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80 éves lett a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 
 
Feketsné Kisvarga Anita 

 
A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egye-

sülete 1935. június 26-án tartotta meg alakuló 

ülését a Magyar Tudományos Akadémia díszter-

mében. 80 éves szellemi utódja, a Magyar Könyv-

tárosok Egyesülete november 25-én, az ELTE 

Állam- és Jogtudományi Karának dísztermében 

ünnepi konferenciával emlékezett meg az alapí-

tásról. 

Az ELTE Egyetem téri, patinás épülete méltó kör-

nyezetet biztosított a megemlékezésre. Az ünnepi 

hangulatot és emelkedettséget tovább fokozta 

Szvorák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-dí-

jas népdalénekes előadóművész, aki felvidéki 

népdalcsokorral köszöntötte az ünneplő tagságot. 

Szvorák Katalin nemcsak dallal, hanem szóban is 

kifejezte jókívánságait és örömét, hogy mint 

könyvtárosi végzettséggel is rendelkező előadó 

közreműködhetett az ünnepségen. 

Az ünnepi konferenciát Barátné dr. Hajdu Ágnes, 

az MKE elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a ta-

nácskozás díszvendégét, Sinikka Sipilä asszonyt, 

az IFLA 2015 augusztusában leköszönt elnökét, a 

szakminisztérium képviseletében megjelent Zá-

vogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes 

államtitkár asszonyt, Kenyéri Katalint, az EMMI 

tanácsadóját és Sörény Edina vezető tanácsos asz-

szonyt. Barátné dr. Hajdu Ágnes megköszönte a 

társszervezetek, a határon túli könyvtáros egyesü-

letek, az egykori egyesületi vezetők és a díjazott 

meghívottak megjelenését a konferencián. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes. Fotó: Mándli Gyula 

Elnök asszony ünnepi ülést nyitó gondolatai során 

megemlékezett a 80 évvel ezelőtti megalakulás-

ról. Az 1935 óta eltelt esztendőkben több gazda-

sági – politikai – társadalmi átalakulás történt ha-

zánkban, de az egyesület múltban meghatározott 

céljai napjainkban is időszerűek maradtak: 

1. A könyvtár- és levéltárügy tudományos és köz-

céljainak felkarolása. 

2. A könyvtárosok és levéltárosok közti állandó 

kapcsolat biztosítása. 

3. A könyvtárosok és levéltárosok testületi érde-

keinek támogatása. 

4. A könyvkultúra előmozdítása.[1] 

Az MKE valószínűsíthetően a magyar kulturális 

élet egyik legrégebbi szervezeteként, méltó mó-

don   igyekezett    megünnepelni      jubileumát: a 
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konferencia megszervezése mellett egyrészt kép-

archívumot állított össze, mely az elmúlt 80 évet 

öleli fel, de folyamatosan bővíthető lesz. Barátné 

dr. Hajdu Ágnes megköszönte Nagy Zoltán és 

Karasz Lajos közreműködését az archívum létre-

hozásában. Másrészt „MKE 80” címmel informa-

tikus könyvtáros szakos hallgatók számára video-

pályázatot írt ki, melynek témája közismert sze-

mélyek könyvtárakkal kapcsolatos üzenetének, 

gondolatainak egy-két perces interjúban történő 

megjelenítése volt. A konferencia záróakkordja-

ként megtudhattuk, hogy a pályázat nyertese a 

Farkas Csenge –Hujber Zsófia – Kiss Attila hall-

gatók által alkotott csoport volt. Jutalmuk pedig 

az MKE 2016-os, veszprémi vándorgyűlésén való 

részvétel támogatása. 

 

Závogyán Magdolna. Fotó: Mándli Gyula 

A minisztérium részéről Závogyán Magdolna kul-

túráért felelős helyettes államtitkár asszony emel-

kedett szólásra. Köszöntő szavai előtt könyvszak-

mai aktualitásokról számolt be. Hallhattunk arról, 

hogy a társasági adókedvezménnyel a jövőben a 

könyvtárak is támogathatók lesznek, s ez a finan-

szírozásuk egyik alapja lesz. Másrészről ígéretet 

kaptunk arra, hogy már 2016-ban számíthat a 

könyvtáros társadalom bérpótlékra, és a könyvtá-

ros életpálya-modell bevezetése is közeleg. 

