Áldozó István főlevéltáros, a megyei levéltár győri
intézményéből. Nagy érdeklődés kísérte Kimlei Péter előadását a Moson Megyei Életrajzi Lexikon
online változatának műhelymunkálatairól, hiszen sokan magunk is készítünk életrajzi lexikont.
Vincze Andrea informatikus-könyvtáros egy több éve folyó kezdeményezést, a BékésWiki
szócikkíró versenyeket mutatta be. Kiemelte, hogy anyagi forrás nélkül, egyéni ötletekkel,
támogatók keresésével a jövőre vonatkozóan is vannak terveik. Csécs Teréz, a Xantus János
Múzeum könyvtárosa „Emlékképek egy városról – győriek emlékezése a régi Győrről” c. múzeumi
fotógyűjtési akcióról számolt be. Szekciónapunk zárásaként Magdics Erikától, a Szabadhegyi
Közoktatási Központ könyvtárosától egy olyan módszerről hallhattunk, amellyel a 12-18 év közötti
korosztályt nem hagyományos módszerekkel szólíthatjuk meg, honismereti prezentációs verseny
keretében.
Az elhangzott hat előadással arra kívántunk rámutatni, hogy szemléletváltással, szakmai
összefogással a munkánk megújítható és ezáltal napjaink változásaira is hamarabb tudunk
reagálni.
Dr. Székelyné Forintos Judit, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Helyismereti Szervezet
vezetőségi tagja
Jogi Szekció - Reform
szakkönyvtárakban

az

igazságszolgáltatásban.

