Szakmai beszámoló
Kapcsolat – könyvtár – együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. Vándorgyűlése
Veszprém, 2016. július 7-9.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ez évi vándorgyűlésének témaválasztásával olyan
témakörhöz kapcsolódott, amelyre a könyvtárosság 2016-ban nemzetközileg is
kiemelt figyelmet fordít. Hasonlóan az IFLA idei közgyűlésének központi témájához
(„Connections. Collaboration. Community”), vándorgyűlésünk központi témája a
kapcsolatok építése volt, az együttműködés fejlesztése, fókuszba állítva a könyvtári
tevékenység közösségszervező erejét. Ezzel egyben csatlakoztunk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szakpolitikai céljaihoz is (A kultúra társadalmi szerepének
erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében; A kulturális
intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai célok
elérése érdekében; A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése). Egyúttal
tovább vittük a 2015. évi vándorgyűlés egyik alaptételét, amely szerint a Kulturális
alapellátás kiemelt terepe a könyvtár, tekintetbe véve, hogy a közösségi terek
dinamikus fejlesztése az elmúlt évek könyvtári fejlesztéseinek igen fontos területe volt.
Vándorgyűlésünk sikerrel valósította meg azt a hagyományos célját is, hogy a
könyvtárosok, a könyvtáros szakma számára – a határon túli és más európai
országokból meghívott kollégák számára is fórumot teremtett a szakma
eredményeinek bemutatására, a könyvtárosságot érintő legfontosabb kérdések
megvitatására, kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok kölcsönös
átadására.
Szakmai programok:
Vándorgyűlésünk főbb szakmai programjai a nyitó plenáris ülésen, illetve a 2. szakmai
napot bevezető kisplenáris ülésen kaptak helyet:
A vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén köszöntőt mondott Barátné dr. Hajdu Ágnes, az
MKE elnöke, majd Navracsics Tibornak, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának Kapcsolat – könyvtár – együttműködés az Európai
Unióban című előadása hangzott el. Navracsics Tibor beszélt az európai identitásról,
a kulturális intézményrendszer fontosságáról; szólt a könyvtárak civilizációs, társadalmi szerepéről, az átalakuló könyvtárakról a digitalizálás, a digitális tartalmak világában.
Előadásában azt üzente a könyvtárban dolgozóknak, hogy higgyenek a
könyvtárakban, és képezzék magukat, hogy a digitális műveltség területén lépést
tarthassanak a felhasználókkal. Kiemelte, hogy a könyvtárak ma az európai
versenyképesség fontos elemei, hiszen a kultúra nemcsak szabadidős tevékenység,
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hanem komoly gazdasági versenyképességet növelő tényező is lehet a műveltségnek
és a tudásnak köszönhetően.
A tanácskozást a továbbiakban köszöntötte Sepsey Tamásné Vígh Annamária, az
EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú
Város polgármestere, Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora és Pálmann
Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója.
Barátné dr. Hajdu Ágnes Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok címmel tartott előadás
az MKE stratégiájáról, terveiről, jelenlegi helyzetéről. Előadásában beszámolt a közelmúlt fontos eseményeiről, azokról a szakmai rendezvényekről, konferenciákról,
amelyek fontos tényezői a magyar könyvtárosok társadalmának. Felvázolta azt a
munkát, amit a Magyar Könyvtárosok Egyesülete végez a szakma fejlődésének
érdekében. Előadásából kitűnt, hogy a magyar könyvtárosság olyan erőt képvisel,
amely közös munkával fejlődésre képes, és szakmai együttműködések révén helytáll
a XXI. század társadalmában is.
A kisplenáris ülés gondolatköre a digitalizáció volt. A tematikához szorosan
kapcsolódva köszöntöttük Nagy Miklóst a jubileumi Egyesületi Munkáért Emlékérem
átadásakor elhangzott laudáció felolvasásával. Az elhangzott szakmai előadások
voltak:
- Könyvtárak: tudás, információ, digitalizáció. A könyvtárak és könyvtárosok
lehetőségei a Digitális Jólét Programban Előadó: Szabó László állandó
szakértő, Digitális Jólét Program;
- 30 éves az NIIF Program Előadó: Nagy Miklós az NIIF igazgatója.
A Vándorgyűlés szakmai munkájának tematikailag leggazdagabb, legváltozatosabb
eseménysora a szekcióüléseken kapott helyet. Ez évben 13 szekcióülés zajlott le. Az
érintett szervezetek:
Bibliográfiai Szekció,
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros Szekció
Múzeumi Szekció,
Műszaki Könyvtáros Szekció,
Olvasószolgálati Szekció,
Társadalomtudományi Szekció
Jogi Szekció
Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció
Könyvtárostanárok Egyesülete
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezet
Zenei Könyvtárosok Szervezete.
Díjak és elismerések ünnepélyes átadása, laudációk felolvasása:
Évente megrendezésre kerülő vándorgyűlésünk nyújt lehetőséget arra, hogy díjainkat,
elismeréseinket ünnepélyes keretek között, a szakma és egyesületünk tagságának
lehető legnagyobb nyilvánossága előtt adjuk át. A 2016-ban a nyitó plenáris ülésen
átadott díjaink:
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Fitz József díj
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérmek
Az év fiatal könyvtárosa-díj és Az év fiatal könyvtárosa különdíj Kovács
Máté-díj
Füzéki István-emlékérem kitüntetettjének köszöntése
Kertész Gyula-emlékérem
A záró plenáris üléssel fejeződött be a Vándorgyűlés szakmai programja. A záró
ülésen a résztvevők meghallgathatták a helyi szervezők zárszavát, a konferencia
eredményeinek összegzését, a szekcióülésekről szóló beszámolókat, a szekciók
ajánlásaival együtt. Bejelentették, hogy a jövő évi Vándorgyűlés helyszíne Miskolc
városa lesz. A helyi szervezők nevében Prokai Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója invitálta a könyvtárosokat a borsodi
megyeszékhelyre és vette át a vándorbotot.
A Vándorgyűlés második munkanapját hagyományos baráti vacsora zárta.
Szabadidős- és kísérő programok:
A Vándorgyűléshez számos kísérőesemény kapcsolódott. Ilyen volt
- a hagyományos szakmai kiállítás, ahol 20 szakmai partner mutatkozott be
- a pécsi Csorba Győző Könyvtár bibliobuszának bemutatása
- a Műszaki Szekció plakát- és éremkiállítása
- könyvtár-, múzeum- és iskolalátogatások
- kulturális események és a
- harmadik napon megrendezett 5 kirándulás.
Média megjelenések:
A Vándorgyűlés nyitó plenáris ülését online internetes közvetítésen is követhették az
érdeklődők, tájékoztatók, beszámolók jelentek meg róla a médiában, a nyomtatott
sajtóban. Részletes beszámoló jelenik meg a szaksajtóban (3K szerkesztés alatt álló
szám, amelynek részeit a jelen szakmai beszámoló is tartalmazza), valamint olvasható
részletes
beszámoló
a
Magyar
Könyvtárosok
Egyesülete
honlapján
(http://mke.info.hu/) a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinja IV. évf. (2016) 4.
számában.
A
jelen
szakmai
beszámoló
olvasható
az
MKE
honlapján
(mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/),
valamint a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.
Statisztikák:
A részvétel adatai számokban:
Összes résztvevő
ebből regisztrált

