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50. jubileumi vándorgyűlés Keszthe-
lyen 

Feketsné Kisvarga Anita 

2018. július 3. és 6. között a Magyar Könyvtá-

rosok Egyesületének (MKE) 50., jubileumi ván-

dorgyűlésére kerül sor Keszthelyen. „Értékeink 

a jövőt formálják – Vándorgyűléseink örök-

sége” lesz a címe az idei tanácskozásnak. 

Mikor is volt az első vándorgyűlés? Idézzük fel a 

korabeli dokumentumokból: 

1961. március 24.: A Magyar Könyvtárosok és 

Levéltárosok Egyesülete taggyűlést tart, melyen 

a „választmány tagjai megvitatják az 1959/60. 

évi beszámolót és megtárgyalják az 1961-re elő-

terjesztett programot, amelyben többek között 

vándorgyűlés rendezése is szerepel”- olvashatjuk 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ötven évé-

nek kronológiája 1935-1985 című kiadvány-

ban.
[1]

   

A javaslat és a megvalósítás között azonban bő 

nyolc évnek kellett eltelnie. A már idézett krono-

lógiában 1969. június 27-28-hoz kell lapozni, 

hogy megtaláljuk a lokálpatrióta szívünket me-

lengető sorokat: „Az első vándorgyűlés Tatán, a 

Komárom megyei szervezet rendezésében, Az 

olvasó népért címmel. A bevezető előadást és a 

főreferátumokat Kovács Máté, Fábián Zoltán és 

Páldy Róbert tartja. A résztvevők száma 90 fő. A 

szakmai tanácskozást a vértesszőlősi ásatások és 

a szabadtéri múzeum megtekintése követi.”
[2]

 

A jubileum megünneplésére tehát Keszthelyen 

kerül sor, ahol méltó környezetben, várhatóan 

színvonalas szakmai előadásokkal és színes sza-

badidős programokkal várja az átlagosan 600-

800 résztvevőt az MKE Zala Megyei Szervezete, 

a Pannon Egyetem és a Fejér György Városi 

Könyvtár. 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-

zet a regisztráló tagjai arányában hozzájárul a 

részvételi költségekhez, amennyiben a támoga-

tott résztvevő beszámolót ír az általa látogatott 

szekcióülésekről. Ez esetben a regisztrációról 

értesítést várunk az mkkemsz@gmail.com e-mail 

címre. 

A kirándulásokról, a kulturális programokról, a 

jelentkezés módjáról – és talán hamarosan a 

szekcióülések programjairól is – minden infor-

mációt megtalálhatunk az alábbi linken: 

 

A keszthelyi vándorgyűlés logója. A kép forrása: 

http://www.fgyvk.hu/vandorgyules/?oldal=fooldal 
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Színes paletta, érdekes  
megközelítések 

Feketsné Kisvarga Anita 

Harmadik alkalommal rendezett a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtáros-

ok kompetenciáival kapcsolatos nemzetközi ta-

nácskozást. Az Országos Széchényi Könyvtár-

ban 2018. március 14-én megrendezett konferen-

cián tizenhárom előadás irányította rá a hallgató-

ság figyelmét azokra a XXI. századi társadalmi, 

környezeti és kulturális hatásokra, melyekre a 

könyvtáros szakmában dolgozóknak fel kell ké-

szülniük. Érdekes képet kaphattunk arról, hogy 

milyen válaszokat adnak ezekre a kihívásokra a 

nemzetközi és a helyi színtéren működő könyv-

tárosok. 

A konferenciát Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 

MKE elnöke nyitotta meg, majd átadta a szót 

Petra Hauké-nak, az IFLA (Könyvtári Egyesüle-

tek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 

Környezeti Fenntarthatóság és Könyvtárak Spe-

ciális Érdekeltségű Csoportja (ENSULIB) elő-

adójának, aki Zöld műveltség: a zöld könyvtár 

irányításával kapcsolatos kompetenciák és 

célok címmel tartott előadást.  

 

Elzbeta Zybert (Uniwersytet Warszawski). 

A fotókat Karasz Lajos készítette 

Kállainé Vereb Mária, a kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár igazgatója előadásában 

máris néhány hazai példát mutatott arra, hogyan 

is valósulhat meg „Az ökoszemlélet kialakítása 

és erősítése egy városi könyvtárban”.  

Elzbeta Zybert, a Varsói Egyetem képviseletében 

egészen más irányból közelítette meg a könyvtá-

ros-kompetenciák témakörét. Könyvtáros-

képzés Lengyelországban: dilemmák és kihí-

vások című előadásában arról beszélt, hogyan 

igyekeznek hazájában az egyetemek felkelteni a 

fiatalok érdeklődését a könyvtáros-képzés iránt.  

