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Kultúrák találkozása. Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában 
(2010. július 15-17.) 

 

Könyvtárunkat hatan képviseltük ezen a rendezvényen. Az utazás a nagy meleg-
ben a hűtött kisbuszban elviselhető volt, de 41 fokos hőségben a gyaloglás elég kelle-
metlenül érintett minket. (Apróbb szállásproblémák után, természetesen bőröndöt húzva 
magunk után!) 

A plenáris ülés után megnéztük a Sárkányhajók viadalát, az árnyékból figyeltük a 
versenyzőket. Este a Belvárosi plébániatemplomban egy gyönyörű orgonahangversenyt 
hallgathattunk meg, amelyet Kosóczki Tamás bajai születésű orgonaművész adott elő. 

Pénteken délelőtt többen vettünk részt a Fejlett Információs Technológiák és Tár-
sadalom (FITT) Szekcióján.A következő előadásokat hallgathattuk meg: 

1.Kardos András: Informatikushiány a könyvtárakban, az együttműködés és a 
központi szolgáltatások segítő szerepe. 

A könyvtáros és informatikus kapcsolata ellentmondásos, a könyvtáros ragaszko-
dik a régi, jól bevált dolgokhoz, az informatikus anyagiak hiányában nem akar nagyon 
újítani. Koordinációra lenne szükség, mert nagy a pazarlás. A feladatokat szét kellene 
osztani, nem területi alapon. Szükség lenne a szakképzésben más szakokkal való 
együttműködésre. 

Kun Dorottya arról beszélt, hogy a MOME könyvtárban hogyan alkalmazzák, il-
letve tervezik alkalmazni a korszerű internetes eszközöket, részben a könyvtár.hu segít-
ségével. 

2. Kitekintés a központi szolgáltatások gyakorlataira, sikertörténetek külföldön: 
Németh Márton a hálózati könyvtári szolgáltatások dániai működéséről beszélt. 

Füzesi Károly a szolgáltatásokról, a digitalizálás problémáiról értekezett. Magyar-
országon nincs központi irányítás, minden könyvtár maga próbálkozik.  

3. Mikulás Gábor és Habók Lilla: Szervezeti kultúra – a könyvtári versenyképes-
ség eszköze. A vezetők kulturális orientációja - melyet az előadás vezetői nyilatkoza-
tokból nyert ki - meghatározza a szervezet sikerességét a könyvtárakban is. Rámutat 
arra, hogy lehetséges előre jelezni egy könyvtár versenyképességét a vezetők kulturális 
orientációjának vizsgálatával is. 

4. Cégbemutató: Tóth Kornél: A Monguz - MTA SZTAKI konzorcium szoftverei 
közgyűjteményi aggregátor szerepben. 

Hozzászólások: Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatója páratlan lehetőséget kínált fel a könyvtárosoknak, aki szeretne megismerkedni 
digitalizálási tevékenységükkel, szívesen vendégül látják 

Pénteken délután a Gyermekkönyvtáros Szekcióban jártunk. 
1. Nánási Yvette mutatta be a Magyar Gyermekkönyvkiadók Egyesülése 

(http://www.mgyke.hu/) által tömörített kiadók újdonságait, úttörő vállalkozásait. 
2. Gombos Péter és tanítványai egy sikeres és ígéretes kezdeményezésről számol-

tak be. A program címe: „Legyél Te is olvasótárs!”A programban hallgatók olvastak fel 
védőnői közvetítéssel a gyermekkönyvtárba érkező hátrányos helyzetű gyerekeknek. A 
program különös értéke, hogy nem csoportos, hanem egyéni felolvasás folyik, melynek 
során a gyerekek megtapasztalhatják a mesélés, mesehallgatás intim élményét, az odafi-
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gyelést. Mindez pedig nem egyszeri, hanem rendszeres esemény az egyes gyerekek 
életében. A programot a jövőben kisebb felkészítés után újabb önkéntesekkel szeretnék 
bővíteni, és országosan elterjeszteni. 

3. Lázárné Szanádi Csilla az iskolai könyvtárak szerepéről beszélt. A magyar isko-
lákban számos nemzetiség tanul együtt, így könyvtári környezetben való nevelésük, 
valamint egymás kultúráinak megismerésére remek helyszín. 

4. Miklós Katalin a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárának gazdag tevékenységét mutatta be. 

Ezek után jól esett egy gyors fürdés a Sugovica folyóban. Este részt vettünk a ba-
ráti találkozón, amely jól sikerült a még mindig nagy melegben.  

 

 
 
 

Másnap, szombaton kicsit kábán indultunk el a kirándulásra. Először egy órát sétahajóz-
tunk, majd buszokkal elindultunk a kisvasúthoz. Gemenc gyönyörű volt, de a szúnyo-

gok hada miatt alig tudtuk élvezni. 
Összegzés: Nagyon jól éreztük magunkat, sok új információhoz jutottunk, régi is-

merősökkel találkoztunk, de nagyon-nagyon meleg volt. Jövőre Pécsen találkozunk! 
 

Gyurkóné Marton Beáta 
 

 