Fotó: Nyikosné Szabó Ibolya

Tartalomszolgáltatás

a

jogi

Fotó: Nyikosné Szabó Ibolya

Nem sok időt hagytak pihenésre a tagoknak a szekció vezetőségi tagjai, mert már július 12-re
délelőtt három könyvtárlátogatást szerveztek. A résztvevők megtekinthették a Győri Ítélőtábla, a
Győri Törvényszék és a Széchenyi Egyetem (SZE) Deák Ferenc ÁJK Kari Könyvtárát. Az
Ítélőtábla elnök asszonya, dr. Havasiné dr. Orbán Mária szíves vendéglátását és kalauzolását a
csodálatos épületben itt is, ezúton is köszönjük. Nyikosné Szabó Ibolya könyvtárvezető áttekintő
prezentációval segítette a történelmi visszapillantást az Ítélőtábla kezdeteitől. Ezután Sándor
Viktória mutatta be a Győri Törvényszéken folyó könyvtári munkát, mely kiegészül Viki odaadó
katalógusépítő munkájával, melyet a bírósági könyvtárak közös OPAC-jának építése érdekében
önzetlenül, társadalmi munkában végez. A bemutató képes előadás itt sem maradt el. A Biczó
Zalán által vezetett SZE ÁJK Kari Könyvtár is sok meglepetést tartogatott, főleg a könyvtárvezető
összeállításában megjelent kiadványok arattak nagy elismerést a látogatók között.
A szakmai nap péntek 13-ra esett. Baljós előítéletek, szemerkélő eső, minden hiába... a vendégek
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megérkeztek, sőt hallgatóság is akadt rendesen. Dr. Horváth Sándor Domonkos pipája lett a
koppantó, ezt használta az időt túllépő megszólalások kordában tartására. Igazán jól bevált ez az
eszköz a moderátori feladatok megsegítésére, bár nagyon fegyelmezettek voltak a meghívott
előadók és szakértők, mindenki respektálta a PIPÁT:-).
9 órától egy rövid ebédszünettel csaknem 15 óráig tanácskoztunk. Három előadás és két
kerekasztal-beszélgetés töltötte ki az időt. Dr. Korát Viktória a napjainkban zajló bírósági
szervezeti változásokat mutatta be, dr. Füzes Barnabás a PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és
Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár osztályvezetője a náluk folyó tartalomszolgáltatási és
kutatástámogató tevékenységről beszélt, Németh Ágoston, az EX-LH Kft. ügyvezető igazgatója az
EX-LIBRIS új könyvtáráról, az ALMa-ról számolt be. A délelőtti kerekasztal témája a saját digitális
gyűjtemény nyilvános szolgáltatásának technikai paraméterei volt. A kilenc meghívott
szakértőt, előadót két felkért hozzászóló is kiegészítette. Élénk vita során a megegyezés
sürgetése igényével fejtették ki a kiadók és a könyvtárak képviselői eltérő, de egymáshoz idomulni
szándékozó véleményüket. Az ebédszünet után a második kerekasztal is élénk érdeklődés mellett
folytatódott, melynek témája a digitális dokumentumok kötelespéldány szolgáltatása volt.
Dancs Szabolcs, az OSZK Gyűjteményszervezési igazgatója vitaindítója után az öt meghívott
vendég és négy felkért hozzászóló fejtette ki álláspontját. A megbeszélés annak az igénynek a
megfogalmazásával zárult, hogy mindkét témát tovább kell vinni, nagyobb időkeretben, mert
mindannyiunk érdeke a mielőbbi közös konszenzus kialakítása. Igény volna arra is, hogy a
jogszabályok alkotási folyamatában helyet kapjanak a hasonló szakmai vitákon kialakult
vélemények.
A Jogi Szekció programját láthatóan igen nagy érdeklődés övezte, és a visszajelzések szerint a
résztvevők és a hallgatóság szerint is sikert arattak. A hallgatóság is javasolta, hogy
témaválasztásainkat: a kiadók és könyvtárak közötti párbeszédet, illetve az e-kötelespéldány
szolgáltatás kérdéskörét továbbra is tartsuk napirenden. Minden résztvevőnek nagyon köszönjük,
hogy jelenlétükkel erősítették sorainkat. Kellemes hangulatú, eredményes vándorgyűlés részesei
lehettünk!
Sándor Gertrud, Zala Megyei Bíróság dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár, a Jogi Szekció elnöke
Könyvtárostanárok Egyesülete és Gyermekkönyvtáros Szekció – Inspirál-e a stabilitás, a
tradíció? Hol is van az innováció?
A Vándorgyűlés programjához kapcsolódva igyekeztünk lehetőséget biztosítani, hogy a vendéglátó
város egyik iskolai könyvtárát is felkereshessék az érdeklődők. Ezért az idén kihelyezett
szekcióülést szerveztünk a Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtárába, Győr Újváros részébe.
Közel 50 érdeklődő kolléga látogatta meg a könyvtárat és kísérte figyelemmel a programot. Az
iskola igazgatója, Papp Gyöngyi bemutatta az iskolát, mely országos tehetségpontként működik. A
tanulók döntő hányada halmozottan hátrányos környezetből érkező roma, akiknek nem csak
tanulási nehézségeik vannak, hanem szociális és érzelmi hiányokkal is küzdenek, sok a sajátos
nevelési igényű gyermek. Az iskola sajátos pedagógiai programjával próbálja segíteni a tanulókat
és a szülőket is egy általuk is alkalmazott magatartásváltoztató - konfliktuskezelő (Pressley Ridge)
pedagógiai programmal. Oltai Judit könyvtárostanár ismertette, hogy az iskolai könyvtár milyen
segítséget nyújt ebben a programban, milyen vetélkedőket, olvasásfejlesztő és szabadidő
lehetőségeket nyújt.
Lukács Szabolcs a KELLÓ-tól a megváltozó tankönyvterjesztési struktúráról beszélt. Megnyugtatta
a könyvtárostanárokat, hogy a KELLÓ mindent meg fog tenni a zökkenőmentes átállásért, azonos
feltételeket és egyenlő esélyeket biztosít a köznevelési intézmények számára. Magdics Erika
könyvtárostanár a drámapedagógia alkalmazását mutatta be az iskolai könyvtárban. Balogh Mihály
a vándorgyűlés szlogenjei köré építette fel szellemes, provokatív előadását, melyben az iskolai
könyvtárak romló helyzetéről beszélt: „Négyévente kényszerülnek tehát a könyvtárostanárok
újratanulni a szakmai jogaikat és kötelességeiket, miközben a kötelességeik rendre azonnali
hatállyal életbe lépnek, míg a jogaik különféle halasztó hatályú „csűrcsavarok” útvesztőiben
kóvályognak.” (Az előadás megjelenik a Könyv és Nevelés következő számában.) Őt követte
Szabó Judit a Galgóczi Erzsébet Városi könyvtárból, bemutatva a TÁMOP-os program
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eredményeit, a legifjabb olvasók megnyerésének módszereit. Érsek Nándor a Scolar Kiadó
képviseletében beszélt kiadói hitvallásukról és legújabb kiadványaikról, melyekbe bele is
tekinthettek a kollégák.
A szekcióülés zárásaként került sor a Gyermekkönyvtárosok Vándor Bagoly díjának átadására,
melyet idén Kalincsákné Molnár Zsuzsa, a Székesfehérvári Városi Könyvtár Sziget utcai
Tagkönyvtárának gyermekkönyvtárosa kapott. A programról részletes beszámoló és fotók a
www.ktep.hu oldalon illetve a Könyvtári Levelező/Lapban olvasható.
Szakmári Klára, Budai Nagy Antal Gimnázium Könyvtára, a KTE elnöke
Múzeumi Szekció és Mezőgazdasági Szekció – Stabil, mert megőrizzük; Innovatív, mert
fejlesztjük; Inspiratív, mert szolgáltatjuk
A Múzeumi Szekció szervezésében először Csécs Teréz könyvtáros (MOKK koordinátor, Xántus
János Múzeum Rómer Flóris Múzeumi Könyvtára) előadásában hangzott el érdekes előadás a
Győr-Moson-Sopron megyei múzeumi könyvtárakról, majd Szöllősy Gabriella, a Néprajzi Múzeum
főosztályvezetője beszélt arról, hogy hogyan inspirálhat fejlesztésre maga a könyvtári állomány.
A Múzeumi Szervezettel közösen tartotta szekcióülését a Mezőgazdasági Szervezet. A szervezet
előadásaira délután került sor. Az első előadó Orbán Éva, a SZIE Állatorvos-tudományi
Könyvtárának igazgatója volt, aki Állatorvos-történet mindenkinek címmel tartott előadást,
melyben a Könyvtár gyűjteményeit mutatta be. Ismertette az Állatorvos-történeti Gyűjteményt, a
levéltárat, a szakmatörténeti könyvgyűjteményt és a Magyar Állatorvosi Pantheont. Másodiknak
Sinka Róbert, a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtárának munkatársa következett
Egyetemi repozitórium építésének elmélete és gyakorlata, a SZIA (Szent István Archívum)
működési modellje című előadásával. Ebben a Szent István Archívumról (amely az Egyetem
képkönyvtára), a PhD repozitóriumról és a teljes szövegű publikációk repozitóriumáról beszélt.
Sinka Róbertet Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató követte, aki az Eszköz- és
gyógynövényhasználat a barcasági csángók átmeneti rítusaiban című előadásában a Brassó
környéki csángók születéshez, házassághoz és halálhoz tartozó hiedelmeiről beszélt. Az utolsó
előadó, Horváth Tamás, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
munkatársa, Az OMgK Archív gyűjteménye című előadásában az OMgK történetét, az archív
gyűjteményt, és annak néhány ritkaságát mutatta be, és beszélt a könyvtárban folyó digitalizációs
munkáról is.
Horváth Tamás, OMKDK, a Mezőgazdasági Szekció elnöke
Műszaki Szekció – A magyarországi autógyártás innovációs fejlődése régen, ma és a
jövőben. Az Audi és inspirációs tervek Győrben az oktatásban és a korszerű műszaki
könyvtári tájékoztatásban
Jelentős számú érdeklődőt vonzott a bevezető előadás, amely során Dr. Horváth Sándor, az
Óbudai Egyetem dékánja a magyar automobilizmus fejlődéséről beszélt. Különleges élményt
jelentett ezután a résztvevő 50 fő számára az Audi gyár Akademie Hungaria nevű oktatási
központjának meglátogatása, amely ma Európa egyik legkorszerűbb s legjobban felszerelt
továbbképző egysége, ahol több mint 200 fő tanulhat egy időben.
Délután lebilincselő előadást hallhattunk Dr. Hanula Barna dékánhelyettestől (Széchenyi István
Egyetem, Győr), aki a különböző nemzeti- és munkakultúrák optimális együttműködési formáiról
beszélt, valamint Figula Anikótól, a vendéglátó könyvtár vezetőjétől, aki a műszaki
oktatást/kutatást támogató információs szolgáltatásaikat mutatta be.
Sok új érdekes szakmai információt hoztak a kiállítók bemutatói is. A PEDRO Kft. Farkas István
igazgató vezetésével például a Zeta önkiszolgáló könyvszkennert mutatta be a Zeutschel cég
németországi szakmérnöke előadásában, amely alkalmas lesz a közepes nagyságú, tehát pl. a
most újraszerveződő járási könyvtárak digitalizációs feladatainak megoldására is.
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Összességében elmondhatjuk, hogy teltházas rendezvényt sikerült a Műszaki Könyvtáros Szekció
több vezetőségi tagjának aktív közreműködésével megvalósítani, melynek során közel 100
könyvtáros látogatta meg előadásainkat. Az előadásokon és a bemutatókon szerezett új ismeretek
alapján összeállított szellemi TOTÓ jól foglalta össze a programunkat. A győzteseket a Xantusz
Könyves Kft. határon túli kiadó magyar nyelvű ajándék köteteivel jutalmaztuk, és stílszerűen egyegy Audi modellel – matchbox-kivitelben.
Nagy Zoltán, OSZK, a Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke
Olvasószolgálati Szekció – Hogyan tovább az innováció jegyében?
Az Olvasószolgálat Szekció a győri vándorgyűlés szekcióülésének előadásait az innovatív
gondolkodás és a stabilitás megtartása jegyében állította össze. Fontosnak tartottuk, hogy
kitekintést nyerjünk a jövő működőképes könyvtáraira. Létjogosultságunkat a társadalomban be
kell bizonyítanunk, partnereket kell felkutatnunk és együtt kell működnünk más intézményekkel,
civil szervezetekkel az oktatás és a tanulás támogatásának, az olvasás népszerűsítésének
érdekében.
Sörény Edina, a NEFMI vezető tanácsosa pályázatokkal és pályáztatással kapcsolatos érdekes,
gyakorlati információkat is tartalmazó előadása után Jószai Attila (Stratégia Fejlesztési Központ) a
pályázatíró cégek együttműködő segítségnyújtásáról tartott informatív bemutatót. A két előadás
kiválóan épült egymásra. Ezután határon túli magyar előadók következtek, akik által betekintést
nyerhettek az érdeklődők a román és a szerb könyvtárügy egy-egy szeletébe. Végül a Monguz Kft.
képviseletében Pancza János operatív igazgató mutatta be az Europeana Inside nyújtotta
lehetőségeket, majd Lukács Szabolcs ügyvezető számolt be a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
kedvező ajánlatairól és a várható megújulásáról.
Molekné Kőrösi Beatrix, Kazincbarcikai Városi Könyvtár, az Olvasószolgálati Szekció titkára
Társadalomtudományi Szekció – Új lehetőségek, új megoldások a könyvtárakban
A vándorgyűlés témájához kapcsolódott a Társadalomtudományi szekció péntek délelőtti
szekcióülése. Az előadások arról szóltak, hogy mit tegyenek, mit tesznek a könyvtárak, a
könyvtárosok a változó helyzetben. A szekcióülés címe is ezt tükrözte: „Új lehetőségek, új
megoldások a könyvtárakban”. Elsőként Molnár Klára (Swets Information Services) előadását
hallhattuk, melyben bemutatta a Mendeley-Swets könyvtárkezelő programot, és azt, hogy hogyan
segíti ez az új program a könyvtári és a kutatómunkát, a kutatókkal, olvasókkal való kapcsolatot.
Tőzsér Istvánné (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumának tagja előadásával megvilágította, hogy miként segíthetik az NKApályázatok a könyvtárak életét. Az új kollégium új szemléletű pályázatokat ír ki, és továbbra is
támogatja az országos könyvtári programokat, és a restaurálást is.
A további előadások új technikákról, új szolgáltatásokról szóltak. Lencsés Ákos és Rózsa Dávid
(Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára) előadásukban a statisztikai adattárak kettősségére hívták
fel a figyelmet: a nyomtatott forma digitális hordozóra cserélődik, és ez a könyvtári tájékoztatás
során is új megoldásokat követel a könyvtárosoktól. Gyakorlati példákon keresztül mutatták be a
hagyományos és a digitális források együttes használatát. Kristóf Ibolya (Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár) arról beszélt, hogy könyvtárhasználati kurzusokon a félév
elején és a félév végén szabad asszociáció segítségével felmérik a hallgatók könyvtári ismereteit.
A kapott válaszok feldolgozásával a könyvtárkép jellemzőit, változását, és annak lehetséges okait
szemléltette. Sándor Judit (ELTE Egyetemi Könyvtár) konkrét példákon mutatta be, hogy hogyan
szélesítette az olvasói közönségét az Egyetemi Könyvtár. Különféle, változatos rendezvények
segítségével sikerült bevonzaniuk (a hallgatókon, oktatókon és a kutatókon kívül) a középiskolás
korosztályt, a kerületi lakosokat, sőt a hazai és külföldi turistákat is az épületbe, a
könyvtárhasználatba.
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Börzsönyi Nóra (Corvinus Egyetem Központi Könyvtára) előadásában egy nagyon népszerű
témáról beszélt, hogyan használhatja a könyvtár a közösségi oldalak által kínált újfajta
lehetőségeket annak érdekében, hogy a könyvtári híreket, információkat, forrásokat minél
hatékonyabban közvetítse a könyvtár használói felé. A BCE Központi Könyvtára tavaly elindította
saját Facebook- és Twitter-oldalát, így beszámolt tapasztalataikról, eredményeikről is. Fazokas
Eszter és Hegyközi Ilona (OSZK Könyvtári Intézet) előadása zárta az ülést, magyar és külföldi
példákkal alátámasztva számoltak be az innováció szükségességéről a könyvtárakban.
Hétköznapi, valamint extrém példák is elgondolkodtatták a szekció közönségét tennivalóikról saját
könyvtárukban.
Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár, a Társadalomtudományi Szekció elnöke
Tudományos és Szakkönyvtári Szekció – Hatékony információk, innovatív könyvtárosok
A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció a következő üzenetet fogalmazta meg az MKE plenáris
ülése számára:
1. Az EISZ a kutatási infrastruktúra fontos része, melynek stabil működése nemzeti érdek.
2. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a hazai tudományos publikációk legfontosabb
adatszolgáltatója, melyben a tudományos és szakkönyvtárak szerepe meghatározó.
3. A könyvtárak a felsőoktatási intézmények fontos partnerei az e-tananyag fejlesztésében, az
információszolgáltatásban és a tanulók kutatás-módszertani felkészítésében.
A fentiek jegyében 12 előadás hangzott el a nap folyamán, amelyeknek egy része olvasható a
http://mke_tszsz.ininet.hu/ címen.















