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Minőség és dinamika – Az MKE 47. 
Vándorgyűlése Szolnokon 
 
Kissné Anda Klára 

Fanfár köszöntötte az MKE 47. Vándorgyűlésé-

nek több mint 700 résztvevőjét a Szolnoki Főis-

kola Campusán 2015. július 16-án. A hazai, a 

határon túli és a társszervezetek résztvevői előtt 

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes ezúttal az MKE 

elnökeként debütált.  A nyitó plenáris ülésen 

utalt rá, hogy „a minőség dinamikája: a fejlődő 

könyvtár” kezdetek óta meghatározza a könyvtá-

rakat a szolgáltatások folyamatos fejlesztésétől a 

rugalmas hozzáférésig, a Vándorgyűlés haszna 

pedig abban mutatkozik meg, ha az új ötletek 

tárházaként a dinamika majd hazatérve is áthatja 

a munkát. A házigazdákat az Elnökség soraiban 

Tasnádi Zoltán a fenntartó önkormányzat részé-

ről, dr. Túróczi Imre a Szolnoki Főiskola rektora, 

Lászlóné Nagy Ilona, a Verseghy Ferenc Könyv-

tár igazgatója és Némethné Matastik Magdolna, 

az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerve-

zet elnöke képviselte.  

 

Fotó: Földi D. Attila 

Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős 

helyettes államtitkára a 80 éves MKE köszöntése 

után arról beszélt, hogy a minisztérium szövetsé-

gest lát az egyesületben a kulturális ellátás, a 

bérfejlesztés és az életpálya-modell megvalósítá-

sa terén. „Új alap, új indíttatás, új stratégia” lát-

szik megvalósulni a törvényhozásban, a fenntar-

tóváltásban, a községek megnövekedett finanszí-

rozásában. 2016-ban mintaprojektek indulnak, 

így nőhet 2017-től a terület fedezete. Szemlélet-

váltásra – és ebben az MKE segítségét kérik - 

lesz azonban szükség, hogy a sport, a zene és az 

előadó-művészet területén már bevezetett társa-

sági adó kedvezményt, annak visszaforgatásával 

a közművelődés és közgyűjtemények területén is 

bevezethessék. Az átlagbéreket 2016-ban bérpót-

lékkal egészítenék ki, 2017-től viszont a kor-

mány már csak az életpálya-modell szintjén kí-

ván bérezni. Egyre sürgetőbb tehát a partnerek-

nek is lépni. 

A nyitó plenáris mindig alkalom a kitüntetések 

adományozására. Egyesületi munkáért MKE 

Emlékérem kitüntetésben részesültek: Jancskár 

Judit (Pest Megyei Szervezet), Mecsériné Doktor 

Rozália (Vas Megyei Szervezet), Némethné 

Matastik Magdolna (Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezet), Szabó Judit (Kisalföldi 

Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete), 

Wittinghoff Judit (Műszaki Könyvtáros Szekció), 

határon túliként pedig Róth András Lajos, a Ro-

mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

elnöke. A kitüntetéseket az MKE elnöke adta át.  

A Fitz József-könyvdíj 1989 óta a könyvtárosok 

szavazatai alapján az előző évben megjelent 

könyvek (és ez által a kiadók) nívódíja. Sörény 

Edina (EMMI Kulturális Kapcsolatok Főosztá-

lya) adta át idén Berg Judit Lengekalendárium 
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címmel megjelent mesekönyvéért (Sanoma Ki-

adó), Haraszti László Natura 2000 fajok és élő-

helyek Magyarországon (Pro Vértes Alapítvány, 

Csákvár), valamint a többek által szerkesztett A 

magyarországi zsidóság képes története (Vin-

ce Kiadó) címmel megjelent kiadványok elisme-

réseként.  

Az év fiatal könyvtárosa díj pályázatára idén 

hat pályamű érkezett.  Ramháb Mária (IKSZ 

elnök) Börzsönyi Nórának (Budapesti Corvinus 

Egyetem) adta át az oklevelet „Hozzáférhető 

tudomány” című dolgozatáért. A Kovács Máté 

Alapítvány különdíját Kovács Máté lánya, Ko-

vács Ilona, valamint Hangodi Ágnes kuratóriumi 

elnök nyújtotta át Puskás Nikolettának (SZTE 

Klebelsberg Kuno Könyvtára) Információs gra-

fika alkalmazása a könyvtári tájékoztatásban 

címmel beadott pályaműért.  

Az Elnökség évközi határozata szerint a Füzéki 

István Emlékérem laudációja is elhangzik a 

Vándorgyűlésen. Kocsis István, a hatvani Ady 

Endre Könyvtár igazgató kapta munkájáért nov-

emberben az elismerést. 

Kertész Gyula Emlékérem díj kitüntetésben 

Takács Béla, a Verseghy Ferenc Könyvtár 

könyvtárosa részesült és köszöntötték Kertész 

Gyula özvegyét. 

A díjátadást követően Barátné dr. habil. Hajdu 

Ágnes egyrészt az új minisztériumi szerkezetát-

alakításról és munkamegosztásról tájékoztatott. 

Másrészt emlékeztetett arra, hogy a könyvtáros 

életpálya-modellben meghatározott irányok és 

beépített minőségi mérések ma is helytállóak. 

10048 foglalkoztatottból 8500 dolgozik könyvtá-

rosi munkakörben és mindenki „éhes az elisme-

résekre”. A képzés, előmenetel, intézményi rend-

szer hármasában cél az életminőség emelése, a 

pályaelhagyás megakadályozása, a pályán mara-

dás erősítése. De minden szakmának meg kell 

határozni a saját irányelveit. 

A nyitó plenáris szakmai előadását Dancs Sza-

bolcs (OSZK) tolmácsolta a Manchesteri Egye-

tem Könyvtárának rendszermenedzsere, Ciaran 

Talbot után. Az Alma integrált könyvtári rend-

szer bevezetéséig tartó átalakulási folyamatot, az 

ennek köszönhető eredményeket ismertette. Az 

Egyesült Királyság legnagyobb önálló egyete-

mének tizenegy önálló könyvtárépülete egymil-

lió látogatót fogad évente. A 2011-ig használt 

integrált rendszerben minden könyvtár- és köl-

csönzéstípusra külön – összesen 6000 - szabályt 

kellett alkalmazni. A két évig fejlesztett, tesztelt, 

majd 2013-ban bevezetett Alma egységesített, a 

munkatársakra felosztott folyamatokkal egysze-

rűbbé tette a napi munkavégzést. A legfőbb ta-

nulsága, hogy be kell vonni a munkatársakat a 

tervezésbe, és soha nincs korán a migrációra.  

 

Ciaran Talbot és Dancs Szabolcs. 

Fotó: Földi D. Attila 

A kísérő programok között a Könyvtárostanárok 

Egyesülete könyvtárpedagógiai sétát szervezett. 

A Verseghy Ferenc Könyvtárban és több oktatási 

intézmény könyvtárában tettek látogatást. Az 

informatika iránt érdeklődők az Ex-Lh 

Workshopon az Alma és a Primo rendszerével 

ismerkedtek. A sajtótájékoztatót követően Varga 

Csaba, a Szolnoki Főiskola kancellárja nyitotta 

meg a szakmai kiállítást. A biztonságtechnikai, 

IKR fejlesztő, irodaszer- és bútorforgalmazó, 

nyomdatechnikai cégek évek óta a legnagyobb 

szponzorai a Vándorgyűlésnek.  

