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Két fontos tanácskozás
Érzelmes beszámoló
két tételben

Az idei júliusi meleg igazi kánikula volt, és ez
a magyar Alföldre érkezõ erdélyinek komoly
megpróbáltatást jelentett. Minden „szenvedést“
feledtetett azonban az az újból és újból feltörõ –
s azóta is bennünk élõ – jóérzés, hogy résztve-
või lehetünk mi, határon túliak is, a szakmai
fórumoknak: összejöveteleknek, tanácskozások-
nak, vándorgyûléseknek. Lehetõségünk van arra,
hogy elsõ kézbõl kapjuk a szakma kiválóságai-
tól a minket is érdeklõ, okító információkat, és
majd felhasználhassuk azokat, együttmûködés-
rõl gondolkozhassunk, álmodhassunk. Lehetõség,
hogy kitekintsünk szûkebb hazánkból a világra,
a máshol folyó könyvtári munkára, tanuljunk
mások tapasztalataiból, ismerkedjünk kiadványa-
ikkal. És nem utolsósorban lehetõség, hogy kö-
szöntsük, megöleljük a rég nem látott kollégá-
kat, parolázzunk velük vagy csak rájuk moso-
lyogjunk.

Elsõ tétel: Békéscsaba

Kulturális örökség és turizmus – Könyvtárak
európai uniós projektekben. A Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE) Helyismereti Könyv-
tárosok Szervezetének XIII. Országos Tanács-
kozása, Békéscsaba, 2006. július 12–14.

Amikor a helyzet engedi, 1994-tõl minden
alkalommal részt veszek az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetének éves összejövete-
lén. Tanulni járok ezekre, szakmai fogásokat
lesek el, tanácsokat kapok, megerõsítést nyerek
az éppen készülõ munkámhoz. Ezt a beszámoló-
mat elsõsorban azok tájékoztatására szántam, akik
nem vettek, vehettek részt az idei összejövetelün-
kön, hogy legalább így értesülhessenek a történ-
tekrõl. Mert nagyon jó volt ez a tanácskozás is.

A kulturális örökség és turizmus témakör
sokszempontú megközelítése rávilágított arra,
hogy mi mindent lehetne vagy kellene elvégezni
az eddigiek mellett. A jövõ azoké a fejlett kö-
zösségeké, amelyek – felhasználva a magas szín-
vonalú, minõségi humán erõforrásokat – kama-
toztatni tudják kulturális, szellemi, történelmi,
épített örökségüket. A kultúra ágazatközi szere-
pének erõsítésével, az elérhetõség, megközelít-

hetõség javításával lehetõség adódik egészségi,
örökségi, kongresszusi turizmus szervezésére.
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Kulturális túrák, kirándulások, utazások szerve-
zésére jó példaként szolgálnak a tematikus ki-
rándulások, például a Palóc út, a Sisi út, a Vas-
kultúra útja, a zarándokút (pl. Szent Márton út),
vagy az etnográfiai jellegûek, mint a Hegypász-
tor Kör, a Cseresznyefesztivál. Ezekrõl és még
sok más lehetõségrõl tett említést Mizsei Zsu-
zsanna (fõosztályvezetõ, Oktatási és Kulturális
Minisztérium, kulturális turizmus osztály).

Rob Davis (BA, DipLib, tudományos koordi-
nátor) angol nyelvû elõadása a helyi értékek és
a kulturális turizmus viszonyát ecsetelve a digi-
tális könyvtár szerepét hangsúlyozta. Ez helyet-
tesíti, illetve kiegészíti a hagyományos könyvtá-
rat. Az EDL (The European Digital Library),
vagyis az EDK (Európai Digitális Könyvtár)
sajnos drága, a konvertálást meg kell fizetni, de
létezik az eContent Plus program, ami a digita-
lizálás támogatására hivatott. Tanácsa nemzeti
könyvtárak állományának digitalizálása és kata-
lógusaik összekapcsolása, mert fontos, hogy
minden információ, adatbázis elérhetõ legyen egy
portálon, egy belépési helyen (single gateway).
Az elõadó beszélt a soknyelvû visszakeresési
lehetõségrõl (multilingual interface), a szerzõi
jog, copyright szabályairól. Az EDK évek óta
létezik és mûködik, egyszerûsített vagy összetett
kereséssel rátalálhatunk könyvekre, újságokra,
kéziratokra, gyermekirodalomra, zenei mûvekre.
Helyi tartalommal, a közkönyvtárak, múzeumok
állományával kiegészítve kitûnõ lehetõség nyí-
lik a digitális turizmus, a családtörténet-kutatás
stb. kiaknázására. Az európai kulturális öröksé-
get felleltározó Michael projektben már 14 or-
szág, köztük Magyarország is közremûködik,
többnyelvû leltárához, digitális gyûjteményeihez
többnyelvû felületekkel lehet egyszerûen és gyor-
san hozzáférni. Ezt a programot tervezik össze-
kapcsolni az EDK-val, felhasználva a helyi erõ-
forrásokat. Ehhez együttmûködõ központok kel-
lenek, összegyûjtve a kínálatokat és a kereslete-
ket egyaránt. Az elõadásban még sok informá-
ció hangzott el, sok internetcímet kaptunk. Min-
denképpen szédületes jövõ elõtt állunk, illetve
már részesei is vagyunk.