 

Mészáros Kornélia  

(Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára) 

Namtip Wipawin a thaiföldi Sukhotai 

Thammathirat Szabadegyetem oktatója A tudo-

mányos kompetenciák beépítése a tantervbe: 

egy esettanulmány Thaiföldről című prezentá-

ciójában bemutatta azt az aktuálisan zajló vizsgá-

latot, mely a thai egyetemek digitális gyűjtemé-

nyeinek nyílt hozzáférésűvé tételét, valamint a 

hallgatók tudományos kompetenciáit elemzi. 

Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Könyvtár- és Információtudományi Intézet 

igazgatója, tanszékvezető, a doktori program 

vezetője Kutatói kompetenciák – a könyvtár-

tudományi doktori képzés a szakmai innová-

cióért címmel az ELTE doktori képzésének ke-

reteit és a képzés kihívásait vázolta fel.  

Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetem Könyvtárának vezetője, az egyházi 

könyvtárakban dolgozó könyvtárosok minden-

napjaiba adott betekintést Hitetekhez ragassza-

tok tudományt: könyvtáros kompetenciák a 

XXI. század egyházi felsőoktatásában címmel.  

Ismét más szemszögből vizsgálta a könyvtáros-

kompetenciák témakörét bemutatójában Evviva 

Weintraub az IFLA Nők, Információ és Könyv-

tárak Különleges Érdekcsoportok (Women, 

Information and Libraries SIG) képviseletében, 

aki Könyvtárak: túlnyomórészt nők, de nem 



uralnak senkit című előadásában arról beszélt, 

mit tehetnek a nők annak érdekében, hogy mun-

kahelyeiken, karrierjükben ne érje őket hátrány, 

ne legyenek kitéve szexuális zaklatásoknak.  

 

A közönség aktív figyelemmel követte az előadásokat 

Baiba Holma, a Lettországi Egyetemről érkezett. 

Hogyan kezeljük a könyvtárosok kompetenci-

áinak változásait? - tette fel a kérdést, majd 

bemutatta az általa képviselt egyetem kutatási 

eredményeit. A felmérés részint arra irányult, 

hogy feltárja, mik a könyvtáros-kompetenciák 

forrásai, másrészt azt kutatta, hogy mely készsé-

gek kialakításában vannak hiátusok a könyvtá-

ros-képzésben, végezetül az információs művelt-

séget vizsgálta a hallgatók körében.  

Eszenyiné Borbély Mária A végzettség és a 

könyvtárosok digitális kompetenciaszintje 

közötti összefüggések összehasonlító elemzése 

című előadásában annak az 1800 fős mintán fel-

vett kérdőíves vizsgálatnak az eredményeit mu-

tatta be, amely a közelmúltban zajlott le a köz-

könyvtárakban dolgozó könyvtárosok körében.  

Torbjörn Nilsson a Malmöi Városi Könyvtár 

igazgatójaként érkezett a konferenciára. Mit kel-

lene ténylegesen kínálniuk a közkönyvtárak-

nak? Milyen készségekre van szükségünk? A 

kérdésekre svéd kollégánk a malmöi gyakorlat 

bemutatásával válaszolt. Egy olyan soknemzeti-

ségű városban, mint Malmö, a könyvtáraknak 

nagyobb szerep jut a társadalmi integráció terüle-

tén, mint ahogy azt a hazai gyakorlatunkban ta-

pasztaljuk. A könyvtár nem elsősorban a gyűj-

teményszervezést tartja az elsődleges céljának, 

hanem, hogy az információhoz mindenki egyen-

lő eséllyel férjen hozzá nemzeti identitástól, kor-

tól függetlenül. 

Csongrád megye közel 3000 fős lélekszámú, kis 

településéről, Zákányszékről érkezett Paraginé 

Tóth Edina könyvtáros kollégánk, aki beszámo-

lójában Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei 

és lehetőségei a közösségfejlesztés területén 

címmel villantott fel pillanatképeket munkájáról.  

Leda Bultrini, a lazioi Regionális Környezetvé-

delmi Ügynökség Operációs Rendszerek és Tu-

dásmenedzsment Részleg munkatársa Könyv-

tárvezetők felkészítése: kompetenciák a 

komplexitásért című előadásában a posztin-

dusztriális társadalom és a globalizáció teremtet-

te új környezetről, az állandóan változó komplex 

rendszerek világáról szólt, valamint a könyvtárak 

szerepéről, helyéről ebben a komplex közegben.  