Az elektronikus információszolgáltatás (EISZ) - Dr. Téglási Ágnes (MTA Könyvtára)
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) - Makara B. Gábor és/vagy Holl András
Szakkönyvek és tankönyvek on-line környezetben - Dr. Legeza Dénes szerzői jogi
ügyintéző, SZTNH+
E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz - Dr.
Nagy Tamás-Nyitrai Erzsébet (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár)
Wiley Online Library: Wiley Online könyvektől a Current Protocols-ig. Új fejlesztések a
tudományos könyvárak számára - Marta Dyson, Account Manager for Central Europe,
Wiley - Blackwell és Lukács Eszter, Account Sales Representative Hungary, MinervaEBSCO
Információbróker szolgáltatás az Egyetemi Könyvtárban - Bocskai Adrienn-Oross Adrienn,
Széchenyi István Egyetem
Behálózva és átkonfigurálva: kooperáció, tudáskezelés, szövegintelligencia - Horváth
Zoltánné könyvtári szakértékesítési vezető, IQSYS
Modern webdizájn: Tartalomtervezés mobiltelefontól a HD TV-ig - Éles László ügyvezető,
InfoartNet Kft.
Merjünk babot álmodni! - hallgatókkal a hallgatókért - Tóth Judit Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtára
Adatbázisba kerülnek a magyar szakfolyóiratok cikkeinek hivatkozásai is? - Markó Tamás,
PTE Egyetemi Könyvtár
Költséghatékonyság bizonyítása egyesített felhasználói statisztikákkal - Lukács Eszter,
EBSCO-Minerva
Kiadványok - Könyvtárak – Közbeszerzés - Kövecsesné Tóth Ágnes ügyvezető, Interacta
Kft.
A könyvtári digitalizálás módszertani kézikönyve és honlapja - Káldos János, Országos
Széchényi Könyvtár
Friedmann Natália, OMIKK-BME, a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció titkára
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Zenei Szekció – Hang, harmónia, összhangzás, léleképítés a változó világban: hogyan látjuk
a könyvtár szerepét az értő zenehallgatáshoz vezető úton?
A hangrögzítéssel maradandóvá tehetünk egy-egy pillanatot, pillanatsort. A magyar hanglemez
történetével foglalkozó, nemrégen megjelent, egyedülálló, sok képpel illusztrált kiadvány
bemutatásával ennek a folyamatnak az egyik részét mutatták be az előadók: dr. Bajnai Klára és
Simon Géza Gábor. Az előadásból kitűnt, hogy az egyszerű "történetiségen" túl a kiadvány
kapcsán számos esztétikai, technika- és operatörténeti, zenei interpretáció-történeti kérdés is
előtérbe kerül.
A következő előadásban Sárközi Andrea (OIK) egy másik megközelítésből indult ki. Számos
tudományág foglalkozik a zenével, a zene hatásával az emberre, és ezáltal a környezetére.
Társadalomtudományi vizsgálatokban egyaránt foglalkoznak a zenehallgató ember egyéni
környezetével, a kisebb-nagyobb közösségek zenéhez való viszonyával, a társadalomban
tapasztalható változásokkal mind biológiai, mind technikai, mind morális szinten. A zene által
tapasztalható (megélhető) reveláció alapját képezheti azoknak a - társadalomban változás alatt
álló - folyamatoknak, amelyek segíthetik, támogathatják egyéni és közösségi szinten is az ember
alkalmazkodását, el-és befogadó készségét. A társadalomtudományi vizsgálatok eredményeivel, a
különböző megközelítésmódokkal megismerkedve rálátásunk nyílhat a könyvtárakat és zenei
gyűjteményeket is érintő változások kezelésére, lehetőséget adva továbbgondolásra, fejlesztésre,
újításra.
Az előadás előtt egy rövid, érdekes tesztet készített velünk Andrea, amelyet az előadása végé
kiértékelt. Hat rövid zenei részletet hallgattunk meg a zenetörténet különböző korszakaiból, és
ezekhez kapcsolódva kellett az elsőként eszünkbe jutó 1-2 szót - érzéseket, gondolatokat leírnunk. A gyors értékelés megmutatta, hogy a zenei részletek is megmozgatták fantáziánkat,
érzelmeinket, gondolatainkat.
Az előadások után és közben lehetőség nyílt beszélgetésre, a zenei közvetítésben szerzett
tapasztalataink megbeszélésére, és egy kicsit saját magunk és a zene kapcsolatának
megtapasztalására.
Gulyásné Somogy Klára, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára, a Zenei Szekció elnöke
Kovács Máté Alapítvány – Kovács Máté innováló és inspiráló hatása – halálának 40.
évfordulójára emlékez(tet)ve
A rendezvényt a vándorgyűlés szekcióüléseivel egy időben bonyolítottuk le. Az előadók felidézték
Kovács Máté szerteágazó munkásságának különböző területeit: szerepét a könyvtáros-képzés
fejlesztésében (Tóth Gyula), az egyetemi népművelő-képzés elindításában (Maróti Andor), a
honismereti mozgalom magyarországi kialakításában (Mennyeiné Várszegi Judit); szó esett az
általa szervezett Magyar Enciklopédia tervezetéséről és kudarcának okairól (Pogány György),
eredményes kísérlet történt Kovács Máté és Mátrai László könyvtárszakmai gondolatainak
összehasonlítására (Pogányné Rózsa Gabriella), végül áttekintést hallhattunk Kovács Máté és a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete kapcsolatáról (Bényei Miklós). Az utóbbi végén megemlékeztünk
az IFLA mindmáig egyetlen magyarországi kongresszusának negyvenedik évfordulójáról is.
Az Emlékülés résztvevői a vándorgyűlés plenáris ülésére a következő ajánlást fogadták el:
„A negyven esztendeje elhunyt Kovács Máté szellemi öröksége ma is innovációra inspirálja,
sarkallja a könyvtárosok nemzedékeit. Példája arra ösztönöz, hogy minden körülmények között
keressük a lehetőséget küldetésünk teljesítésére.”
Bényei Miklós, Debreceni Egyetem
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Kerekasztal-beszélgetés – Élet a diploma után – kerekasztal-beszélgetés a pályakezdőkért,
nem csak pályakezdőkkel
A beszélgetés három pályakezdő és három könyvtárvezető részvételével zajlott. Elsőként a
fiatalok osztották meg a hallgatósággal saját álláskeresési tapasztalataikat, majd ezt követően a
vezetők látták el az érdeklődőket hasznos tudnivalókkal. Az álláskeresés alapvető kérdései mellett
szó esett többek között a fiatalok motiváltságáról, illetve annak hiányáról és a női munkavállalókat
érintő diszkriminációról is. A társalgásban a jelenlévők is aktívan részt vettek, érdekes
kérdésekkel, hozzászólásokkal gazdagítva a beszélgetést.
Stefanecz Mária, Felsőtárkányi ÁMK Könyvtár
ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