Résztvevők száma munkahely szerint
községi könyvtár/ könyvtári szolgáltató hely

845
772
3
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előadók szám
előadások száma
szakmai programok helyszínei
kirándulások száma
kirándulások résztvevői
határon túli magyar kollégák
külföldi kollégák
szervezők
baráti találkozón részt vevők

86
75
5
5
170
7
8
88
319

Résztvevők száma életkor szerint
20 éves korig
5
21-30 év
96
31-40 év

146

41-50 év

205

51-60 év

206

61-70 év

90

70 év felett

13

nincs adat

84

városi könyvtár
megyei könyvtár
nemzeti, tudományos vagy szakkönyvtár
iskolai könyvtár
felsőoktatási intézmény könyvtára
egyházi gyűjtemény
egyéb
Könyvtáros összesen
Könyvtár szakos hallgató
Nyugdíjas

131
192
91
15
115
2
24
572
24
73

Nem könyvtáros
Egyéb
nincs adat

36
49
91

(Szóllás Péter összeállítása)

Rendezők:
A Vándorgyűlés főrendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete volt, helyi rendező
intézményei az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem Egyetemi
Könyvtár és Levéltár, valamint az MKE idén 50 éves Veszprém Megyei Szervezete. A
vándorgyűlés fő rendezvényhelyszíne a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér
épülete volt, a rendező könyvtárak épületei és a Laczkó Dezső Múzeum termein kívül.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is köszönetet mond a Nemzeti Kulturális
Alapnak, hogy támogatásával lehetővé tette az MKE 48. Vándorgyűlésének
megrendezését.

Fotók:
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