Köszöntőjében a helyettes államtitkár asszony 

hangsúlyozta, hogy a szervezet 80 évvel ezelőtt a 

mai célok megvalósításához is megfelelő alapot 

teremtett. Napjaink fő célkitűzése a kulturális 

alapellátás megteremtése, mely feladatot az egész 

országot behálózó, a kultúra fogyasztóival köz-

vetlen kapcsolatban álló könyvtárak a lehető leg-

jobban tudják szolgálni. Ehhez a munkához Závo-

gyán Magdolna az összetartozás és az elhivatott-

ság megőrzését kívánta a könyvtáros társadalom-

nak. 

A köszöntők sorát a konferencia díszvendége, Si-

nikka Sipilä asszony folytatta. Az IFLA lekö-

szönő elnöke emlékeztetett arra, hogy az MKE 

szinte megalakulása óta, 1938-tól tagja az IFLA-

nak, tehát a két szervezet együttműködése is nagy 

múltú. A magyar könyvtártörténet mérföldkövei-

nek felsorakoztatása után Sinikka Sipilä azért az 

aktív munkáért is köszönetet mondott, melyet az 

MKE az IFLA-val közösen valósított meg az el-

múlt évtizedekben. szép emléklapot adott át Ba-

ráthné Hajdú Ágnesnek az MKE-jubileum alkal-

mából. 

Ramháb Mária a negyedszázados Informatikai és 

Könyvtári Szövetség nevében köszöntötte az 

egyesületet. Emlékeztetett arra, hogy a könyvtá-

rosok határozzák meg a könyvtárak arculatát, s 

bár szükség van a személyes elkötelezettségre, 

ugyanekkora szükség van azokra a szervezetekre 

is, melyek a szakma képviselői mögött állnak. Az 

MKE mindig kapaszkodót tudott nyújtani a 

könyvtárosoknak, partnerségben állt az intézmé-

nyekkel és a társszervezetekkel. Aktívan részt 

vállalt a munkánkat meghatározó jogszabályi hát-

tér megalkotásában, a könyvtáros-képzéssel és az 

életpályával kapcsolatos diskurzusokban. Éppen 

ezért fontos, hogy a tagság érezze, az egyéni gon-

dolatokat, javaslatokat fogja össze az MKE, ezért 

lényeges a szervezetben való aktív részvétel, cse-

lekvés és gondolkodás. 

 

Sinikka Sipilä. Fotó: Mándli Gyula 



Az ünnepi ülés délelőttjének utolsó hozzászólója 

Sinikka Sipilä volt, aki „A könyvtárak és az áta-

lakulás” címmel megtartott angol nyelvű előadá-

sában azokra a kérdésekre kereste a választ, hogy 

milyen trendek befolyásolják az információhoz 

való hozzáférést, milyen hatással vannak ezek a 

változások a könyvtárakra, és miként reagálnak a 

könyvtárak ezekre a trendekre?Az előadó Natalie 

Vallet-re hivatkozott, aki a könyvtárak digitális 

korban betöltött új szerepét vizsgálta Hollandiá-

ban és Belgiumban. A kutató úgy találta, hogy „új 

könyvtárak fejlesztése a helyi önkormányzatok 

számára kipróbált és tesztelt mód a város profil-

jának erősítésére, gyakran meghatározó 

építészeti alkotás létrehozásával szerencsés.”[2] 

Az előadás alkalmával finn példákat láthattunk az 

ilyen jellegű fejlesztésekre. Csodálattal néztük az 

új Helsinki Központi Könyvtár látványterveit, 

mely várhatóan 2018-ban fog megnyílni, és előre-

láthatólag napi 10000 fő befogadására lesz alkal-

mas. Szintén impozáns a Seinäjoki Közkönyvtár 

– Járási Könyvtár épületegyüttese is. Érdekesség, 

hogy a régi, de felújított Aalto Könyvtár mellé 

egy új könyvtárat építettek Alpia néven, és a két 

intézmény épülete egy alagúttal van összekötve. 

A könyvtárépületek építésével/felújításával azt 

akarták elérni, hogy a könyvtár minden generáció 

számára vonzó hely legyen. A célt megvalósítot-

ták. Míg korábban napi 300–400 látogatója volt a 

könyvtárnak, napjainkban napi 2000 fő is megfor-

dul ott. Sőt a TripAdviser honlapon az utazók Se-

inäjoki legérdekesebb turisztikai látványosságá-

nak választották a könyvtárat. A közkönyvtárak 

után végezetül a Helsinki Egyetem Központi 

Könyvtárát, a Kaisa Házat ismerhettük meg az 

előadás és a fotók révén. A korábban különböző 

épületekben működő 11 kari könyvtárat egy 

épületbe olvasztották, a 2012-ben megnyílt Kasia 

Ház épületében. A föld felszínén felhúzott hét 

emelet és a földalatti renovált négy további szint 

igazán tágas helyet biztosít nemcsak az egyetemi 

polgároknak, hanem a város lakosainak is, akik 

szintén előszeretettel használják a könyvtárat. 