A komplexitás elméletének magaslatáról Egyházi 

Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete alelnöke „rántotta le” hallgatóságát Szlo-

vákiában magyar – a jelen könyvtárai, könyv-

tárosai című előadásával.  

Az igen tartalmas és változatos előadásokat fel-

vonultató konferencia meggyőzően láttatta, hogy 

mennyire más kompetenciák várhatók el a 

könyvtárostól egy kicsi magyarországi települé-

sen, mint egy multikulturális nagyvárosban, vagy 

mennyire más megközelítésben vizsgálja a 

könyvtáros-kompetenciákat egy, a könyvtáros-

képzés megújításán munkálkodó kutató és a 

komplex rendszerek szakértője. Az a hallottak 

alapján mindenképpen megállapítható, hogy ke-

vés olyan hivatás van, mely annyira szerteágazó 

tudást, emberismeretet és a környezeti kihívások-

ra való gyors reagálási képességet vár el, mint a 

könyvtárosé. Erre – legalább mi – legyünk büsz-

kék! 

A konferenciáról részletesebb beszámoló a 

Könyvtárvilág 2018. évi 2. számában lesz olvas-

ható, májusban. 

 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/v_evfolyam_2018/
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Könyvtárosok világnapján a Balaton-
felvidéken 

Kissné Anda Klára 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komá-

rom-Esztergom Megyei Szervezete harmadik éve 

elkötelezetten igyekszik felhívni a könyvtárfenn-

tartók és a társadalom minél szélesebb körének 

figyelmét a világszerte április 14-én ünnepelt 

könyvtárosok világnapjára. Teszi ezt oly módon, 

hogy a megye könyvtárai számára rendkívüli 

szünnapot kér egy közös szakmai, egyesületi 

programhoz, alkalmat teremtve ezzel a könyvtá-

rosok munkájának elismeréséhez.  

A polgármesterek és az intézményfenntartók 

megkeresése során hangsúlyozza a könyvtárak 

helytelenül értelmezett és alábecsült, de időtálló, 

a kor kihívásai szerint megújulni képes jellegét, 

az információs és digitális világban betöltött sze-

repét, érték- és közösségteremtő erejét. 2018-ban 

17 önkormányzat (Ács, Almásfüzitő, Bajna, Ba-

konybánk, Bakonyszombathely, Császár, Duna-

almás, Esztergom, Kerékteleki, Kisbér, Komá-

rom, Leányvár, Oroszlány, Súr, Süttő, Tata, Ta-

tabánya) engedélyezte településén a könyvtárak 

rendkívüli zárvatartását, hogy a lehető legna-

gyobb könyvtáros létszámmal ünnepelhessük 

magunkat, szakmai tapasztalatcserével tölthes-

sünk időt, töltekezzünk egy kicsit a magunk 

örömére. A világnappal kapcsolatos felhívást 

minden szak- és közművelődési könyvtárba el-

juttattuk a megyében, utalva a könyvtárosok és 

könyvtárak szerepére, feladataikra, és kérve a 

könyvtárlátogatók ránk nézve kiemelt figyelmét. 

Hogy miért indokolt éppen zárvatartással fi-

gyelmet, köszönetet „kicsikarni”? Egyrészt ta-

pasztalható, hogy az olvasó kritikus, időnként 

elégedetlen. Nem lehet olyan alacsony a tagdíj és 

a szolgáltatások díja, hogy az mindenkinek meg-

feleljen. Másrészt erősen különböző a megyén 

belül könyvtáraink nyitvatartása. Változatos 

programjaik miatt is nehéz összehangolni, bizto-

sítani a szakmai együttléteket. Harmadrészt  

ahogy az egy könyvtári workshopon is megfo-

galmazódott  annyira természetes a könyvtárak 

nyitottsága, a könyvtáros munkája, hogy csak 

akkor érzékelhető a hiánya, ha néhanapján bezár.  

 

Ismerkedés a Kardos-pincészettel.  

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 

Ennek apropóján és így indultunk útnak április 

13-án több mint negyvenen a Balaton-felvidékre. 

