
Be kell vallanom, voltam olyan lelkes (és
vágytam már annyira a nyaralás pihente-
tõ napjaira), hogy a vándorgyûlés hetét
Szolnok városában töltsem – így kötve
össze a kellemest a hasznossal. Én hi-
szem, hogy a város megismerése ugyan-
úgy besorolható mindkét kategóriába,
mint a vándorgyûlés napjai.

A legtöbb ember talán nem is gondol-
ja, mennyi minden van Szolnokon, ami
miatt el lehet ott tölteni egy hetet. Szol-
nokon nem lehet unatkozni. A kultúra ra-
jongói ugyanúgy találnak maguknak
programokat, mint a wellness, a víz sze-
relmesei, vagy mint azok, akik kellemes,
nyugalmas sétákra vágynak a Tisza part-
ján vagy a belvárosban.

A Szolnoki Galériában augusztus 
30-áig látható (hétfõ kivételével) 9-tõl 
17 óráig a Fazonigazítás – Hogyan lesz a
hamisból eredeti? címû kiállítás. A galé-
ria épülete 1940-ig mûködött zsinagóga-
ként, majd 1960-ban a város felújíttatta,
azóta a Szolnoki Galéria mûködik falai
között. A galéria a Damjanich János 
Múzeum egyik tagintézménye a Tabáni
tájházzal együtt. Itt látható a Szolnoki
Mûvésztelep tárlata, valamint idõsza-
ki kiállításoknak is rendszeresen otthont
ad – amilyen a fentebb említett is. Láto-
gatásom az épületben igazán emlékezetes
marad, és nem elsõsorban a kiállítás
megtekintése miatt, bár ezért is. Legin-
kább azonban amiatt, mert ez volt a szol-
noki zsidóság vallásgyakorlásának hely-
színe. A szolnoki izraelita hitközség
1850-ben alakult meg, és 1898–1899-ben

építette fel zsinagógáját. Az építkezés
Baumhorn Lipót tervei alapján zajlott.

A Tisza-parti sétány mellett található
meg, a megyeháza közelében, a Verseghy
park. Itt áll a névadó Verseghy Ferenc
szobra is – virágágyások, csobogók és
kõbékák által közrefogott medence társa-
ságában. A Rozárium vagy más néven a
magyar rózsák kertje is itt látogatható,
aminek ékessége az a lugas, amelyet a
Magyarországon õshonos rózsafajtákból
alakítottak ki. Azért is kedves számomra
ez a hely, mert jó pár évvel ezelõtt itt volt
az egyik geoláda életem elsõ geoláda-
keresése alkalmával.

Több mûemléket és mûemlékjellegû
épületet is meglátogathatunk a városban

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. augusztus10

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyûlése 
Egy nem kizárólag szakmai beszámoló a Szolnokon töltött napokról

✒✒    Cseh Gabriella

Barátné Hajdu Ágnes
Fotók: Mándli Gyula



– parkok, sétányok között –, ahol kelle-
mes kávézók nyújtanak enyhet a forró
napokon.

Áttérve a vándorgyûlésre, elmondha-
tom, hogy érdekes élmény volt. Mivel
már korábban a városba érkeztem, szer-
dán feltérképeztem az utat a fõiskolához.
Szemtanúja voltam, milyen lelkesen,
csupa szívvel készülnek a helyi kollégák
a fogadásunkra. Öröm volt számomra,
hogy a mosoly, amit láttunk a vándorgyû-
lés idõtartama alatt, valódi volt. Hiszen
szerdán is ugyanezt tapasztaltam a fõis-
kolán – pedig akkor még nem volt hozzá
„közönség”.

Hálásan köszönöm a segítséget, amit
kaptam, a kedvességet, és hogy én lehet-
tem az elsõ regisztráló könyvtáros az ese-
ményen. Meghatározó volt számomra a
látogatás, mert ez volt az elsõ alkalom,
hogy részt vettem a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete vándorgyûlésén.