A szellemi kulturális örökség védelmével kap-
csolatos UNESCO-egyezményhez (2003-ban fo-
gadták el és 2006 januárjában ratifikálták) csat-
lakozott Magyarország is – errõl értekezett Vö-
rös Miklós, a Szellemi és Kulturális Örökség
Nemzeti Bizottságának titkára. Az épített és a

természeti örökség mellett a szellemi – nem kéz-
zel fogható, nem anyagi – örökség megmentésé-
rõl, megõrzésérõl is gondoskodni kell. A cél a
szellemi hagyományok: a néphagyomány (nép-
tánc, -zene, szöveges folklór, szájhagyomány, a
hagyományos kézmûvességen belül a különbözõ
fogások, eljárások), a nemzeti tudomány, az esz-
mei áramlatok, mûvészeti tevékenységek és ki-
fejezési formák, a nyelv (a nyelvjárások, dialek-
tusok) védelme és megõrzése a pusztulástól, fe-
ledéstõl. A szándék szerint egymáshoz kellene
közelíteni, össze kellene kapcsolni az épített,
tárgyi és szellemi örökséget. Jó példa erre a
fertõdi Esterházy kastély, a szimfónia mint oszt-
rák–magyar örökség; az athéni agora és a de-
mokrácia eszméje; a gdanski hajógyár és a szo-
lidaritási mozgalom; Bécs és a pszichoanalízis;
Szeged, a paprika és a C-vitamin; hozzáteszem:
Marosvásárhely, Bolyai János és a nemeuklideszi
geometria stb. A számbavételnél fontos a közös-
ségi kezdeményezés, a lokális-helyi perspektíva.
Egymás kultúrtörténeti hagyományainak megis-
merésével, a szellemi, eszmei és mûvészeti tel-
jesítmények összességével állapítható meg és te-
hetõ ismertté például az európai, az ázsiai, az
afrikai identitás.

A helyi kultúra szerepe a területfejlesztésben
címmel tartott elõadást Köteles Lajos, a Tessedik
Sámuel Fõiskola Egészségügyi Intézet igazgató-
ja. Sok érdekes megállapítást tett, többek között
kiemelte az összefüggést, ami a gazdaság fejlett-
sége és a kultúra fejlettsége között van: a gazda-
ság fejlettsége befolyásolja a kultúra fejlettségét.
A rendszerváltással a kultúra részesévé vált a
politikai hatalomnak. Nagy kérdés és kihívás,
hogy a kultúra képviselõi képesek-e az érdek- és
értékképviselet között egyensúlyt teremteni. Az
értékrendszerek nehezen változnak, miközben
világunk gyökeresen mássá vált. A globalizáció
két szintjén, a regionális és a helyi szinten is a
tudásgazdaság került napirendre. Szaktudással,
szakértelemmel érhetõ el a gazdasági növeke-
dés, az emberi minõség felértékelõdik, ma már
többet ér, mint az eszköz. A sokrétû tudás mel-
lett (nyelvtudás, informatikai, középfokú gazda-
sági ismeretek, szaktudás), az egyéni érdekek
csak a közösség megerõsítésével valósíthatók
meg. Az innovációs gondolkodás jó példája –
amely beépül az EU programjába is – az egész-
ségturizmus-szervezõ képzés indítása Gyulán,
Európában elsõként.
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A görögországi Veria Városi Könyvtár igaz-
gatója, Ioannis Trohopoulos az eddig megvaló-
sított kilenc EU-s projekttel szerzett tapasztala-
taik mellett ismertette az újat, a Light projektet,
amelyben Veria koordináló szerepet játszik, és
részt vesz benne Bologna, Lisszabon, a dán
Roskilde és Békéscsaba. (Webcímük: http://
www.light-culture.net/). Fontos következtetésük,
hogy a könyvtári munkában gyümölcsöztetni kell
a fiatalok ötleteit. A leghatékonyabban úgy tud-
ták behozni õket a könyvtárba, bevonni a könyv-
tári értékek felhasználásába, hogy meghallgat-
ták, elfogadták ötleteiket. Az internet szabad
használatával a könyvtár vonzóvá vált a fiatalok
számára, több mint ötven százalékuk jár a könyv-
tárba. Sok új technika alkalmazásával részt vesz-
nek a projektek tervezésében, kivitelezésében, pl.
új, élõ virtuális várostérkép összeállításában.
Munka közben sajátítják el az ismereteket, fede-
zik fel, hogy mit jelent a kultúra, megismerik
történelmüket, városuk múltját, kulturális örök-
ségüket, a mûemlékeket, a jelentõs személyisé-
geket. Különbözõ útvonalakat terveztek: a temp-
lomok, múzeumok mellett gasztronómiai, szál-
lodai, vásárlási, hegyi sétautakat. Állítják, hogy
a város a „kezükben van“, szerintem a tudatuk-
ban is.