A szakmai tanulmányút célja elsősorban a keszt-

helyi Festetics-kastély, a Helikon Kastélymúze-

um és annak könyvtára volt. Az 1739-ben Feste-

tics Kristóf tulajdonába került kastély szobáin 

Asbóth Zsolt helytörténész, tiszteletbeli komá-

romi könyvtáros vezetett végig. A múlt értékei 

iránti szenvedélyes kutatóvágyának, elhivatott-

ságának köszönhetően rendkívüli idegenvezetést 

kaptunk. Számtalan apróságra hívta fel a figyel-

met és ajándékozta meg a csoportot olyan törté-

netekkel, korabeli „pletykákkal” is, amelyek a 

történelemkönyvek lapjain nem olvashatók. Az 

egyetlen, Magyarországon épségben megmaradt 

főúri könyvtárban,  amelyet Festetics György 



az elsők között tett nyilvánossá  mindenki fo-

kozott figyelmet szentelt a tölgyfapolcokon elhe-

lyezett gyűjteménynek és hallottaknak. A Feste-

tics- és Keszthelyi kódexet, valamint ősnyomtat-

ványait ugyan az Országos Széchényi Könyvtár-

ban őrzik, de folyamatosan bővülő állománya ma 

is fogadja a kutatókat. A Helikon Könyvtár 

könyvtárosai várták érkezésünket, számunkra 

készítettek kis kiállítást a rendkívüli gyűjtemény 

régi szakácskönyveiből. A tárló üvegfedele alatt 

látható volt többek között Czifray István sza-

kácsmester 1875-ben kiadott „magyar nemzeti 

szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szük-

ségeihez alkalmaztatva”, vagy Zelena Ferencz 

szakácsmester „Minden Háznál használható Kö-

zönséges és legújjabb Nemzeti Szakács-Könyv, 

eggy hoszszas tapasztalás után írtt Bévezetéssel, 

… „ című könyve. A galéria megtekintésére – az 

előzetes ígérettel ellentétben –sajnos nem adtak 

lehetőséget, ehhez több csoportra kellett volna 

szakadnunk a teherbíró képessége miatt. 

A kastély pincéjében elköltött ízletes ebéd után a 

pince kialakításának, bővítésének történetét me-

sélte el az étterem vezetője. A napsütés, a lenge 

szellő rövid sétára csábított a hangulatos kastély-

parkban. Akinek volt kedve, még benézhetett a 

Pálmaházba, vagy megtekinthette a hintókiállítás 

darabjait, mielőtt ismét buszra szálltunk volna. 

A tovaröppent idő miatt délután választás elé 

kerültek a társaság tagjai. Volt, aki Szigligeten 

maradt és a 750 éves, nemrégiben felújított várat 

nézte meg, a várfalról csodálta a Balatont és néz-

te végig a virtuális csatajelenetet. Volt, aki to-

vábbutazva aztán a Szent György-hegyről, a 

Kardos Pincészet szőlőtőkéinek termését ízlel-

getve gyönyörködött a panorámában, a hegyoldal 

alatt elterülő Raposka takaros házikóiban és 

gondozott kertjeiben. A szinte fekete, csak a nap 

sugaraitól Vörös Sárkány vére éppolyan finom 

volt, mint a Muskat Ottonel vagy a Rosé. A gaz-

da nem maradt vásárlók nélkül. Mielőtt felszáll-

tak volna a többiek Szigligeten, még megcsodál-

tuk Hegymagason az 1760 körül építtetett barokk 

kápolnát, amelynek tornya több mint 100 év 

múlva került rá – sajnos csak kívülről láthattuk. 

Mellette a lengyeltóti Lengyel-család présházát 

jelenleg újítják fel, érdemes lesz majd visszatérni 

az elkészült fogadóba. 

 

A Lengyel-kápolna Hegymagason 

Élményekkel telve, elégedetten utaztunk haza. 

Valóban feltöltődtünk a látottakkal, hallottakkal, 

egymással beszélgetve és ismerkedve, a múlt 

ránk hagyományozott értékei között és a levegőn 

egyaránt.  

Köszönjük a polgármesterek és képviselő testü-

letek pozitív hozzáállását, ők ezzel ismerték el a 

könyvtárosok munkáját. Az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezete pedig ezzel az 

úttal köszönte meg a kollégáknak, amit elkötele-

zetten, naprakészen tesznek a mindennapokban, 

ha kell túlmunkában, szeretettel. Holnap pedig 

már ismét az olvasók felé fordulunk, ők lesznek 

az elsők. Bízunk benne, hogy mind többen érté-

kelik és értelmezik helyesen ezt az igyekezetet.  

                                                 
i
 A fejléc képéről: A Balaton-felvidék hegyeinek szilu-

ettje a déli partról, naplementében. Forrás: Wikipedia.  

Fotó: Pilise Gábor 