Nehéz volt választanom, mely progra-
mokon vegyek részt pénteken. A prog-

ramfüzet izgalmas és színvonalas elõ-
adásokat ígért. Végül a délelõttöt az 
Olvasószolgálati Szekcióval töltöttem,
míg délután a Társadalomtudományi
Szekció elõadásait hallgattam meg.

Az elsõ elõadás Illés Julianna területi
szolgálati osztályvezetõ (Verseghy Fe-
renc Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz-
mény, Szolnok) elõadása volt, Kistelepü-
lések könyvtári marketingje címmel.
Van-e olyan könyvtár, amelyiknek sosem
lesz marketingje? – kérdezte bevezetõjé-
ben az elõadó. A könyvtári marketing ki-
fejezésre rengeteg találatot kaphatunk az
interneten – csakhogy minden könyvtár-
nak a sajátját kell mindig kialakítania.
Ennek a saját marketingnek az elkészíté-
séhez sok olyan eszköz rendelkezésre áll,
amellyel élni lehet – és kell is élnie egy
könyvtárnak –, mint például a logó, a
szóróanyagok, a plakátok, az információs
táblák, a könyvtárismertetõk, a média-
eszközök, a (kistelepülési) honlap, az
adatbázisok, a névválasztás stb. A logó
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kialakítása kiemelkedõen fontos a
könyvtári marketing kialakításában.
Ahogy megtudhattuk, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei könyvtárak egységesen
használják a szerzõdésmintákat, a jelen-
léti ívet, a kardexet és másokat. Ez is ré-
sze a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer (KSZR) hálózati marketingjének. 
A megyei könyvtár esetében ez a márka-
építés, az innováció, amely általuk a
KSZR-es könyvtárakra is kiterjed. 
Az elõadó szerint az a kérdés, hogy a
KSZR-es könyvtárosok készen állnak-e 
a tudatos használatra, az innovációra. Il-
lés Julianna kifejtette: a Verseghy Ferenc
Könyvtár munkatársai szívesen adnak se-
gítséget a KSZR-es és nem KSZR-es
könyvtáraknak egyaránt – véleménye
szerint erre a segítségre sokszor a városi
könyvtáraknak is szükségük lehet.

Jávorka Brigitta (Országos Széchényi
Könyvtár, Könyvtári Intézet), a Pécsi Tu-
dományegyetem Emberi Erõforrás-fej-

lesztési Karának volt hallgatója a pécsi
gyermekotthonokban, illetve a baranyai
településeket járó könyvtárbuszon vég-
zett kutatásokat az információs mûvelt-
ség fejlesztésének lehetõségei témájában.
Jelen elõadásában a könyvtárbuszon
szerzett tapasztalatait osztotta meg az ér-
deklõdõkkel. Elõadásának Az informá-
ciós mûveltség fejlesztésének lehetõségei:
tapasztalatok a könyvtárbuszon címet ad-
ta. A kutatás célja egy hatékony, az infor-
mációs mûveltséget fejlesztõ program
létrehozása volt. Rövid bevezetõ után
megtudtuk, nem volt könnyû a kutatási
feladat teljesítése, hiszen a buszon nem
volt mindig egyszerû megállapítani, me-
lyik gyerek a kulturálisan hátrányos hely-
zetû és melyikük nem, így erre külön
nagy figyelmet kellett fordítani. A kuta-
tás során dolgozták ki a tizenkét hetes
Kultúrák hete programtervet, amelyben
minden héten más országot dolgoz fel 
a programmal dolgozó, és ezen belül is a
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hét minden napján más és más témákat:
az elsõ a ráhangolódás napja, majd kö-
vetkezik a földrajz–történelem, a nyelv, a
specialitások, végül a gasztronómia. Az
elõadó – a programterv kidolgozója – ezt
a gyakorlatban is kipróbálta: négy nap
alatt tizenhat településen végzett kutatá-
sokat, kipróbálva a feladatokat, huszon-
nyolc (hét és tizenkilenc év közötti) gyer-
mek, illetve fiatal segítségével. Három
feladatsor jött létre: angol nyelvi foglal-
kozás, információs totó (hét kérdésre kel-
lett a válaszokat megtalálni hét könyv-
bõl) és internetes keresési feladatok. 
Változó sikerekkel zajlott a négy nap: a
sikeresség és az aktivitás település- és
feladatfüggõ volt. Jávorka Brigittának 
sikerült elérnie, hogy hatékony program-
tervet dolgozzon ki. A hipotézis igazolá-
sa pedig: a könyvtárbusz ideális környe-
zet a fejlesztésre – ebbõl következõen 
pedig a könyvtár is az! A digitális írástu-
dás jelen van a gyermekeknél, azonban
az információs írástudás sajnálatosan
nincsen.