Fotó: www.ktep.hu
A záró plenáris ülésre minden szekció megfogalmazta üzenetét a vándorgyűlés témájával
kapcsolatban, majd kihirdetésre került a következő évi vándorgyűlés helyszíne: Eger. A Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az MKE Heves Megyei szervezete az Eszterházy Károly
Főiskolával közösen szervezi majd a könyvtárosok jövő évi legnagyobb közös programját, sok
sikert kívánunk nekik!

Fotó: www.ktep.hu
Néhány további beszámoló a Vándorgyűlésről
Hangtárnok : Az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlegének blogja
Könyvet a kézbe! – Revita TV
MKE Nógrád Megyei Szervezete
Könyvtárostanárok Egyesülete
VERZÓ. MKE Hírlevél I. évf. 2012. 2. szám
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Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár blogja
E-p@dlás Blog
Beszámoló vajdasági oldalról nézve
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 Hajdú
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 szolgáltatott. Kiemelném az elnök
asszony, Bakos Klára mindenre kiterjedő odafigyelését az konferencia egész ideje alatt.
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 díj különdíja
elismerést.
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. Visszajelzéseket 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 gondűzésnek is jó alapot teremtett.
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.
Bognár Irén, Városi Könyvtár Szabadka
Figula Anikónak, a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára igazgatójának első
összefoglalója közvetlenül a vándorgyűlés végén:

Fotó: www.mke.info/muszaki
Milyen érzés volt megszervezni egy ekkora rendezvényt, vendégül látni 600-nál is több kollégát a
saját pátriádban? – kérdeztem Figula Anikótól, a Széchenyi István Egyetem Könyvtárának
igazgatójától, a vándorgyűlés vendéglátójától.
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„Egy ekkora rendezvény szervezése nagyon komoly feladat annak, akinek nem ez a szakmája, és
mi komolyan is vettük a feladatot. Bár összességében a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy
jól sikerült a rendezvény, azért mi, akik a háttérben vagyunk, tudjuk, hogy időnként milyen komoly
nehézségek voltak. Természetesen, amit csak tudtunk, igyekeztünk rugalmasan megoldani. Én
büszke vagyok a saját csapatunkra (18 fő), hiszen hónapok óta - a mindennapi munkája mellett mindenki azon dolgozott, hogy a konferencia sikeres legyen.
Öröm volt látni együtt ennyi kollégát, csak azt sajnálom, hogy arra kevés idő volt, hogy eleget
beszélgessünk egymással.
A konferencia egyik nagy eredményének élem meg a kiállítás megszervezését. A kiállítók mind a
helyet, mind a standokat dicsérték, és a résztvevő könyvtárosoktól is csak pozitív visszajelzéseket
kaptam. Mindenki számára hasznos volt, hogy közelebb kerülhettünk mindazokhoz, akikkel szinte
napi kapcsolatban vagyunk.”
Kóródy Judit, Infodok Kft., Magyar Telekom Infotéka
Évforduló: öt éve indult az IFLA-HUN!
2007-ben a szegedi vándorgyűlés alkalmával indította útjára az MKE az IFLA-HUN-t, a magyar és
magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját. Több,
mint félezer tagja van, zömében egyéni tagok és néhány más magyar könyvtáros levelezőcsoport.
A lista az IFLA szerverén fut. Csatlakozni a listához kétféleképpen lehet: „önkiszolgáló módon” a
Web
interface-n
keresztül,
vagy
a
lista
adminisztrátorainak
írott
kéréssel
(katalin.haraszti@hdsnet.hu vagy sophie.felfoldi@gmail.com).

ELISMERÉSEK, DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
A Vándorgyűlés nemcsak a színvonalas előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, baráti
találkozót jelent, hanem több kollégánk számára a kollégák széles köre előtt kifejezett elismerést
is. Az MKE díjainak átadására a csütörtöki plenáris ülésen került sor, ahol az MKE Emlékérmeket
és az Év fiatal könyvtárosa díjat vehették át az arra érdemes kollégák, valamint ekkor került
átadásra a Fitz József könyvdíj is.

Fotó: Mándli Gyula
Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE
Emlékérmet. Ebben az évben Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem kitüntetésben
részesültek:
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Beniczky Péterné

Az MKE Fejér Megyei Szervezet elnöke, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola
Könyvtárának nyugalmazott vezetője. A Kodolányi János Főiskola könyvtárát 1993-ban, a
megalapítást követően a korábbi Oktatási Igazgatóság könyvtári állományára alapozva hozta létre,
megteremtve a szakkönyvtári állomány alapjait a főiskola budapesti és siófoki intézményeiben is.
Eddigi pályafutása során talán arra a legbüszkébb, hogy a „… semmiből kellett létrehozni egy
olyan könyvtárat, amely valamennyi és egyre bővülő tanszék (angol, német, francia,
idegenforgalom, kommunikáció és még sorolhatnám), és az egyre nagyobb számú hallgató
igényeit elégítette ki, nyilvános könyvtárként. Nagyon jól esett, hogy kb. két heti kodolányis
könyvtároskodásom idején egy hallgató már az utcán rám köszönt. A vezetőség pedig nyugdíjba
vonulásomkor "Kodolányi gyűrűvel" ismerte el munkámat. Ehhez persze jó munkatársak is
kellettek.”
Nagyon örül a díjnak, főleg azért, mert „… erre a kollégák terjesztettek fel. Régóta vagyok tagja az
egyesületnek, fontosnak tartom a szakmai szervezetet országosan és helyi szinten is. A
vezetőséggel együtt sok újdonságot hoztunk az egyesület életébe, amelyeknek lényege az, hogy
jobban ismerjük meg a megye könyvtárainak gondjai és örömet, és képviseljük az egyesületet a
fenntartóknál. A könyvtárak összefogása számomra igen fontos. Büszke vagyok a Magyar
Könyvtárosok Egyesülte Fejér Megyei Szervezete 40 éves jubileumi kötetére, amelynek készítése
igen sok örömet adott.”
Dávid Boglárka

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet tagja, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Olvasószolgálati osztályának helyettes vezetője. 2007-2011 között az MKE elnökség
tagja. 2009-ben részt vett a debreceni Vándorgyűlés előkészítő – szervező – lebonyolító
munkájában. Tevékenységéhez köthetőek többek között az első Vándorgyűlési tudósítások,
blogbejegyzések.