 

Táncház a Szeres együttessel. Fotó: Földi D. Attila 



Idén először a szervezetek és szekciók elnökei is 

meghívást kaptak az esti állófogadásra, ahol Sza-

lay Ferenc polgármester köszöntötte őket és mu-

tatta be Szolnokot. Büszkén beszélt a Szolnoki 

Légierőről, amelynek zenekara színvonalas – és 

helyenként igen mulatságos – repertoárjából kí-

nált ízelítőt az Agórában két vendégénekessel. 

Aki még bírta, az a Szeres együttes táncházán 

rophatta késő estig.  

Július 17-én a kisplenáris ülést dr. Redl Károly 

(MKE alelnök) nyitotta meg. A Hungaricana 

Közgyűjteményi Portált ismerhettük meg, amely 

a könyvtárak, levéltárak és múzeumok közös 

adatbázisaként hivatott a kutatónak minden for-

rást és adatot egy helyen kínálni. A pályázat 

gazdája, és könyvtári részről a portál üzemeltető-

je az Országgyűlési Könyvtár, levéltári részről a 

Budapest Fővárosi Levéltár. A múzeumok sajnos 

még nem szolgáltattak tartalmakat. Funkciójáról 

és tartalmáról Markója Szilárd (Országgyűlési 

Könyvtár, igazgató) tájékoztatott. Jelenleg száz-

ötven intézmény összes elektronikus kiadványa, 

folyóirata, adata található meg a portálon a leg-

különfélébb formátumokban (PDF, metaadat, 

képek, képeslapok, térképek stb.) mára tízmilliós 

adatmennyiséggel. A már bekerült tartalom 

mintegy 40 terabájt, a múzeumokkal együtt vár-

hatóan kb. 100 lesz majd. 

Dr. Kenyeres István (Budapest Fővárosi Levél-

tár, főigazgató) a Hungaricana levéltári adatbázi-

sairól beszélt. A Magyar Levéltári Portál 

(http://archivportal.hu/) huszonhét levéltárból 1,5 

millió eredeti levéltári iratot, 3,17 millió rekor-

dot, 2,8 millió oldalnyi digitális képet, 3,2 millió 

digitális fotót tartalmaz. Megtalálhatóak pl. Bu-

dapest Székesfőváros 1873-1941 közötti közgyű-

lési jegyzőkönyvei, egyházi és pártiratok. Az 

önálló „levéltári iratgyűjtemény alkalmazás” 

segítségével kutathatók. Projekt a projektben a 

MAPIRE az önálló georeferált térképek megje-

lenítésére. A történelmi, kataszteri (pl. kárpátal-

jai) térképek, katonai felmérések stb. gyűjtemé-

nye összehasonlítások, egymásra vetíthetőség, 

montázs stb. lehetőségeit kínálja.  

Biszak Sándor (Arcanum Adatbázis Kiadó, ügy-

vezető igazgató) a portál technikai részleteit is-

mertette. Tetszőleges metaadat-típusok (MARC, 

Excel, XML, ACCESS, levéltári EAD) bonyo-

lult, kifinomult rendszeréről van szó. Teljes szö-

vegű adatbázisokat tartalmaz kétrétegű PDF 

formátumban. Kibontotta a georeferált térkép, a 

kétrétegű digitalizálás, a MAPIRE alkalmazás 

lényegét. 

Beszámolók a szekcióülésekről 

 

Egyetemi könyvtárak minőségbizto-

sítása ‒ hozzáférés a forrás-leírás 

korszerű fejlesztő eszközeihez  

(Bibliográfiai szekció) 

Pap Zsuzsanna 

A szekcióülés moderátora Szőnyi Éva, a Biblio-

gráfiai Szekció elnöke volt. Az első előadás so-

rán Bánkeszi Katalin, az OSZK Könyvtári Inté-

zet igazgatója az ELDORADO rendszer regiszt-

rációval és regisztráció nélküli használatáról 

beszélt. Regisztráció nélkül is lehet majd benne 

keresni, szűkíteni és a közkincseket ingyenesen 

letölteni, regisztrációval a vásárlási funkciók, 

ELDORADO és partnerkönyvtári adminisztrá-

ció, valamint kiadói felület érhető el.  

 

A kép forrása: 
https://eldorado.oszk.hu/frontend-webapp/index.html#/static/news  

Ezt követően Sinka Róberttől (Qulto – Monguz 

Kft.) az ELDORADO oktatási anyagairól, kép-

zési programjairól hallottunk rövid összefoglalót. 

A fejlesztés során merült fel az igény, hogy 

könnyen használható segédanyagok készüljenek, 

minél több „help”-pel kiegészített felület legyen. 

Az elkészült felhasználói kézikönyvből mutatott 

be néhány diát. 

Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi 

szolgáltatás érdekében – közös katalógusépítés 

az ELTE könyvtáraiban címmel először Kálóczi 

Katalin (ELTE Egyetemi Könyvtár, főigazgató) 

hangsúlyozta, hogy a formai feltárás milyen ösz-
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szefüggésben van a menedzsment eszközeivel. A 

formai feltárás folyamatában bekövetkezett hi-

bák közvetetten hatással vannak a könyvtár többi 

munkafolyamatára. Boda Gáborné dr. Köntös 

Nelli (ELTE BTK Könyvtár-  és Információtu-

dományi Intézet, tanársegéd) pedig éppen arra 

mutatott példát, hogy hányféleképp jelenik meg 

ugyanaz a könyvleírás a könyvtárakban. MARC 

formátumú rekordokat gyűjtött össze több szer-

zős könyvekről hétfajta leírással. A hibák főként 

az eltérő részletességű feltárás, a szabályok rész-

leges betartása, hangzás-betű szerinti átírás és 

elütések miatt keletkeztek. Fontos tehát a feltárás 

folyamatainak részletes szabályozása és a rend-

szeres ellenőrzés, mert ezen múlik a katalógus, 

végül pedig a könyvtár és szolgáltatásainak külső 

megítélése. A folyamatszabályozás alapja a házi 

szabályzatok állandó karbantartása, az eltérő 

szabályok felülvizsgálata. Székelyné Török Tün-

de (ELTE Egyetemi Könyvtár, osztályvezető) a 

magyarországi szabványok, szabályzatok helyze-

téről számolt be. A Könyvtári Intézet oldalán 

fent lévők több éve nem frissültek. A Magyar 

Szabványügyi Testület oldalán több szabvány 

visszavonásra került, például a szakfordításoké, 

amelyekről új még nem készült, holott a szak-

könyvtárakban mindenképpen fontos lenne. A 

MOKKA wikiből hozott példát többkötetes 

könyvekre, ahol az előírás szerint kötetjelzés 

kellett volna a MOKKA betöltéshez, ugyanakkor 

a szabvány szerint forrástilalom van, ha nem 

bizonyos helyről vesszük az adatot. A MARC 21 

szabványról elmondta, hogy a Library of 

Congress oldalán érhető el, magyar nyelven csak 

részleges fordításban a DEENK honlapján ol-

vasható. 