Péterfi Rita hálózati vezetõ, a szent-
endrei Pest Megyei Könyvtár munkatársa
Kedvenc szerzõk változásai európai
könyvtárakban – Finnországtól Erdélyig
címmel számolt be az érdeklõdõknek egy
idei, nem reprezentatív, konferenciával
egybekötött kutatásról, amely kutatásba
bevonták Szentendre néhány testvérváro-
sának könyvtárát is (Németországból,
Finnországból, illetve két esetben Er-
délybõl). Az elõadó hangsúlyozta, hogy
minden település azonos méretû, így az
adatok összehasonlíthatóak. A konferen-
ciára érkezõ könyvtárak bemutatták a
kedvenc szerzõket 2014-ben, illetve 
2005-ben (Németországból technikai
okok miatt nem álltak rendelkezésre a

2005-ös adatok). A magyar adatokkal
kapcsolatban érdemes figyelembe venni,
hogy a hazai lakosságnak csak kis része
jár könyvtárba, és azt is, hogy a magyar-
országi régiókhoz képest Szentendre ki-
emelt régióban található, ahol iskolázott-
ság szempontjából sokkal jobb a helyzet
a többi régióhoz képest. Ezzel szemben
Finnországban fejlett könyvtári hálózat
található, ami meg is látszik azon, meny-
nyivel több hazai szerzõt olvasnak a finn
olvasók. 2005-ben ez a szám 65 hatvanöt
százalék volt, amíg 2014-re ez felemel-
kedett 75 hetvenöt százalékra. Az erdélyi
és a németországi kutatásról is rengeteg
érdekes és tanulságos információt kap-
tunk. A szentendrei könyvtárlátogatók
körében a magyar írók olvasottsága 2005
és 2014 között nagyon lecsökkent.
Ahogy Péterfi Rita elmondta: Szilágyi
Zsófia Móricz-kutató szerint Móricz 
mûvei közül nem feltétlenül kellene erõl-
tetni a Légy jó mindhalálig olvasását az
iskolában – fõleg azért, mert nem is gyer-
mekek számára íródott. A kutató a regény
helyett adott egy olvasási listát is alterna-
tívaként a magyartanároknak. Ahogyan
az elõadó kifejtette: megfelelõ könyvtári
marketinggel népszerûbbé lehetne tenni
az eddig elhanyagolt magyar szerzõket a
könyvtárakban. Olyanokkal, mint ami-
lyen a kiemelés lehetõsége is. Ennek se-
gítségével ezek az állományrészek is el-
jutnának az olvasóközönséghez.

Többen ismerjük már a Könyvkultúra
Magazint, a KELLO elektronikus folyó-
iratát. Rácz András fõszerkesztõ segítsé-
gével alaposabban megismerkedhettünk
ezzel a színvonalas folyóirattal. A maga-
zin alapja a Könyvtárellátó Új Könyvek
címû, nem kereskedelmi célú kiadvá-
nya, ezen nyugszik az ismertetõk adat-
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bázisa. A honlap azonban nem ennyire
egyszerû; cikkek és különbözõ érdekes-
ségek is megtalálhatók a körülbelül két
éve indult magazinban, amelyben folya-
matos fejlesztések zajlanak. A Könyv-
kultúra Magazint a Facebookon is meg-
találhatják az érdeklõdõk. Elõadása vé-
gén egy barátja szavait idézte az elõadó:
„A könyv az emberi gondolat csúcstel-
jesítménye.”