VERZÓ. MKE Hírlevél I. évf. 2012. 2. szám

15

Nagyon megtisztelőnek érzi „… hogy a díjazottak nívós társaságába bekerülhettem, hiszen
közülük többen tanáraim is voltak. Olyan pozitív visszajelzés ez, mely újult erőt ad a mindennapi
munkához, erősíti a szakmai közösséghez tartozást. Felemelő volt a díjátadó utáni együtt-örülés,
jólestek a kollégák őszinte jókívánságai és kedves szavai.”
Ferenczi Vera

Fotó: Mándli Gyula
Az MKE Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete tagja, a győri Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár Területi Könyvtári Szolgáltatási Osztálya könyvtárosa, aki jelen pillanatban nyugdíjazása
kapcsán felmentési idejét tölti. Munkaköre a területi ellátáshoz, a megyei könyvtár belső és külső
kapcsolatainak ápolásához, tanfolyamok, képzések szervezéséhez kapcsolódott, és ő koordinálta
az Ünnepi Könyvhét és a könyvtári hét megyei programjait is. Az Egyesület munkájába több
évtizede bekapcsolódott, 1988-óta pedig tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesületének. 1998 és 2006 között vezetőségi tag volt, 2006-tól 2010-ig pedig az egyesület tikári
teendőit is ellátta. Aktivitását a szervezeti életben ma is kifejti, nagy ügyszeretettel, napi szinten
vesz részt az egyesület munkájában.
A kitüntetés váratlanul érte és meglepte, de „a meglepetést természetesen követte az öröm. Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy a Kollégáktól kaptam az elismerést.”
Ludasi Tünde

Az MKE Nógrád Megyei Szervezetének elnöke, salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet igazgatóhelyettese. Könyvtárosi munkáját 26 évvel ezelőtt kezdte, azóta is
ugyanazon a munkahelyen dolgozik. Kezdetben tájékoztató, majd módszertani, később feldolgozó
könyvtárosként dolgozott, számos munkakörben szerzett jártasságot.
Eddigi szakmai pályafutása alapján arra a legbüszkébb, hogy „mindig lépést tudtam tartani. Nyitott
voltam és vagyok a szakmai változásokra, el tudtam fogadni az újat, alkalmazkodni tudtam.
Folyamatosan képzem magam az új elvárásoknak, ismereteknek megfelelően. Úgy érzem, nem
csak követője, hanem közvetítője, irányítója is tudok lenni ezeknek a folyamatoknak.”
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Az MKE emlékérem különösen értékes számára, mert „… olyan kitüntetés, amit szakmánk vezető
személyiségei ítélnek oda a kollégáknak, a könyvtárügyi tevékenységükért. Örömmel és
büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy az MKE Emlékéremhez mától az én nevem is
hozzákapcsolható. Azt jelenti, hogy jó úton járok, s erről az útról a jövőben sem szeretnék letérni.”
Pardiné Mórocz Magdolna

Az MKE Veszprém Megyei Szervezetének titkára, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
közművelődési és módszertani csoport könyvtárosa. Könyvtárosi munkáját 35 évvel ezelőtt
Várpalotán, a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban kezdte, 25 éve pedig jelenlegi munkahelyén
dolgozik. Könyvtári szakértő, szakfelügyelő, kulturális menedzser.
Az MKE Veszprém Megyei Szervezetének titkára, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
közművelődési és módszertani csoport könyvtárosa. Könyvtárosi munkáját 35 évvel ezelőtt
Várpalotán, a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban kezdte, 25 éve pedig jelenlegi munkahelyén
dolgozik. Könyvtári szakértőként, szakfelügyelőként és kulturális menedzserként is szakmai
tevékenységet végez.
Magdi Nagyon örül a díjnak, „… s főleg annak, hogy gondoltak rám a kollégáim, s érdemesnek
tartottak a fölterjesztésre. Nagyon jó érzés, hogy az egyesület vezetése ugyanígy gondolkodott.
1977 óta vagyok könyvtáros, 1987-óta dolgozom a megyei könyvtárban, itt kerültem közelebbi
kapcsolatba az MKE –vel. Balogh Ferencné, Marika, az akkori titkár, majd elnök, aki egyben a
közvetlen főnököm is volt a módszertani osztályon 1991-től vont be fokozatosan a egyesületi
munkába. Módszertanosként nagyon sokat látogattuk akkor a megye könyvtárait, s így nagyon sok
kollégával kerültem személyes kapcsolatba... Ha jól tudom, Antoine de Saint-Exupérytől származik
ez az idézet: „Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket.
…Csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké.” Talán erre vagyok legbüszkébb: a
megye különböző könyvtáraiban dolgozó kollégákkal való jó kapcsolataimra. Ez segítette mindig a
munkámat, akár a megye könyvtári statisztikájáról, akár egy egyesületi szakmai nap
megszervezéséről volt szó. Ez a díj nemcsak engem illet, hanem magát a megyei szervezetet,
annak vezetőségét, s tagságát is… úgy érzem, hogy a közel 100 fős tagság igényli és értékeli az
egyesületi munkát, s ezért érdemes dolgozni!”
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Tavaszi Hajnal

A romániai Nagyváradon működő Bihar Megyei Könyvtár szakmai ügyek irányításával megbízott
aligazgatója. Könyvtárosi munkáját 33 évvel ezelőtt a megyei könyvtár beosztott munkatársaként
kezdte, majd 11 év után ismereteit, tudását gyarapítva, illetve kihasználva lett az Ady Endre
Líceum könyvtárosa. 2000-től ismét a megyei könyvtárban dolgozik, módszertani referens,
bibliográfus.
Sok sikeres kísérletnek, megvalósításnak volt részese, amelyekre büszke, „..ezek között volt
könyvkiadó és lapalapítás, magánoktató központ és dokumentumrendezés, külkapcsolat
szervezés és helyi bibliográfiaírás. Mindezek mellett, azt hiszem, arra vagyok a legbüszkébb, hogy
részt vehettem, tevőlegesen, a Bihar Megyei Könyvtár új épületének felépítésében,
felszerelésében és szolgáltatásainak megszervezésében. … Csak jó szervezéssel lehetett elérni
azt, hogy egy év alatt a könyvtár felépült és hat hónap kellett a költözéshez. 2007 novemberében,
amikor megnyílt a könyvtár, azt hiszem mindenki örült és nem csak én, vagy a vezetés, hanem
valamennyi kolléga büszke volt a minden értelemben megújult intézményre. A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének díja meglepett. Köszönöm az elnökségnek, hogy rám is gondoltak.
Szeretném megőrizni kollégáim barátságát. A céhen belüliség jó érzés, biztonság és lehetőség a
jövőre nézve.”
Lencsés Ákos
Az Év fiatal könyvtárosa díjat az Egyesület valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség
döntése alapján Lencsés Ákos, a KSH Könyvtára Olvasószolgálati osztály vezetője vehette át A
felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok digitális szolgáltatása c. dolgozatáért.