Érdekesség, hogy az épületből a metróállomásra 

közvetlen bejárat nyílik. A Kasia Háznak naponta 

átlagosan 7000 látogatója van, évente pedig 2 mil-

lió. 

Sinikka Sipilä előadását azzal a konklúzióval 

zárta, hogy a könyvtárak átalakuló szerepeire nem 

fenyegetésként, hanem kihívásként kell tekinte-

nünk. Az erős könyvtárak megteremtéséért a 

könyvtáraknak együtt kell működniük a felhasz-

nálókkal, a civil társadalommal, az egyetemekkel, 

a kutatóintézetekkel és a könyvtár fenntartóival.  

 

Jubileumi emlékérmesek. Fotó: Mándli Gyula 

 A szép hozzászólások után a Magyar Könyvtá-

rosok Egyesületéért jubileumi emlékérem 

átadására került sor. A díjat dr. Bartos Éva, a 

Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója, dr. 

Nagy Miklós, a Nemzeti Információs Infrastruk-

túra Fejlesztési Intézet igazgatója, dr. Szabó Sán-

dor, az ELTE nyugalmazott tanára, a könyvtáros 

képzés doyenje, dr. Gerő Gyula szerkesztő, a 

könyvtáros kronológia mestere, végül Bakos 

Klára, az MKE idén leköszönt elnöke vehette át, 

aki könyvtárvezetői munkája mellett 12 évig ve-

zette az egyesületet. 

A délután szakmai előadásokkal folytatódott. 

Prof. Csépe Valéria az MTA Természettudomá-

nyi Kutatóközpont kutatója a tudományos infor-

mációáramlás új világába vezette be hallgatósá-

gát. Előadása a megváltozott kutatói információ-

szerzési stratégiákat mutatta be, és arra kereste a 

választ, hogy miként képesek a könyvtárak a hite-

les és gyors hozzáférésű források biztosítására. 

Hogy mekkora szakadék tátong a kutatói elvárá-

sok és a könyvtárak teljesítőképessége között, 

arra Tüske László, az Országos Széchényi Könyv-

tár főigazgatójának előadása mutatott rá. Főigaz-

gató úr is ünnepi ülésről jött, ugyanis az OSZK 

ezen a napon ünnepelte fennállásának 213. évét. 
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Megtudhattuk, hogy a több éve halogatott könyv-

tárköltözés nagyon hosszú ideig tartó átmeneti 

állapotban tartotta a könyvtárat, melyet megsíny-

lettek a munkatársak is. A jelen a szolgáltatásfej-

lesztés és -fenntartás nehézségeiről szól a túlságo-

san elhúzódó ideiglenesség állapotában. A körül-

mények, a technikai-informatikai feltételek sajnos 

nem teremtik meg a digitális könyvtárrá válás le-

hetőségét. 

 

Ritter Dávid. Fotó: Mándli Gyula 

Ritter Dávid a Nemzeti Információs Infrastruk-

túra Fejlesztési Intézet Műszaki Tanács igazga-

tója arról a nagy átalakulásról és paradigmaváltás-

ról beszélt, mely az adatok, az erőforrások és a 

szolgáltatások területén, az információs világban 

és a könyvtárakban zajlanak. 

Míg korábban az információs erőforrások lokáli-

sak voltak, a használatuk pedig helyhez kötöttek, 

addig ma már globális erőforrásokról, transzpa-

rens és felhasználás-szempontú rendszerekről és 

virtuális ökoszisztémákról beszélhetünk. A 

könyvtárak tehát az információ birtokosaiból a 

hozzáférés biztosítóivá váltak, virtuális gyűjtemé-

nyek is képezhetik állományukat. Fontos, hogy a 

könyvtárak alkalmazkodni tudjanak ezekhez a 

változásokhoz, ami mindenképpen új háttértároló 

kapacitások bevonásával képzelhető csak el.  

Ritter Dávid előadásával az ünnepi ülés szakmai 

része véget ért. Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök 

asszony ismertette az MKE 80 című videopályá-

zat nyerteseinek névsorát, végezetül kifejezte 

szándékát, hogy az MKE a múltban megkezdett 

tevékenységét a jövőben is folytatni fogja. 
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