Petró Leonárd, a DEENK kommunikációs koor-

dinátora az IDEa Tudóstér felületét mutatta be. A 

portál legaktívabban használt szárnya még 2010 

előtt pályázati pénzből valósult meg, majd 2014-

ben egy új, egyszerűbben használható felülete 

készült el. Kutatókat, doktoranduszokat lehet 

benne megtalálni. A kutatók feltöltik publikáció-

ik metaadatait, majd ezek automatikus frissítés-

sel kiegészülnek az oktatói adatokkal a Neptun 

rendszerből. Így komplex profil jön létre az okta-

tókról, amelyet maguk tarthatnak karban. A pub-

likációk alapján többfajta statisztika készíthető. 

Végül Vass Johanna, a Magyar Nemzeti Digitá-

lis Archívum osztályvezetője „Dinamikus part-

nerség a könyvtárosi közösségben: az RDA 

(Resource Description and Access) fejlesztésé-

nek kommunikációja és tréningjei” címmel fe-

jezte be a Bibliográfiai Szekció délelőtti prog-

ramját. 

Segítő munka a közkönyvtárakban 

(Közkönyvtári Egylet és Gyermek-

könyvtáros Szekció) 

Rigláné Berczeli Mária ‒ Erősné 

Suller Ildikó 

A Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros 

Szekció együttes szekcióülést tartott a vándor-

gyűlés második napján. Haszonné Kiss Katalin a 

Közkönyvtári Egylet elnöke nyitotta meg és mo-

derálta a tanácskozást, amely telt házzal kezdő-

dött meg.  

Nagy érdeklődés övezte Horváth Judit pszicho-

lógus előadását, aki már-már törzsvendégnek 

számít a gyermekkönyvtárosok között. Veszé-

lyes üzem címmel a segítő interperszonális kap-

csolat lehetőségeit, veszélyeit elemezte. Az okta-

tási intézmények hárítása, a család hagyományos 

funkcióinak kényszerű átalakulása a könyvtárak-

ra megnövekedett mentálhigiénés és/vagy 

reszocializációs feladatokat ró. A könyvtárosok-

nak a szakmai kompetencián túl speciális kom-

petenciákkal kell rendelkezniük, rengeteg, fo-

lyamatos új ismeretet kell elsajátítaniuk, hogy 

kalauzolni tudják a gyerekeket az új technikai 

alkalmazások megfelelő célokra való használatá-

ban is. Mindeközben fokozott a kiégés lehetősé-

ge. A megelőzés szempontjából rendkívül fontos 

a problémás területek tisztázása, a túlterheltség 

jeleinek azonosítása, a megfelelő mélységű 

kommunikáció és a szakembertől való segítség-

kérés. 

Dr. Radoszláv Miklós jogász, pedagógus, gyer-

mekvédő „A hátrányos helyzet leküzdése tehet-

séggondozással” címmel tartott előadásában be-



pillantást engedett a Csányi Alapítvány munká-

jába. Az alapító, Csányi Sándor (OTP elnök-

vezérigazgató) azzal a céllal indította az Életút 

Programot, hogy a tehetséges, de hátrányos hely-

zetű gyermekek ne kallódjanak el Magyarorszá-

gon. A programba szakemberek által beválasztott 

gyermekeket 10 éves koruktól segítik nehézsége-

ik leküzdésében, tehetségük kibontakoztatásá-

ban, akár 11-14 éven keresztül a családdal, isko-

lával együttműködve. Nem pénzt adnak, hanem 

szolgáltatásokat nyújtanak. A támogatottak 

munkáját folyamatosan „visszamérik” hatásvizs-

gálat céljából. 

Végh Balázs Béla Szatmárnémetiből érkezett 

irodalomtörténész arról beszélt, hogy a mai vál-

tozó olvasási szokások közepette, hogyan alakít-

ja a kortárs irodalmat a felhasználó. Az erdélyi 

magyar gyermekirodalmat szem előtt tartva első-

sorban Kovács András Ferenc költő, műfordító 

versesköteteit elemezve mutatta be a kortárs 

gyermekirodalom jellemzőit.  

Dr. Kerekes Pál (ELTE-BTK) az eBookot, mint 

technikai eszközről „Polcunkon az e-könyv: di-

gitális olvasnivaló a könyvtár falain belül és kí-

vül” címmel tartott előadást. Igaz, hogy a cím 

alapján kicsit több információra számíthattak a 

hallgatók az eszköz könyvtári felhasználását 

illetően, ám az kétségtelen, hogy sok alapvető 

dolgot a „helyére tett” az előadó. 

Kovačic Gizella az érsekújvári Anton Bernolák 

Könyvtár családi részlegének tevékenységeit 

mutatta be. Elismerés illeti a kollektívát rendez-

vényeikért. A Csehországból indult „Andersen-

éjszaka” náluk 2006 óta fut és most sokak kíván-

csiságát felkeltette a városi szintű „hacacáré”. 

Nem csupán megválasztják az olvasók királyát, 

hanem a gyerekek hálózsákkal és párnával fel-

szerelkezve érkeznek, hogy a könyvtártban tölt-

sék az éjszakát, másnap pedig megkapják a hét-

alvók igazolványát. Nos, úgy gondolom, hogy 

nem sokáig várat magára a program itthoni meg-

jelenése. Ismerjük a gyermekkönyvtárosok lelke-

sedését, minden követ megmozgató energiájukat, 

minden azon múlik tehát, hogy az adott könyvtár 

vezetését, illetve a fenntartót hogyan győzik meg 

az „éjszakai életről”. 

Az ebéd előtti utolsó percekben a Ceiba spol.s r. 

o. cég bemutatóját már csak maroknyian hallgat-

tuk, noha a könyvtári bútorokat és eszközöket 

forgalmazó cég képes bemutatója ötleteket adott 

az állomány elrendezésének „felhasználóbaráttá” 

tételéhez is. 

A délután egy részét a szolnoki Verseghy Ferenc 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában töltöttük, itt 

Balázs Ildikó, a gyermekkönyvtár vezetője kala-

uzolt. Nagy hatással voltak ránk a meseelőadá-

sok, ismeretterjesztő foglalkozások posztótech-

nikai szemléltető eszközei, s bár a könyvtár lég-

köre, piciknek és nagyoknak szóló programjai, a 

kolléganők személyisége is mind-mind elisme-

résre méltó, tagadhatatlan, hogy a bábparaván 

keltette talán a legnagyobb hatást. „A gomba 

alatt” – ezt a címet kaphatná a nap fotótémája 

(ha lenne ilyen), mert bőszen fényképezkedtünk 

ugyanis a paraván aktuális berendezése alatt.  