2002-től a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárában végzett feldolgozó munkát, majd egy
tanévben matematikatanárként tevékenykedett. 2007-ben került a mai munkahelyére, a KSH
könyvtárába, ahol szerencsésen ötvöződik számára annak lehetősége, hogy kielégítse a
reáltudományok iránti érdeklődését és az olvasókkal való személyes kapcsolattartás igényét is.
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Arra a legbüszkébb, hogy „a KSH Könyvtárban egyre inkább összhangba kerülnek a szakkönyvtári
és közművelődési feladatok. Ez sok kollégának a közös munkája, amiben én is részt vehetek. Az
elmúlt években nyílt meg az új olvasótermünk – 1867 óta először van olyan terem, amelyik nem a
szakirodalmi állományunkat mutatja be. Egyre több a széles nagyközönséget megcélzó
programunk. Emellett rendszeresek lettek az adatbázis-bemutatók, megnőtt a munkatársi
publikációk száma és a szakolvasót is átrendeztük logikusabb szerkezetbe. Egy ilyen nagy
intézményben nem lehet az egyéni teljesítményt előtérbe helyezni; sok embernek kell együtt
dolgoznia, hogy jó irányba haladjunk. Több olyan jelentős eredmény is született, amelyhez
személyesen nem járultam hozzá, de a napi munkámat mégis befolyásolja: szinte a teljes
állomány bekerült az online katalógusba, egyre nagyobb mértékben nő a könyvtárközi kölcsönzés
száma, a születésnapi csomag egyik kedvelt szolgáltatásunkká vált.”
Nagyon örül a díjnak, amely a további munkájára is hatással van, hiszen „..a KSH Könyvtár élete
szorosan összefonódik a statisztikai hivatallal, ahol nagyrészt statisztikusok, közgazdászok,
demográfusok, szociológusok dolgoznak. Érdemes újra és újra felhívni a figyelmüket a könyvtárra,
hogy milyen értékekkel rendelkezünk, hogy itt is folyik tudományos munka. A közelmúltban Nemes
Erzsébet főigazgató Fényes Elek-díjat, Fülöp Ágnes főigazgató-helyettes Bibliotéka Emlékéremdíjat kapott, ebbe a sorba illeszkedik a mostani Év fiatal könyvtárosa-díj. Ezek mind kedvező képet
festenek a hivatali kollégák számára a könyvtárban végzett munkáról – és remélem, hogy nem
alaptalanul.”
Hicsik Dóra
Az MKE és az IKSZ a Kovács Máté Alapítvány felajánlásával élve az „Év fiatal könyvtárosa”
különdíjban részesítette Hicsik Dórát, a szabadkai Városi könyvtár könyvtárosát „Csak
anyanyelvemen lehetek igazán én …” – A szabadkai Városi Könyvtár magyar anyanyelvű
olvasóinak helyzete, az anyanyelvű tájékoztatás hatékonyságának növelése c. dolgozatáért.

Könyvtárosi szakvizsgáját Újvidéken, 2008-ban szerezte. Emellett másoddiplomaként regionális
rendezvényszervező képesítést szerzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karán, 2009-ben. 2010-ben könyve jelent meg Alma Mater címmel – amely a
szabadkai gimnázium tanárait mutatja be, akik 1860 és 1918 között tanítottak az intézményben.
Büszke arra, hogy könyvtáros lett, bár nem annak készült: „… tanárnak tanultam, véletlenül lettem
könyvtáros. Egyszer egy újságíró ismerősöm mondta, hogy azonosítanak a könyvtárral, ha azt
hallják: szabadkai könyvtár, akkor én jutok az emberek eszébe. Mi kell ennél több? Pár év alatt
sikerült mindenhova "beszivárognom": rádióba, tévébe, az olvasók mindennapjaiba. Ez nagyban
segíti a munkámat is, hiszen bátran fordulhatnak hozzám kéréseikkel. Meg kellett tanulniuk, hogy
nincs buta kérdés, bármire találunk választ, vagyis olvasmányt. De örülök minden egyes napnak,
amikor valamit kitalálok, átveszek, megcsinálok, mert a folyamatos újdonság tartja lázban az
olvasókat és persze engem is.”
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Határon túli „ifjú könyvtárosként” nagyon boldog, nagy elismerés számára a díj, de meglepte, hogy
megkapta, „… mert tudtommal eddig még nem volt határon túli díjazott. Persze azért titokban
nagyon reméltem, hogy nem mennek el szó nélkül a dolgozatom mellett, mert számomra fontos
témát dolgoz fel: a könyvtár magyar anyanyelvű olvasóinak helyzetét. Azt, hogy mennyire fontos
az anyanyelvű tájékoztatás, melyek a többnyelvű környezet előnyei és hátrányai, mit tehet ilyen
helyzetben egy magyar könyvtáros. Nagyon boldog vagyok, mert egy határon túli magyar
könyvtárosnak fokozottabban értékesebbek a magyarországi elismerések, hiszen nem vagyunk
szem előtt. Nagyon nagy erőt tud adni a további folytatáshoz. És meg is nyugtat, hogy jó úton
haladok.”
Kertész Gyula Emlékérem
Az MKE Helytörténeti Könyvtárosok Szervezete a Bibliográfiai Szekcióval közösen, Dr. Kertész
Gyula (1935-2002) bibliográfus-helytörténész emlékére 2005-ben díjat alapított. Azóta minden
második évben a bibliográfusok illetve a helytörténészek adják át az illető szervezet által abban az
évben legérdemesebbnek ítélt kollégának. Ebben az évben Fülöp Mária marosvásárhelyi
nyugalmazott bibliográfus kapta a Kertész Gyula Emlékérmet, négy évtizedes bibliográfusikönyvtárosi pályafutásáért és annak megkoronázásaként megjelent fő művéért: Maros megye
retrospektív helyismereti bibliográfiája 1945-ig című, nagyszabású bibliográfiai vállalkozásért.

A 2012. évi díjátadásra új érmet kellett csináltatni, s a 2005-től használatos „Egy hajóban evezünk”
című kisplasztikát ez évtől Juha Richárd debreceni művész, Kertész Gyulát ábrázoló érme váltja
fel. Az új érem örömteli bemutatására is készült a két szakmai szervezet, amikor a szomorú hír
érkezett, hogy Fülöp Mária betegség miatt nem tudott eljönni a Vándorgyűlésre. Így tehát a díjazott
laudációjának felolvasása után az érmet és az oklevelet Nagy Anikó, a 2008. évben Kertész Gyula
emlékéremmel kitüntetett bibliográfus vette át. Ezt követően ő olvasta fel a díjazott köszönő sorait
tartalmazó levelet is:
„Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy az idén engem tartott érdemesnek a
bibliográfusok közössége a Kertész Gyula emlékéremre. A bibliográfusok munkája - tudjuk sohasem kerül reflektorfénybe, olyan szolgálat ez, amelynek értelme és jutalma az, hogy
felhasználhatják munkája gyümölcsét. Más jutalmat az ember nem is vár, és nálunk nem is kaphat.
Most, hogy átvehettem az emlékérmet, úgy érzem, hogy nemsokára - a Maros Megyei Életrajzi
Lexikonunk befejezésével - véget érő bibliográfusi munkám jutalmát vettem át. Nagyon
köszönöm.”
Fülöp Mária pályáját a marosvásárhelyi Tartományi Könyvtárban (ma Maros Megyei Könyvtár)
kezdte és ott dolgozott 1999. június 1-ig, nyugdíjazásáig. Negyven éves könyvtári szolgálata alatt
dolgozott a könyvtár gyermekrészlegén, a feldolgozó-katalogizáló és a bibliográfiai-tájékoztató
területen. A bibliográfiai részleg vezetőjeként legfontosabb feladatának a helyismereti gyűjtemény
kialakítását, bibliográfiai feltárását és közkinccsé tételét tekintette. Kezdeményezésére a könyvtár
elindította a Bibliográfii muresene – Marosi bibliográfiák sorozatot, amelynek keretében több kötete
is megjelent. Számos publikációja jelent meg román és magyar nyelvű szakfolyóiratokban.
VERZÓ. MKE Hírlevél I. évf. 2012. 2. szám

20

(Calauza bibliotekarului, Biblioteca, Könyvtári Szemle, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Könyvtári
Figyelő, Könyvtári Levelező/Lap, Vajdasági Könyvtári Hírlevél, Könyves Ház, The Local Studies
Librarian).
Minden díjazottnak gratulálunk és további sikeres és eredményes munkát kívánunk!
Demecs Éva, BCE KK könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja
Fitz József Könyvdíj