A Társadalomtudományi Szekció dél-
utáni elõadásai közül az elsõ a Qulto Plá-
giumkeresõ – a Qulto–Monguz Kft. be-
mutatója címû szponzori elõadás volt,
amelyet Czoboly Miklós belföldi keres-
kedelmi vezetõ tartott meg. Ahogy az
elõadó fogalmazott, a Qulto meghatáro-
zása nehéz, leginkább azt lehet elmonda-
ni, hogy mi nem a Qulto. Eszerint tehát
nem az eddigi termékeik átnevezése, de
nem is egy termékük új verziójáról van
szó. Röviden összefoglalva: a Qulto két
évtizednyi tapasztalat esszenciája; egy új
szemlélet, mûködési modell, vízió, rend-
szerfejlesztés. Czoboly Miklós fontosnak
tartotta kiemelni, hogy a cég a közgyûjte-
ményi ágakról egységben gondolkodik,
így tehát a Qulto rendszerben helye van a
tartalom elõállításában, a keresésben és 
a felhasználásban érintett üzleti szerep-
lõknek egyaránt. Ennek a célnak az ér-
dekében integrálják a megfelelõ kom-
ponenseket. A cég mindezeknek a 
figyelembevételével állítja elõ új termé-
keit és fejleszti a meglévõket. Plágiumke-
resõ szoftverüket is a Qulto-elvek alapján
alkották meg; újszerû technikai megoldá-
sok alkalmazásával, korszerû open
source (nyílt forráskódú) komponensek
integrálásával.

A második elõadás különösen kedves
volt számomra, hiszen két kollégám,

Lencsés Ákos fõosztályvezetõ és Rózsa
Dávid fõigazgató-helyettes (Központi
Statisztikai Hivatal Könyvtár, Olvasó-
szolgálati Fõosztály, illetve Kutatástámo-
gató és Statisztikatörténeti Fõosztály)
tartotta Megújuló szakmai és közmûvelõ-
dési szolgáltatások a KSH Könyvtárban
címmel. Rózsa Dávid bevezetõjében a
könyvtár fennállása óta betöltött szere-
peirõl beszélt, illetve rövid könyvtártör-
téneti összefoglalót hallhattunk, kiemel-
ve, hogy az elmúlt években hangsúlyos
szerepet kapott a közkönyvtári jelleg. 
A könyvtári tevékenységek pillérei ennek
megfelelõen: a (szak)tudásközvetítés új
eszközei, az erõteljes részvétel a tudás-
termelésben és a különbözõ közösségi
programok. A fõigazgató-helyettes be-
számolt a KSH Könyvtár utóbbi idõben
elért eredményeirõl. Az intézmény csat-
lakozott a Magyar Tudományos Mûvek
Tárához, tovább bõvült a Mathias adatbá-
zis, és utóbbi kapcsán a tervek között
szerepel az együttmûködés a Pécsi Tudo-
mányegyetemmel. Bõvült az analitikusan
feldolgozott dokumentumok köre is: el-
kezdõdött a Statisztikai Szemle feldolgo-
zása a legapróbb hírek szintjéig. 2015 
áprilisában pedig elindult a Nemzetközi
Statisztikai Figyelõ címû elektronikus fo-
lyóirat. A Népszámlálási Digitális Adat-
tár (Néda) az Arcanum Adatbázis Kft.-
vel együttmûködve valósult meg; a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet (Manda) segítségével pedig
már több mint száz kötet harmincezer ol-
dala lett digitalizálva. Rózsa Dávid be-
számolt nekünk a jövõbeni könyvkiadási
és adatbázistervekrõl is. Lencsés Ákos
fõosztályvezetõ a könyvtár közmûvelõ-
dési szolgáltatásait mutatta be. Röviden
megismerhettük a könyvtárközi kölcsön-
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zés legfontosabb számait, és hallhattunk
a Könyvtári esték programsorozatról is.
Az intézmény több könyvkiadóval alakí-
tott ki gyümölcsözõ együttmûködést, 
ezzel is segítve a népszerû és magas láto-
gatottságú koncertek, beszélgetések,
könyvbemutatók sorát. A kisebb korosz-
tálynak a közösségi szolgálatot vállaló
diákok segítségével rendez a könyvtár
mesedélutánokat, legújabb és nagyon
népszerû programunk pedig a társasjá-
tékklub, a Homuludens.hu Egyesület 
támogatásával. A Központi Statisztikai
Hivatal elnyerte a Családbarát Munka-
hely címet, amihez nagymértékben hoz-
zájárul programjaival a könyvtár is. Az
elõadó bemutatta népszerû szolgáltatá-
sunkat, a születésnapi csomagot is,
amelynek különlegessége – és éppen
ezért tarthat érdeklõdésre számot –, hogy
itt nem fix csomagok megvásárlásáról
van szó, hanem a megrendelõ a rendelke-
zésre álló lapok közül maga válogathatja