 

A kép forrása: 

https://picasaweb.google.com/111605086107282019472/VerseghyFerencK

onyvtarSzolnok2015Julius18#6182910418716703202  
 

A dinamikus fejlődés záloga: 

kultúrkincsek és kihívások   

(Múzeumi Szekció) 

Kissné Anda Klára 

A Múzeumi Szekció a Damjanich János Múze-

umban tartotta tanácskozását. A szolnoki múze-

umot dr. Horváth László múzeumigazgató mu-

tatta be a gazdag program mellett. Ezek közül is 

kiemelhető a Monguz Kft. és a Magyar Nemzeti 

Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és 

https://picasaweb.google.com/111605086107282019472/VerseghyFerencKonyvtarSzolnok2015Julius18#6182910418716703202
https://picasaweb.google.com/111605086107282019472/VerseghyFerencKonyvtarSzolnok2015Julius18#6182910418716703202


Információs Központ közös előadása a 

MuseuMap portálról. A csatlakozó, különböző 

profilú múzeumok közös keresőfelületén bárki 

kedvére böngészhet a tárlatok, a műtárgyak kö-

zött, megtalálja az aktuális múzeumi programo-

kat és eseményeket is. A közzététel tekintetében 

az egyes intézmények saját rendszerkövetelmé-

nyeik és tartalomszolgáltatásuk szerint vesznek 

részt.  

Az elhúzódó bemutató után dr. Kaposvári Gyön-

gyi múzeumigazgató-helyettes mutatta be a szol-

noki múzeum múltját. Száz-száztíz éve nagy 

divat volt múzeumot alapítani még ott is, ahol 

kövezett út nem vezetett. A Damjanich Múzeum 

története 1902-re nyúlik vissza, a Szolnoki Mű-

vészeti Egyesület, illetve az Alföldi Képzőművé-

szeti Egyesület kezdeményezéséig. Az első vi-

lágháború által derékba tört Hild Viktor-

elképzeléseket dr. Balogh Béla hihetetlen elánnal 

elevenítette fel. Tanítványai aláírásokat gyűjtöt-

tek 1932-ben, hogy itt múzeum lehessen - egy 

szolnoki bérházban kapott először helyet. Pató 

Mária könyvtáros, múzeumpedagógus a könyv-

tár történetét szőtte hozzá. 1934 novemberében 

nyílt meg a szolnoki könyvtár és múzeum közel 

kétezer kötettel, ezer kötetes régészeti és éremta-

ni gyűjteménnyel rendelkezett. Dr. Balogh Béla 

sajátos szakrendet alakított ki, a mai napig ezt 

alkalmazzák. Grafomán emberként a könyvek 

lapjai közé hártyapapírt illesztett be jegyzeteivel. 

Saját kiadványként könyvkatalógusokat adtak ki. 

Jelenleg Tisicum címmel jelennek meg évköny-

vei. Jámbor Csaba a Damjanich Múzeum szak-

könyvtárának vezetője 1952-től folytatta az in-

tézmény bemutatását, ekkor vált külön a múze-

um a könyvtártól. Ma közel hatvanezer kötettel 

korlátozottan nyilvános szakkönyvtár. Szinte 

kizárólag csak pályázati úton, cserekapcsolatok, 

duplum-szolgáltatás és ajándékok révén gyara-

podik állománya. A szerzetesrendek felszámolá-

sával a szolnoki zúzdából kimenekített régi 

könyvek között ritka és értékes darabokhoz jutot-

tak, de preventív állagmegőrzésre is csak pályá-

zati úton van pénzük. Példaként Karácsony Já-

nos kéziratát mutatta. Különösen büszkék egy 

1495-re datált Amberbach-féle Szent Ágoston 

prédikációs kötetre. 

Hajdú Zsófia, a Pre-Con Restaurátor Kft. ügyve-

zetője régóta szoros kapcsolatban áll a könyvtá-

rosokkal. Egyedi könyvrestaurálásra éppúgy 

hozott példát, mint a helyszíni állományvédelem, 

fertőtlenítés folyamatáról. Képek sokaságával 

illusztrálta - éppen a házigazda szakkönyvtár - 

már-már megmenthetetlennek vélt darabjainak 

restaurálási fázisait. Mint mondta, az egyedi res-

taurálás során általában 100 óra feletti munka-

óráról beszélhetünk, ami kiegészül még a vára-

kozási időkkel. Sajnos a preventív állagmegőr-

zésre egyetlen pályázati kiírás sem nyújt lehető-

séget. 

A nagyszerű programot a szakkönyvtár megte-

kintése egészítette ki.   

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

 

Kitekintés a minőség jegyében   

(Olvasószolgálati Szekció) 

Feketsné Kisvarga Anita 

Most is a legnagyobb érdeklődés az Olvasószol-

gálati Szekció programját kísérte. A tanácskozást 

Molekné Kőrösi Beatrix szekcióelnök moderálta. 

Elsőként Illés Julianna, a szolnoki Verseghy 

Ferenc Könyvtár osztályvezetője a kistelepülési 

könyvtárak hiányzó vagy minimális könyvtári 

marketingtevékenységéről beszélt, és hogy ho-

gyan, milyen eszközökkel tudja felkarolni azt a 

megyei könyvtár. A helyi igények, körülmények 

és célok figyelembe vétele fontos, ahogy ezzel 

párhuzamosan az anyakönyvtár és a szolgáltató 

helyek egységes arculatának kialakítása a logótól 

a szerződésmintákig. Az egységes marketing 

elemek megkönnyítik a közös munkát, és a ha-

sonló szakmai, szolgáltatási színvonalat kommu-

nikálják a könyvtárhasználók felé. A belső építé-



szeti elemek (pl. szekrények, lépcsőfokok) a 

könyvek népszerűsítésére használhatók ki. Ezek 

az eszközök segíthetnek a KSZR-es partnerek, az 

önkormányzatok és a kistelepülési könyvtárak 

munkatársainak megnyerésében, de fontos a me-

gyei könyvtárak márkaépítése szempontjából 

saját olvasói és partnerei körben is, hozzájárul a 

szolgáltatások, a könyvtári környezet és gyűjte-

ményszervezés színvonalának emeléséhez. 

Jávorka Brigitta (OSZK Könyvtári Intézet) egy 

olyan hatékony információs műveltség-fejlesztő 

programot mutatott be, amely a 12-18 éves hát-

rányos helyzetű gyerekek körében végzett kuta-

tásra épült. Bizonyította, hogy az informatikai 

tudás nem azonos az információs műveltséggel, 

amely képessé teszi az egyént információs igé-

nyeinek észlelésére, megfogalmazására, jó vála-

szokat találni és a megszerzett információt beépí-

teni a tudástárába. Az ormánsági településeken 

használt könyvtári buszokon 16 településen 4 

nap alatt 28 gyerekkel foglalkozott. A program-

terv gerincét a különböző népek kultúrájával 

kapcsolatos változatos feladatok, beszélgetések 

és internetes kutatómunka alkotta. Igazolást 

nyert, hogy a könyvtár és a könyvtárbusz ideális 

környezet a fejlesztésre. Az alkalmazott program 

ugrásszerű fejlődést eredményezett a gyermekek 

információs műveltségében. 

Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár hálózati 

vezetője a 2005 és 2014 között leggyakrabban 

olvasott szerzőkre irányuló nemzetközi felmérés 

eredményeiről számolt be. A magyar és a román 

eredmények az anyanyelvi szerzők alacsony ol-

vasottságát, az olvasók erős „amerikanizálódá-

sát” mutatták. Németországban a szerzők több 

mint fele hazai, míg Finnországban 74 %. A fel-

mérés rámutatott, hogy a kortárs szerzők korsze-

rűbb, a mai fiatalokhoz közelebb álló műveivel 

frissíteni kellene az iskolai kötelező olvasmá-

nyok körét. Az olvasói ízlés és igény módosítá-

sára szolgálhatnak az állomány-kiemelések. A 

gyarapítási szempontok során mérlegelni kell az 

olvasói igényeket. Fokozott figyelmet kell fordí-

tani a férfi olvasókra, bevonzásukra – ezt tá-

masztják alá a fiúk gyengébb kompetencia-

eredményei (PISA) és hogy a könyvtárlátogatók 

egyharmada csak a férfi. 

 

Rácz András. Fotó: Földi D. Attila 

Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszer-

kesztője a KELLO elektronikus folyóiratát mu-

tatta be. A „könyves” lapok kategóriáit felül-

vizsgálva, hatalmas könyvkínálatával a háttérben 

született meg a nonprofit elektronikus lap. Nyi-

tott a fejlesztési igényekre, és segítséget nyújt a 

könyvtáraknak a könyvpiacon való eligazodás-

ban. Az előadó az aktuális szám kapcsán a lap 

felépítésével, rovataival ismertetett meg. Számí-

tanak az olvasói visszajelzésekre. 

Minőségi szolgáltatások a digitális 

kultúra korában  

(Társadalomtudományi Szekció) 

Feketsné Kisvarga Anita 

Villám Judit szekcióelnök moderálta a Társada-

lomtudományi Szekció ülését, ahol először 

Czoboly Miklós, a Monguz Kft. belföldi kereske-

delmi vezetője a Qulto Plágiumkerső szoftvert 

mutatta be. Két évtizednyi tapasztalat esszenciá-

jának nevezte, mely új szemléletet, új működési 

modellt, új rendszerfejlesztési elvet tükröz. A 

korszerű, együttműködésen alapuló szoftvert 

egyelőre saját fulltext adatbázisokon tesztelik, 

2016-ban kerülhet piacra. A Monguznál bekö-

vetkezett változásokról elmondta, hogy a cég 

jelenlegi pillérei a termékfejlesztés, -támogatás, 

a rendszerszállítás, -fejlesztés, a tartalomfejlesz-

tés, -szolgáltatás, valamint a nemzetközi terület. 



A KSH Könyvtár munkatársai, Lencsés Ákos és 

Rózsa Dávid a megújuló szakmai és közművelő-

dési szolgáltatásait mutatták be. A KSH új arcu-

lata, egy nemzetközi hírű, magas szakmai szín-

vonallal működő könyvtár jövőképét láttatja iga-

zolva, hogy a tudományos munka területén elért 

eredmények megférnek a hangsúlyosabb közös-

ségi programokkal. A hagyományos dokumentá-

ciós tevékenység és a tudástermelő funkció 

együtt jelenik meg az MTMT-hez kapcsolódva, 

az online statisztikai kiadványokból épített 

Digistat-adatbázissal, a dokumentumok analiti-

kus feltárásának kiterjesztésével, a Nemzetközi 

Statisztikai Figyelő elindításával, a MANDA-

hoz való csatlakozással, az Arcanum Adatbázis 

Kft.-vel közösen épített Népszámlálási Digitális 

Adattárral. Tervezik egy könyvtáros életrajzi 

lexikon elkészítését. Ugyanakkor közművelődési 

szolgáltatásai között a kiadókkal közös szerve-

zésben Könyvtári esték címmel szerveznek elő-

adássorozatot, ehhez gyakran kiállítások is kap-

csolódnak. Az Iskolai Közösségi Szolgálat diák-

jait bevonva Mesedélután című programja egy-

fajta gyermekmegőrzőként funkcionál. A Homo 

Ludens Egyesület közreműködésével Társasjáték 

klubot indítottak, de a Születésnapi csomag is 

olyan szolgáltatásainak egyike, amely a közön-

ségkapcsolatokat erősítik. 

Borostyániné Rákóczi Mária az OFI Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum közgyűjtemények és az 

oktatás szereplői között betöltött híd-funkciójáról 

beszélt. Az OFI PKM két legfontosabb feladata, 

az oktató-nevelő munka és az oktatásirányítás 

támogatása hat területet érint: az információ- és 

tartalom-előállítást; az információszolgáltatást; a 

pedagógiai információs rendszert; az oktatást; a 

pedagógiai szakmai tevékenységet és a szolgálta-

tásfejlesztést. 

Villám Judit a megújult Parlamenti Könyvtárat 

mutatta be a Magyar Parlamenti Gyűjtemény – 

az országgyűlési dokumentumok szolgáltatása a 

kézirattól az online adatbázisig címmel. A digita-

lizálások, az adatbázis-építések, az online adat-

szolgáltatások és ezek által a távoli elérések mi-

att fokozódtak a könyvtárak lehetőségei, egyúttal 

növelve az adatbázisok használóinak számát és a 

használatok gyakoriságát. Azonban ha mindent 

digitalizálunk, akkor hogyan produkáljunk láto-

gatottsági adatokat? Szükség van-e még tájékoz-

tató könyvtárosokra? Villám Judit szerint a távoli 

elérést használók többsége személyesen nem 

jelenne meg, tehát ennek örülni kell. Tájékoztató 

könyvtáros pedig a jövőben is kell, hiszen ők 

tudják, milyen dokumentumok vannak a gyűjte-

ményben, ismerik és alkalmazni tudják a tarta-

lommutatókat, a speciális, „nehéz” olvasói kér-

désekre viszonylag rövid időn belül tudnak vála-

szokat adni.  

 

Az idei vándorgyűlés logója 

Sági Ildikó a Budapesti Corvinus Egyetem Egye-

temi Könyvtár és Levéltár osztályvezetője saját 

olvasói elégedettségméréseinek legfontosabb 

tanulságait ismertette. Az oktatók-kutatók, az 

egyetemi hallgatók, és a „civil” olvasók külön-

böző igényeik ellenére egyaránt elvárásokkal 

érkeznek és bizonyos elégedettségi szinttel tá-

voznak. Az olvasó benyomásait befolyásolja, 

hogy a könyvtár arculata és kommunikációja mit 

kínál, mit sugall, az hogyan működik. A mérés 

során néhány érdekes olvasói igényre is fény 

derült (pl. több virág, babzsák-fotelek) és ötletek 

hangzottak el a nem teljesíthető igények áthida-

lására: a késő esti nyitva tartás helyett önkiszol-

gáló kölcsönzés vagy bibliobox, a drága adatbá-

zisok megvásárlása helyett kérjünk a tesztidő-

szakra hozzáférést. A teljesített kérésekre is ho-

zott példákat: a ruhatárban kötelezően leadott 

táskák helyett bevásárló kosarak használta, a 

tanulni vágyó magányosok számára csendes, a 

csoportos tanulás híveinek konzultációs zónák 

kialakítása, a kölcsönzés lejárata előtti kiértesíté-

sek. 