Az 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíjat a könyvtárosok szavazatai alapján ítéli oda a mindenkori
kulturális minisztérium. A 2011-ben megjelent könyvekből a könyvtáros szakma által
legértékesebbnek, legszebbnek tartott három könyv került díjazásra. A Századvég Kiadó
nevében Varga Júlia igazgatóhelyettes és a szerző, Deáky Zita, a Dialóg Campus nevében a kiadó
ügyvezető igazgatója, Bázing Zsuzsanna, valamint a kiadvány szerzője, Dr. Kengyel Miklós, a
Rózsavölgyi Kiadó képviseletében pedig Újlakyné Gazdag Judit vette át a díjat L. Simon Lászlótól,
a kultúráért felelős államtitkártól.
Sajtóhírek:
http://szempontom.blogspot.hu/2012/07/harom-kotet-kapott-fitz-jozsef-dijat.html
http://www.gtk.szie.hu/hirek/fitz_jozsef-konyvdijat_kapott_dr_deaky_zita/3924
http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=328456&ctag=articlelist&iid=1

Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”: A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon.
Budapest: Századvég Kiadó, 2011.
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Deáky Zitának a kisgyermekkor történeti néprajzát feldolgozó kötete szerteágazó és átfogó
témakörein keresztül egy folyamatot mutat be. Szembesít mindnyájunkat a múlt gyermekeivel,
nagyanyáink, anyáink gyermekkorával. Mindezt történeti, néprajzi forrásokkal támasztja alá és
illusztrálja. A könyv első lapjától az utolsóig végigvonul az a gondolat, hogy bármilyen rosszak is
voltak az egyes időszakok, a körülmények, gyermekek születtek és felnőttek, egymást követték a
generációk, összekapaszkodtak; volt miért terheket vállalni, volt kit szeretni, volt kinek örülni, volt
cél, volt jövő. Gazdagon illusztrált, szépen szerkesztett kiadvány, érdekes, színvonalas szakmai
munka.
Kengyel Miklós: Perkultúra - a bíróságok világa. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2011.

A kötet bemutatja, hogy hogyan változtak az idők során a tárgyalótermek berendezései, a bírósági
jelképek vagy a bírói öltözködés. A könyv jogászprofesszor szerzője a bíróságok érdekes, néha
titokzatosnak tűnő világába vezeti be az olvasót. A több mint hatszáz színes fényképet, rajzot és
illusztrációt tartalmazó mű tudományos igénnyel, de paragrafusjelek és törvényszövegek nélkül,
olvasmányosan mutatja be a világ igazságszolgáltatását úgy, hogy a szakmabelieken túl a
szélesebb olvasóközönséget is megszólítja. Szép kivitelű, magas szakmai színvonalú mű, amely
kétségkívül méltó a könyvtáros szakma könyvdíjára.
Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János. Budapest: Rózsavölgyi Kiadó, 2011.

Az újabb zenetörténész-generációknak - Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence és Rajeczky Benjamin
tanítványainak - széles körű kutatásai nyomán számos, korábban rejtőző kódex, zenei kézirat és
nyomtatvány került napvilágra, melyek gondos tanulmányozása és publikálása lehetővé tette, hogy
zenetörténetünk számos fehér foltját ki tudjuk tölteni. A kötet megjelenésével lehetővé válik, hogy a
művelt magyar társadalom összetettebb képet alkothasson a magyarországi zenekultúra
történetéről. Az összegyűjtött, képekben és hangzó formában őrzött dokumentumokhoz az egyes
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témák legkiválóbb ismerői írtak tanulmányokat, a kötet így a magyar zenetudomány közös
produktuma. A könyv a több mint 400 illusztrációval és a 140 percnyi hangzó anyaggal érzékletes
képet rajzol az évezredes magyarországi zenekultúráról.
Megkérdeztük a Rózsavölgyi Kiadót, mit jelent számukra a díj elnyerése.
Újlakyné Gazdag Judit - "Elsősorban nincs az a jó és keresett könyv, aminek ne tenne még jobbat,
ha beszélnek róla különböző körökben, különösen, ha egy díj kapcsán dicsérik. Ezekben az
időkben, amikor egyéni és közületi vásárlóknak is egyre kevesebb a könyvre költhető pénze, úgy
véljük, hogy még az eligazodásban, a döntésben is segít, ha igazán fontos értékes könyvet akar
vásárolni valaki.
Az e-könyv térhódítása előtt is fontos volt a kiadványok külső képe, ipari és művészi termékként is
értékelték a könyvet a szakemberek és a vásárlók. Most, hogy versenyhelyzetbe került a
nyomtatott könyv, még nagyobb jelentősége van külsőleg is hangsúlyozni egyediségét,
pótolhatatlanságát. A gyönyörű oklevelet és a nyertes könyvet kitettük a Rózsavölgyi zeneműbolt
kirakatába, és most készül egy kis átkötő szalag a kötetekre, hogy a Líra Könyv Zrt.
bolthálózatában mindenütt jelezzük a vásárlók felé, hogy ilyen rangos díjat kapott a kötet, aminek
természetesen a tervezője, műszaki szerkesztője is nagy dicséretben részesült."
Bazsóné Megyes Klára, az MKE Tanácsának elnöke

KIRÁNDULÁSOK, SZABADIDŐS PROGRAMOK

Már a 0. napon, szerdán részt vehettek az érdeklődők egy győri könyvtár- és múzeumlátogatáson,
amelyre csütörtök délelőtt is lehetőség volt. Meglátogathatták a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Kar Könyvtárát, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárat – amely a közelmúltban bővült
nevében is Közösségi Térré -, a Kisfaludy Károlyi Megyei Könyvtárat és a Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár gyűjteményét. És természetesen folyamatosan volt lehetőség megtekinteni a
vendéglátó Egyetemi Könyvtárat, amelynek auláiban, előadóiban és kisebb termeiben folytak a
szekcióülések. A sok könyvtári program mellett „innovációs sétát” tehettek a Széchenyi István
Egyetemen, megismerkedve az elmúlt időszak kiemelt fejlesztéseivel, különösen a Mobilis
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központtal, ami a város legújabb oktatási, kulturális és turisztikai attrakciója. Az estét
orgonahangverseny zárta.
A szombati kirándulásokról így írtak kollégáink:
Fertőd: Esterházy-kastély – Fertőrákos – Fertő tó
Két autóbusznyi könyvtáros vett részt a vándorgyűlés Fertőd-Fertőrákos útvonalra szervezett
programján. Az 1 napos úton a havazás kivételével mindenféle időjárási helyzettel találkoztunk,
erről persze nem a szervezők tehettek!
Idegenvezető kalauzolásával néztük meg a fertődi Eszterházy-kastélyt, a felújított, felújítás alatt
lévő és felújítandó részeket egyaránt, majd gyönyörködtünk a parkban.
Fertőrákosra kisebb mellékutakon mentünk, így a Fertő környéki falvakkal, épületekkel, tájjal is
ismerkedhettünk. A fertőrákosi püspöki kastély (Zichy-kastélynak is nevezik) gazdag
stukkódíszítéseivel, freskóival mindenkit megfogott, annak ellenére, hogy maga az épület
renoválásra szorul. Érdekes volt az ország egyetlen, köztéren megmaradt, barokk stílusú
pellengére is. Ebédeltünk a településen, finomat ettünk, gyorsan történt a felszolgálás is – ami nem
kis dolog ennyi vendégnél!
Elektromos „kisvonattal” utaztunk az osztrák határhoz, ahol valamikor a vasfüggöny is húzódott.
Megnéztük a világörökséggé nyilvánított Mithras-szentélyt, majd Fertő-tavi sétahajózáson vettünk
részt. Ekkor már meglehetősen zimankós lett az idő, úgyhogy az utastársak zöme a zárt
hajórészben próbálta élvezni a kilátást, valamint pálinkával melegítette magát – belülről.
Győrbe visszaérkezve az utastársak zöme sietett a közlekedési eszközökhöz, talán nem is tudta
mindenki megköszönni a szervezőknek az utat. Ezt én most megteszem: mindannyiunk nevében
köszönöm a győri kísérőknek – Mennyeiné Várszegi Juditnak, Winkler Csabánénak, Mányoki
Erikának és Lukács Máriának a jól szervezett, tartalmas programot!
Bazsóné Megyes Klára, az MKE Tanácsának elnöke
Pannonhalma: Apátság, Apátsági Pincészet
Nagy izgalommal és sok szervezéssel készültem én is és segítőm, munkatársam is a
könyvtárosok vándorgyűlése utolsó napján a pannonhalmi kirándulásra. Ragyogó napsütésben
indultunk, majd egy rövid buszozás után megérkeztünk Pannonhalmára. Először szakszerű
vezetéssel megtekintettük az apátság nevezetességeit - külön köszönet Ásványi Ilonának, az
Apátsági Főkönyvtár igazgató-helyettesének, aki megmutatta nekünk a könyvtár ritkaságdarabjait.
Olyan helyekre is bejutottunk a segítségével, ahová földi halandó csak ritkán!
A Pannonhalma Étteremben mindenki jóízűen fogyasztotta el a saját maga választotta menüjét.
Délután kis csapatunk két részre szakadt. Egyik része az Apátsági Pincészetben ismerkedett a
borkészítés fortélyaival és kóstolgatta a finom nedűket, csapatunk másik fele pedig a nemrég
felújított, levendula illattal teli arborétumban sétálgatott, ismerkedett a gyógynövényekkel. Nem
maradt el a finom csokikóstolgatás sem, és aki akart, vásárolhatott is az apátság termékeiből.
Szikrázó napsütésben indultunk vissza Győrbe, és szerencsénkre már a buszban ültünk, mire
eleredt az eső. Remélem mindenki a szívébe zárta a Világörökséghez tartozó Pannonhalmát és a
rendezvény színhelyét, Győrt is. Élményekkel gazdagodva telt el ez a júliusi nap, talán sokan
kedvet kaptak ahhoz, hogy visszatérjenek megyénkbe.
Nagy Mária, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr

VERZÓ. MKE Hírlevél I. évf. 2012. 2. szám

24

PÁLYÁZATOK
Aktuális pályázatok Magyarországon







Kultúra Lovagja cím adományozása
JAKkendő-díj
Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű
tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül
Varázslat Papírral és Fénnyel
Egymásra lépni tilos!
XIII. Kerületi Irodalmi Díj

Aktuális pályázatok külföldön





Bill & Melinda Gates Foundation 2013 Access to Learning Award - call for Applications
ApplicationsEuropean Conference on Information Literacy (ECIL) - call for Papers
Fourth international conference on Digital Document and Society – call for Papers diversification and renewal of mediations
IFLA Communicator of the Year Award – 2012
Migrating heritage: networks and collaborations across European museums, libraries and
public cultural institutions, University of Glasgow, UK, 3-4 December 2012

Hasznos linkek











NIOK
Proháló
CISZOK-ok
DFT Hungária
Közözösségi kezdeményezéseket támogató hálózat
OFA hálózat KoopeRáció projek
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Híd Egyesület - Nonprofit akadémia
Regionális Forrásközpontotk
Széchenyi Programirodák
Keszi Erika Zsuzsanna, az MKE PR Munkabizottságának elnöke
Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára

OLVASNIVALÓ, KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Szakcikkek





"Minden az olvasással kezdődik!" Egy konferencia előadásainak olvasása közben. Az
olvasás össztantárgyi feladat. (Szerk. Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli) / M. Fülöp
Géza. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. - 58. évf., 2. sz. (2012) p. 354-357.
A könyvtárak - az információ- és az inspirációszerzés legfontosabb forrásai. Az EBLIDA
állásfoglalása. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. 21. évf.), 6. sz., 3-5. p.
Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól /
Dancs Szabolcs. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. - 58. évf., 2. sz. (2012) p. 336342.
Digitalizációs ködfoltok - avagy eltévedtek a csodák az úton? / Horváth Sándor Domonkos.
- In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. - 21. évf., 6. sz. (2012) p. 37-40.
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Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. Börtönkönyvtárak 2006-2010 / Amberg
Eszter. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. - 58. évf., 2. sz. (2012) p. 241-254.
Rózsa Dávid: Kulturális javak Virtuáliában. A közgyűjtemények és a digitális tér. - In: Könyv,
könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2012. (21. évf., 6. sz. (2012) p. 33-36.
Szerzők nyomában. A könyvtári szabványok szerepe az intézményi publikációs adattárak
névkezelési stratégiájában / Köntös Nelli. - In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. - 58. évf.,
2. sz. (2012) p. 255-279.
Új tartalom - új megoldások. A KTE tavaszi konferenciasorozata 2012-ben / Bodor Erika. In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. - 24. évf., 5. sz. (20112) p. 36-39.

Szakkönyvek magyar nyelven




Az egyiptomi ősmagyar nyelv: a Szentpétervári papirusz 1115 megfejtése / Borbola
János. - Budapest : Magánkiadás, 2012. - 1016 p. - ISBN 978-963-08-3692-0
De libris et bibliothecis / szerk. Czeglédi László, Monok István. - Eger : Líceum Kiadó,
2011. - 191 p. - ISBN 978-963-9894-70-9
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár / [Czékli Béla]. - [Budapest] : TKM Egyesület,
2011. - 20 p. - ISBN 978-963-554-564-3

Elektronikus források






EBLIDA új weboldala
IFLA and EBLIDA Statement on ACTA and the Importance of Multilateral Multi-stakeholder
IP Policy Formation
Libraries, patrons, and e-books
Reforming Copyright Is Possible. And it's the only way to create a national digital library. –
In: The Chronicle
The European Library új portálja
Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára

Kiállítás megnyitó
2012. szeptember 26-án - immár hagyományosan, nyolcadik alkalommal - rendezi meg Nyílt
Napját az Országos Idegennyelvű Könyvtár. A Nyelvek Európai Napja keretében szervezett
egész napos programsorozatra szeretettel várjuk a könyvtáros kollégákat. Reményeink szerint
komoly szakmai érdeklődésre tarthat számot a 10-15 óráig megrendezésre kerülő "Idegennyelvű
gyűjtemények és szolgáltatásaik" című konferencia, melynek programjáról, a regisztrációról időben
tájékoztatjuk a kollégákat a KATALIST levelezőlistán.
A programsorozat keretében 15.30-kor nyílik meg Mándli Gyula könyvtárigazgató kiállítása
KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA címmel. A kiállítás egyben az MKE és az OIK által támogatott
Alkotó Könyvtáros bemutató sorozat újabb eseménye. Gratulálunk Kollégánknak
munkáihoz!

KÖNYVTÁROSOK A KÖNYVTÁROSOKÉRT
Álláslehetőségek Magyarországon






Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár - Nyergesújfalu - igazgató (magasabb vezető)
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye – könyvtáros
Csuka Zoltán Városi Könyvtár - Érd - igazgatóhelyettes (magasabb vezető)
Deák Ferenc Megyei Könyvtár – Zalaegerszeg - főkönyvtáros, vagy könyvtáros munkakör
mellett igazgató
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtár – könyvtáros
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Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ - Törökszentmiklós - könyvtáros
Jókai Mór Városi Könyvtár - Komárom – könyvtáros
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház – Pécel - könyvtár és
művelődési ház magasabb vezetői (igazgató)
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár - intézményvezető
(magasabb vezető)
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - könyvtáros,
művelődésszervező
Zalakomári Általános Iskola - könyvtárostanár (tanító)

Álláslehetőségek külföldön






Bibliometric & Scientometric Specialist – Thomson Reuters – London
Business Project Manager, Newspaper Programme
Customer Service Representative - Library of Congress
Information Technology Specialist – Library of Congress
Senior Analyst Programmer - Thomson Reuters – London
Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára
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