össze az oldalakat, nincsen mennyiségi
korlát sem.

Híd a közgyûjtemények és az oktatás
között – az Oktatáskutató és Fejlesztõ In-
tézet Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum e szerepérõl számolt be Boros-
tyániné Rákóczi Mária a délután harma-
dik elõadásában. Az intézmény országos
feladatkörû tudományos szakkönyvtár-
ként az oktató-nevelõ munkában és az
oktatásirányítás támogatásában vállal
kulcsfontosságú szerepet három terüle-
ten: 1. Információ- és tartalom-elõállítás:
a különbözõ adatbázisok (mint például 
a Pedagógiai Szakirodalmi Adatbázis, a
tankönyvek adatbázisa, a gyermek- és if-
júsági irodalom adatbázisa vagy éppen 
az iskolai évkönyvek adatbázisa) építésé-
vel nyújt segítséget a könyvtár a szakem-
bereknek. Az olvasóvá neveléssel kap-
csolatos információkat, híreket pedig az
Olvasás Portálon gyûjti a könyvtár. 2. In-
formációszolgáltatás: saját adatbázisait
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szolgáltatja az OPKM, de külsõ szakiro-
dalmi adatbázisok is elérhetõk az intéz-
ményben, (JSTOR, ERIC, ProQuest
stb.). A dokumentumok bibliográfiai ada-
tainak feltöltésével építik a MOKKA és 
a MOKKA-R adatbázisát, részt vesznek
a Hungaricana feltöltésében (elsõsorban
iskolai értesítõk tekintetében), és ODR-
szolgáltatást nyújtanak. Borostyániné
Rákóczi Mária elmondta: a könyvtár in-
formációszolgáltatását széles és tagolt
felhasználói kör számára nyújtja, a 
szükségleteknek megfelelõen. Ennek 
a szolgáltatásnak a bázisa pedig a 
faktografikus adatok mellett a saját 
dokumentum- és szurrogátumvagyon. 
3. A könyvtár oktatási szerepet is betölt:
részt vesz akkreditált pedagógiai tovább-
képzésekben, könyvtár szakos hallgatók-
nak szakmai gyakorlati helyet biztosít, és
rendszeresen tart tankönyv- és tanesz-
köz-bemutatókat. Mindezek mellett a
könyvtár munkatársai elõadásokat tarta-

nak, bemutatva a pedagógiai információs
forrásokat a felsõoktatás számára. Fontos
megemlíteni az OPKM egyéb szakmai
tevékenységeit is, mint az idõszaki kiállí-
tások rendezése, a szakmai rendezvények
szervezése vagy éppen a szakmai tanács-
adás. Az elõadó kifejtette: mindezen te-
vékenységek mellett hangsúlyt fektetnek
a szolgáltatásfejlesztésre, a távolról elér-
hetõ szolgáltatásokra, a személyre sza-
bott információszolgáltatásra vagy éppen
a portálszerû szolgáltatások fejlesztésére
az oktatás számára.