Hoffmann Ádám osztályvezető A Corvinus Kuta-

tások repozitórium használatának elemzése 

címmel a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár legfrissebb eredményeiről 

számolt be. A repozitórium az egyetemen kelet-

kező kutatási eredmények, publikációk elektro-

nikus adatbázisa. A több mint 1600 teljes szöve-

gű publikációt az elmúlt évben 133 000 alka-

lommal töltötték le, még Dél-Amerikából, a Kö-

zel- és a Távol-Kelet államaiból, sőt az Egyesült 

Arab Emirátusokból is érdeklődtek a benne ta-

lálható dokumentumok iránt. 

Maczelka Árpád (OSZK) Az OSZK szerepe a 

„Civic Epistemologies, avagy a civil kutatók 

bevonása a digitális kultúra korában” projektben 

címmel egy nemzetközi programot mutatott be. 

Célja 2014. augusztus 1. és 2015. november 30. 

között a tudományos kutatómunkákba online 

mozgósítható önkéntesek, a tudományterületeken 

kívül álló civilek bevonása (pl. adatgyűjtés, ada-

tok rendszerezése). Ennek két elterjedt formája a 

crowdsourching és a  citizen science. Előbbi na-

gyobb létszámú csoport bevonását jelenti meglé-

vő adatok feldolgozásába és a nyilvánosság elé 

tárásának elősegítésébe, az utóbbiban résztvevők 

pedig elsősorban adatokat gyűjtenek. Ezek a 

kezdeményezések jelentősen segíthetik a köz-

gyűjteményekben a dokumentumok, tárgyak 

feldolgozását. Az OSZK a több mint 500 000 

darabból álló gyászjelentés-gyűjteményének 

feldolgozását várja a Civic Epistemologies-hoz 

való csatlakozásától. 

 

A projekt webhelye:  

http://www.civic-epistemologies.eu/ 

A projektről magyarul: 
http://www.oszk.hu/civic 

 

Összegzés és záró gondolatok 

Kissné Anda Klára 

A tizenhárom szekció mindegyike értékes és 

érdekes programot kínált, egy időben több he-

lyen lett volna jó ott lenni. Például dr. Gazda 

Istvánt szívesen hallgattam volna a Műszaki 

Szekcióban Horváth Judit pszichológus helyett, 

de anyaként utóbbi nyert. A Magyar Tudomány-

történeti Intézet igazgatójának ékesszólását csak 

a szekció totónyerteseinek felsorolása előtt hall-

hattam, miközben a 150 éve elhunyt Semmelwe-

is Ignác haláláról kialakult tévhiteket és körül-

ményeket osztotta meg a hallgatósággal. Akkor 

vajon mit mesélhetett kora délelőtt?  

A Jogi Szekció központi témája az „open 

access”, azaz a nyílt hozzáférés elmélete és gya-

korlata volt. Jogi hátteréről az ELDORADO 

kapcsán dr. Amberg Eszter, az OSZK Jogi és 

Igazgatási Osztályának főkönyvtárosa tájékozta-

tott. Egyik oldalon a közérdek, a közgyűjtemé-

nyek és könyvtárak állnak, a másikon pedig a 

szerző védelme, a jogtulajdonosok és a tartalom-

ipar, de a cél az egyensúly fenntartása. EU-

szinten hiányzik a legális online kínálat, az 

ELDORADO pedig legális alternatívát kínálna 

egy felhasználói és szerzői üzleti modell beveze-

tésével. A Jedlik-terv célja a tudományos tarta-

lom tekintetében elősegíteni az „open access” 

jellegű hozzáférést. Az ELDORADO szolgálta-

tásai (keresés, információkérés, digitális másolat 

megkérése, online olvasás, letöltés stb.) számos 

jogi kérdést vetnek fel. A szerzői jogi törvény 

paragrafusai itt értelmezést nyertek a többszörö-

zés, az online nyilvánossághoz közvetítés, a va-

gyoni jogok stb. tekintetében, de például a mun-

kaviszonyban alkotott művek eseteit is értelmez-

te a jogász előadó. Hányan gondoljuk végig saját 

szellemi alkotásaink során, akár megrendeli 

igazgatónk, akár nem, hogy milyen joggal ren-

delkezünk felettük? 

A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció témája 

a TQM volt. A KSH Könyvtár minőségfejleszté-

sének lépéseit, arculatváltását ismertette éppen 

Fülöp Ágnes, mikor csatlakoztam. Most indulnak 

a Minősített könyvtár cím elnyeréséért. Őt 

http://www.civic-epistemologies.eu/
http://www.oszk.hu/civic


követte Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri me-

gyei könyvtár igazgatóhelyettese. Összegezte, 

hogy mióta a minőségbiztosítás jelen van könyv-

táruk gyakorlatában, milyen változásokat ered-

ményezett a szervezet életében. Beszédében 

1994-ig nyúlt vissza, a jövőt pedig úgy prog-

nosztizálta, hogy a megyei könyvtárak szerepe 

egyre nőni fog. Akár képzőhelyek is lehetnek. A 

jó gyakorlatok tanulmányozása szükséges, a tör-

vény is továbblépésre ösztönöz. 2015-ben pedig 

tréningek várhatók az NKA-tól e témakörben.  

 

Szolnok. Fotó: Kissné Anda Klára 

Tudtam, hogy a gyermekkönyvtári, az olvasó-

szolgálati, a társadalomtudományi és a helyisme-

reti előadásokon vannak kollegák, azt pedig re-

méltem, hogy az újonnan alakult módszertani 

szekcióban is lesz, de még mindig széles válasz-

ték maradt egy-egy témát elcsípni. Mindig nehéz 

időben összehangolni, hogy végigülhessek úgy 

egy előadást, hogy ne maradjak le a másik elejé-

ről – nem mindig sikerül, és van, amikor a folyo-

sóról kell hallgatózni a telítettség miatt. A prog-

rameltolódásokkal végképp nem lehet előre szá-

molni. Míg a „műszakiak” mintha befejezték 

volna idő előtt, a „szakkönyvtári” tolódással már 

csak remélni mertem, hogy nem kések sokat, 

mire a főiskolától eljutok a térképen szekció-

helyszínként nem is jelölt múzeumi tanácskozás-

ra”. És lám! A programhoz képest legalább 30 

percet késtek, itt nem maradtam le semmiről. A 

délutáni könyvtárbemutató és a kiállítási hely-

színek bejárása már normál tempót engedett a 

záró plenárisig.  

A záró plenáris ülésen Kiss Gábor MKE alelnök 

– szokás szerint – először a szekciókat szólította, 

hogy összegezzék az üléseiken elhangzottakat. 

Volt, aki részletes beszámolót nyújtott a tanács-

kozásukról, volt, akinek sikerült néhány mondat-

ban megfogalmazni a nap tanulságát. A 

Könyvtárostanárok Egyesülete képviseletében 

Dömsödy Andrea például azt a tanulságot vonta 

le, hogy az iskolai könyvtári jó gyakorlatok tuda-

tosításával ugyanaz elérhető, mint egy pedagógi-

ai problémából kiinduló és adaptálható gyakorlat 

megosztása. A szakmai gyakorlatok dokumentá-

lása, megosztása megsokszorozza a könyvtár-

pedagógiai munka hatékonyságát és támogatja a 

pedagógiai és könyvtári megújulást. A Mező-

gazdasági Szervezet elnöke, Horváth Tamás csak 

annyit mondott, hogy a könyvtár szolgáltatásai-

nak további minőségi fejlődéséhez elengedhetet-

lenül szükséges az életpálya-modell bevezetése. 