Magyar Parlamenti Gyûjtemény – az
országgyûlési dokumentumok szolgálta-
tása a kézirattól az online adatbázisig
címmel tartott elõadást Villám Judit, az
Országgyûlési Könyvtár Nyilvános Szol-
gáltatások Osztályának munkatársa, a
Társadalomtudományi Szekció elnöke. 
A bevezetõbõl megtudtuk, hogy a szol-
gáltatás már ötvenhárom éve áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére, és az elmúlt tizen-
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öt évben jelentõs változásokon ment át.
Ezután pedig a Magyar Parlamenti Gyûj-
temény izgalmas történetével ismerked-
hettünk meg. A gyûjtemény muzeális ér-
tékû dokumentumokat is tartalmaz, mint
amilyen a Gyurikovits-gyûjtemény, a
rendszeres regnikoláris bizottságok anya-
gai, a kerületi ülések anyagai, az Ország-
gyûlési Tudósítások és a követjelentések,
követutasítások. Hasznos és alapos tájé-
koztatást kaptunk az elõadásból a Ma-
gyar Parlamenti Gyûjtemény dokumen-
tumainak fajtáiról és az országgyûlési
adattárakról, illetve egyéb forrásokról.

Ezután még három elõadást hallgat-
hattunk meg. Sági Ildikó, a Budapesti
Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár
és Levéltár Olvasói Szolgáltatások Osz-
tályának vezetõje Kalandozások az olva-
sói vélemények tengerén. Mikor mond-
junk igent? Hogyan mondjunk nemet?
címû elõadásában az intézmény olvasói
elégedettségméréseinek tanulságait ele-
mezte, majd kollégája, Hoffmann Ádám,
az Elektronikus Tartalomkezelési és
Könyvtári Informatikai Osztály osztály-
vezetõje adott elõ A Corvinus Kutatások
repozitórium használatának elemzése té-

májában. A repozitóriumot az egyetemen
létrehozott eredmények (tudományos
publikációk, kutatási eredmények vagy
szellemi termékek) láthatóvá tételére
használják a nemzetközi szakmai köz-
életben. Ennek eszköze a Corvinus
könyvtárában használt Eprints repozitóri-
umkezelõ szoftver. És hogy mi a nemze-
ti könyvtár szerepe a Civic Epistemo-
logies, avagy a civil kutatók bevonása a
digitális kultúra korában projektben? Er-
rõl Maczelka Árpád (Országos Széchényi
Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások
Osztály) mesélt nekünk.

Elsõ vándorgyûlésem volt a szolnoki –
és talán éppen ezért lepõdtem meg a fel-
építésén. Ugyanis mivel minden szekció
egyazon napon rendezte meg programját,
több szekcióba nem jutottam el. Délelõtt
és délután is választanom kellett, hová
menjek, és ezt nagyon bántam. Túl kevés
idõbe lett belezsúfolva túl sok érdekes-
ség, míg csütörtökön nagyon kevés prog-
ram volt a péntekihez képest. Úgy érzem,
a csütörtök átalakításával talán át lehetett
volna tenni egy-két félnapos szekció elõ-
adásait, így több programon lehetett vol-
na részt venni. Vagy akár háromnaposra
kibõvíteni az eddig (a nulladik napot és a
szombatot leszámítva) kétnapos ese-
ményt. Biztos vagyok benne, hogy meg-
van a maga oka ennek a szervezésnek, 
de sajnálom, hogy sok elõadásról le-
csúsztam.

Kedves kollégák az egyesületnél,
Szolnokon a könyvtárban, a fõiskolán és
máshol, akik szerveztétek a vándorgyû-
lést, szíveteket-lelketeket beleadva, hogy
jól érezzük magunkat: nagyon köszönök
mindent! És azt is köszönöm, hogy a vá-
ros a legszebb arcát mutatta nekünk ezen
a héten. ■
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