Az Olvasószolgálati Szekció szerint a magas 

minőségű könyvtári ellátás biztosításához elő-

ször magunkban kell kialakítani a minőségi 

szemléletet. Csak úgy tudunk minőséget közvetí-

teni, ha ehhez formáljuk magunkat és egymást. 

Hogy a minőségben van-e maximum? A közös 

problémák, közös nehézségek, azonos tapasztala-

tok és a megoldások vezetnek oda. A Zenei 

Könyvtárosok Szervezete arra hívta fel a figyel-

met, hogy a digitális korban is meg kell őrizni és 

felhasználó barát módon kell szolgáltatni (zenei) 

értékeinket. Csak a használói igények pontos, 

naprakész feltárásával tudjuk fennmaradásunkat 

és fejlődésünket biztosítani. 

Hagyomány, hogy a záró plenáris ülésen az elő-

ző helyszín szervezője beszámol az eltelt egy év 

könyvtári eredményeiről, változásairól. Ezúttal 

nem ezt hallottuk. Dr. Sarkadi Sándor, a NYME 

Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatójától. 

Arról a hihetetlen felelősségről szólt lendületes 

és erőteljes hangon, amely az elmúlt évtizedek 

alatt, a generációváltások során, számtalan kihí-

vás és megfelelési kényszer elé állította a könyv-

tárosokat. Az összefogás szükségességét hangsú-

lyozva úgy fogalmazott, „a magyar könyvtár-

ügyet a poklok kapui sem állíthatják meg!”.  

Kincses Julianna a Szolnoki Főiskola könyvtára 

nevében összegezte a Vándorgyűlés benyomása-

it. Mint mondta, „nem sokan, hanem borzasztó 

sokan jöttünk, de több volt a pozitívum, mint a 

negatívum”. A főiskola egyik épülete felújítás 



alatt áll, ezért volt szükség néhol a termek ketté-

választására. A takarékosság szempontjai végig-

kísérték a rendezvényt, így a reklám is – remé-

nyei szerint - mi magunk leszünk.  

Aki ismeri Pálmai Juditot, a veszprémi megyei 

könyvtár igazgatónőjét, látva őt a záró plenáris 

nagyasztala mögött, már nem maradt kétsége, ki 

rendezi a következő Vándorgyűlést.  Ezt a kö-

vetkező percekben megerősítette a királynék 

városát bemutató kisfilm. A Vándorgyűlés szol-

noki emlékszalagjának felkötése után a Verseghy 

Ferenc Könyvtár igazgatója, Lászlóné Nagy Ilo-

na és Kincses Julianna adták át a vándorbotot 

Pálmai Juditnak, valamint Szóllás Péternek, a 

Veszprém Megyei Szervezet elnökének. A szer-

vezőként és helyszínként a Pannon Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár lesz partnerük, de jövőre 

egy héttel korábban lesz Vándorgyűlés, mivel a 

VeszprémFest miatt a megszokott időben min-

den szálláshely foglalt lenne. 

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes zárszavában úgy 

fogalmazott, hogy „egy sikeres, széles spektru-

mú, az eddig legjobban ráhangolódó” szekció-

programok zajlottak, valóban testet öltött a mi-

nőség és a dinamika. Az extrém időjárási körül-

mények között is felfokozott érdeklődés kísérte a 

programokat. Hihetetlen erőfeszítéssel valósultak 

meg, és nehéz volt köztük választani. A megfo-

galmazódott tanulságok és a jövőre szóló infor-

mációk közül a Helyismereti Könyvtárosok 

Szervezetének üzenetét emelte ki: „a mi legna-

gyobb szerepünk az identitás megőrzésében és 

továbbadásában van”. 

 

Záró plenáris ülés. Fotó: Földi D. Attila 

Nem maradt más hátra, mint vastapssal köszön-

teni a szolnokiakat áldozatos munkájukért. Az 

este még baráti találkozót ígért, ahol kisorsolták 

a jövő évi Vándorgyűlés ingyenes részvételére 

jogosultat, szombaton pedig szakmai kirándulá-

sok gazdag programját kínálták a város és kör-

nyék jellegzetességei iránt érdeklődőknek. 

 
 

Beszámoló az MKE tanácsüléséről 
 
Kissné Anda Klára 

 

2015. május 21-én az OSZK-ban az MKE lekö-

szönő és megválasztott elnökei és főtitkárai je-

lenlétével rendhagyó tanácsülésre került sor. 

Bakos Klára három ciklus után örömmel pihen 

meg, mint mondta, „jó volt elnöknek lenni”. Fe-

hér Miklós helyett ezen túl Gerencsér Judit szá-

mol be az Elnökség munkájáról. A Tanács elnö-

két most kellett megvá-

lasztani, az Alapszabály 

szerint az új Elnökség ala-

kuló ülése előtt a tanácsi 

képviselők maguk közül 

választják. Bazsóné 

Megyes Klára ismét bi-

zalmat kapott, ám megbízatását csak egy évre 

vállalta. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 

MKE új elnöke fontosnak tart-

ja a kommunikáció javítását. 

Az ügyintézést és az egyezte-

téseket skype segítségével 

gyorsítaná. Az életpálya-

modellel kapcsolatban beszá-

molt a tagszervezeteknél tett látogatásairól. Tag-

ja a Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 

vezetésével létrehozott Életpálya-modell Bizott-

ságnak. Meggyőződése, hogy a szakszervezet 

mellett a szakma érdekeinek képviseletéhez át-

fogó és komplex szemlélet szükséges, és biztosí-

tani kell, hogy ne történjen visszaminősítés, to-

vábbá munkakörtől függetlenül minden alkalma-

zottat érintsen a béremelés. A modell 2017. ja-

nuár 1-én tervezett bevezetését 2016 nyarán bér-

kompenzáció előzné meg. Ennek pénzügyi 



fedezete egyeztetés alatt áll a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal.  

Gerencsér Judit tájékoztatott 

arról, hogy a Fővárosi Tör-

vényszék a 2015. február 11-i 

alapszabály-módosítás elfo-

gadásával egyben közhasznú 

jogállású lett. Jogerőre emel-

kedése után módosul az 

MKE székhelye, tehát a számlázási cím is, ez új 

bélyegzőket jelent.  

Az Elnökség továbbra is eredményes és haté-

kony együttműködést vár a Tanácstól. Külön 

napirendi pontban ismertette az MKE honlap és 

a webmagazin fejlesztésének terveit. Ujjá élesz-

tené a Honlap Munkabizottságot és NEA támo-

gatásra épít. Olyan honlapot szeretne, amely a 

tagság értékét növelné bizonyos tartalmak kizá-

rólagos elérésével (e-learninges tananyagok, 

videók, szakmai előadások, prezentációk). Kívá-

nalom az akadálymentes verzió, az 

informativitás, az átjárhatóság, a felhasználó-

központúság, az interaktivitás, a többnyelvűség, 

a jogkövetés, valamint hogy hosszú távú megőr-

zést tegyen lehetővé.  

A hozzászólások utaltak a szervezeti saját honla-

pok szükségességére, az legyen elérhető az MKE 

oldaláról, fontos a naptár funkció. Haraszti Pál-

né honlap-koncepciójára nem érkezett számban 

érdemi javaslat. Igaz, hogy a Facebook oldalt is 

ki lehet használni friss hír közlésére, de a 

Katalist -en megjelenő vitákhoz továbbra sem 

csatlakozik az MKE, mert bármilyen diplomati-

kus is a válasz, parttalan vitát szülne.   

A civil szervezetek társadalmi elfogadottsága és 

megítélése szempontjából meghatározó az online 

média szerepe. A webmagazin társadalmi nyil-

vánosságot szerezhet, hatékonyságot eredmé-

nyezhet az MKE létező és potenciális támogatói 

körében. Célja az egyesület és az egyesületi ta-

gok munkájában rejlő értékek megjelenítése, 

szervezetei/szekciói és partnerkapcsolatai hosszú 

távú együttműködésének továbbfejlesztése. A 

rovatok magukért beszélnek (MKE és IFLA hí-

rek, Szakmai műhely, Ötágú síp, Civil infó, 

Mentor stb.). Az online magazin által nő a nyil-

vánosság, erősödhet az MKE hírneve, társadalmi 

elfogadottsága, támogatottsága.  

Ehhez – több - online publikálókra van szükség. 

A szervezetektől aktív részvételt, véleményt, 

javaslatokat, ötleteket, több cikket várnak és be-

számolókat a szervezeti életről.  Az átláthatóság 

erősítése miatt kérdőíves felmérésben való rész-

vételre kérték a tanácsi képviselőket. 

A főtitkár a jövőre vetített tervek mellett beszá-

molt az elmúlt időszak történéseiről. A Könyv-

fesztiválon (2015. április 23-26.), illetve az MKE 

standon a KSH Könyvtára volt az MKE partnere. 

A Könyvtáros klubban öt szervezeti program, 

biblioterápiás foglalkozás zajlott. A Kölcsey 

Ferenc Olvasókör önálló programmal állt ki. A 

Supka Géza teremben kerekasztal-beszélgetést 

tartottak a könyvtári digitalizálás és jogkezelés-

ről, a Typotex Kiadóval közös szervezésben pe-

dig bemutatták a kiadók az EU fordítástámoga-

tásból megjelent könyveket. Több mint 650 láto-

gatója volt az MKE programoknak, de a stand 

forgalma most is elmaradt az elvárásoktól. Több 

szervezet csatlakozására és programjára lenne 

szükség.  

Tájékoztatott az aktuális pályázati kiírásokról 

(hallgatói pályázat, Vándorgyűlésén való részvé-

tel,) utalva arra, hogy az MKE tagság pozití-

vumként számít az elbírálásnál, és érdemi javas-

latokat várnak. Az MKE Emlékéremre öt hazai 

és egy határon túli magyar könyvtáros felterjesz-

tését, Az év fiatal könyvtárosa díj, a Szinnyei 

József-díj, a Fitz József-könyvdíj felterjesztését 

május közepéig tehetik meg a szervezetek.  

Elmaradhatatlan napirendi pont volt a júliusi 

Vándorgyűlés előkészületeinek tájékoztatója. 

Takáts Béla, a Verseghy Ferenc Könyvtár 

könyvtárosa Szolnokon a helyi tevékenység tá-

mogatása és kapcsolattartás felelőse, Biczák Pé-

ter pedig a szekcióülések szervezését tartja kéz-

ben. A három szervező, az MKE Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főisko-

la, valamint a Verseghy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény mellett a lebonyolí-

táshoz külső szervezőt kellett felkérni, mivel a 



megyei könyvtár elveszítette gazdasági önállósá-

gát, a főiskola pedig kancellária-rendszerbe 

kényszerült. Legfőbb támogató az NKA. A ter-

vezett 12 szekcióprogram a megszokott magas 

színvonalat nyújtaja. A tanácsülés idején a konk-

rét szponzori előadások még hiányoztak, és már 

megkapták Hoppál Péter visszalépését a nyitó 

plenáristól. A szakmai előadására felkért nem-

zetközi cég jelenlétét az Elnökség az informati-

kai paradigmaváltás hazai érintettsége miatt kü-

lönösen fontosnak ítélte. A kisplenárison az 

OGYK által fejlesztett HUNGARICANA adat-

bázis bemutatkozása várható, a KTE pedig külön 

könyvtárpedagógiai sétát szervezett iskolai 

könyvtárakba.   

Most is bemutatkozott egy szervezet, ezúttal a 

Veszprém megyeiek. Pardiné Mórocz Magdolna 

volt titkár, jelenleg tanácsi képviselő mutatta be 

Szóllás Péter jelenlegi elnök kiegészítéseivel. 

Aktív munkát végeznek, amelyet jövőre - 50. 

évfordulójuk okán is - komolyabb programsoro-

zattal folytatnának.  

Hantal Zsófia a Titkárság tájékoztatójában el-

mondta, hogy átmeneti zavar volt a tagkártyák 

gyártásában – megoldódott. Jelenleg 1993 egyé-

ni, 45 testületi tagja van az MKE-nek, még nö-

vekedés várható. Még három szervezet nem adta 

le az adószámát, még mindig nem tökéletes a 

bizonylatok és számlák kiállításának módja.  

 

Egyebek között felmerült a szervezetek önálló 

pályázati lehetőségeinek problematikája. Az 

MKE is csak évente kettőt nyújthat be az NKA-

nál, de kérni fogják a módosítást és más körben 

is keresik a módját a támogatásoknak. Kissné 

Anda Klára a helyi lehetőségekre hívta fel a fi-

gyelmet. 

 

Horváth Tamás tájékoztatott arról, hogy az Or-

szágos Mezőgazdasági Könyvtárat július 1-től 

összevonják a Magyar Mezőgazdasági Múze-

ummal, új neve Országos Mezőgazdasági Múze-

um és Könyvtár lesz. Ettől függetlenül nyilvános 

könyvtárként működik továbbra is. Szőnyi Éva, a 

Corvinus Egyetem kutató könyvtárosa arról adott 

hírt, hogy a Corvinus Egyetem feldarabolásáról 

szóló híreszteléseknek nincs valós alapja, bár a 

Budai Campus összes fejlesztési pályázati össze-

gét lehúzták. 

 

A Tanács megvitatta a kárpátaljai könyvtárak 

számára indított gyűjtés lehetőségét. Nagy Zoltán 

pedig tudatta, hogy Hámori Márta, a Műszaki 

Szekció egyik támasza elhunyt. Emlékét őrizzük! 

 

 
 

Köszöntjük Tagtársainkat! 
 

"Nemes szép élethez nem kellenek nagy 

cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok, 

sok szeretet." (Pázmány Péter) 

 

Dr. Monostori Imrének 70. születésnapja, 
Takács Annának 70. születésnapja, 

és Somogyi Lajosnénak 80. születésnapja 
 

alkalmából az MKE KEMSZ vezetősége 

jó egészséget, és nyugodt,  

békés öregkort kíván. 
 

 

 

 