A Light projekt része a Körös-Maros kulturá-
lis örökség projekt (http://koros-maros.bmk.hu/
hu/index.html), amit házigazdánk, Ambrus Zol-
tán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója ismer-
tetett. Céljuk a webalapú információs szolgálta-
tás kifejlesztése, amivel a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv regionális és kistérségi projektjeit kívánják
támogatni. A portál tartalmazza a fontos infor-
mációkat a régióról, a kulturális értékek felsoro-
lásakor bemutatják a könyvtári adatbázist, a
múzeumi hálózatot, az ott élõ nemzetiségeket, a
mûemlékeket, a képzõmûvészet, irodalom, zene,
népmûvészet értékeit, természeti kincseiket, pl.
a Körös-Maros Nemzeti Parkot. A bemutatott
anyagokat gazdag bibliográfia követi. A projekt
része még a Csa-kol adattár, vagyis a Csabai-
kolbász népszerûsítése, valamint az, hogy mit és
hol lehet találni, továbbá a rendezvényeikre vo-
natkozó információk. A projektben a könyv-
tár partnere a levéltár, a múzeum, a mûvelõdési
központ és még sok más intézmény. Nagyon jó
közöttük az együttmûködés. Közösen tervezik a
mûholdas helymeghatározó rendszer (GPS) ala-
pú kulturális és turisztikai tájékoztatás megvaló-

sítását. Ezáltal remélhetõ a megyében lévõ kas-
télyok, kúriák és egyéb mûemlékek, esetleg az
ipartörténeti értékek (malom, szivattyútelep) jobb
turisztikai-kulturális hasznosítása.

A Körös-Maros kulturális örökség projekt
másik aspektusáról értekezett Kármán László
informatikus, éspedig az elektronikus könyvtár
építésérõl, a technológiáról, a munkafolyama-
tokról, a feldolgozásról, a tárolásról, a szerkesz-
tésrõl, a szolgáltatásról. Az e-könyvtár a legkü-
lönbözõbb információkat tartalmazza, adatokat
a könyvekrõl, helyismereti gyûjteményekrõl, le-
véltári adatokat, a szöveges információk mellett
múzeumi képeket, térképeket, filmeket, hangfel-
vételeket stb.

A háromnapos értekezleten még sok minden-
rõl hallhattunk. Mándli Gyula, a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatója, a világgazda-
ság egyik legnagyobb szektorának, a turizmus-
nak a jelentõségét ecsetelte. Ez az „ipar“ az,
amely intézményrendszerével nagyon sikeresen
szervez utazásokat, fesztiválokat, népünnepélye-
ket, jó csatlakozási lehetõséget nyújt a közgyûj-
teményeknek: múzeum és turizmus; könyv-
könyvtár és turizmus. A könyvtárak ebben a
keretben jól kihasználhatják információs rend-
szerüket, helyismereti gyûjteményeiket. Ugyan-
csak hasznosíthatók a határ menti és a határokon
átnyúló együttmûködés lehetõségei (http://
www.vac.hu/).

Számomra teljesen új megvalósításokról és
lehetõségekrõl számolt be Kovács András Bálint
igazgató, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a
NAVA projekt ismertetésével, ezúttal a felhasz-
nálás oldaláról tárgyalva a kérdést (http://
www.nava.hu). Mint a könyveknél, itt is kell
mûködnie a kötelespéldány-rendszernek, amely
begyûjt minden magyar gyártású képsort, hang-
anyagot, tehát az országos televíziók és rádiók
magyar gyártású mûsorait. Ezáltal a magyar
kultúra igen fontos szektorának emléktárát rög-
zítik, tárolják és szolgáltatják. A digitális tároló-
kon rögzített adatbázishoz on-line hozzá lehet
férni, a szerzõi jog meghatározta lehetõségek
között. Ha jól értettem, az oktatási és kulturális
intézményeknek (iskoláknak, nyilvános könyv-
táraknak, múzeumoknak) ingyenes szabad hoz-
záférésük lesz/van, ha már létesítettek NAVA-
pontot. (Békés megyében már van tizenegy
NAVA-pont). Különösebb beruházás nélkül, csak
internet-hozzáféréssel, keresni lehet a katalógu-
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sokban, mûsorok, hírek, filmek, öt csatorna szinte
naprakész anyaga látható. A leírás fõ- és alcí-
met, az adat forrását, az idõpontot stb. tartal-
mazza. A feldolgozás mélysége lehet alapfokú,
rövid vagy részletes.

Élmény volt az a kirándulás, amelyre – ke-
rékpár- vagy vízitúra helyett – vetített képes elõ-
adás formájában vitt el Kertész Éva muzeoló-
gus. A Körös menti természetvédelmi területrõl,
illetve Békés megye védett kastélykertjeirõl me-
sélt. Láthattuk a Harruckern–Almásy kastély-
együttest, a geszti Tisza-kastélyt és mauzóleu-
mot, valamint azt a kis házacskát, amelyben
Arany János lakott, amikor házitanító volt a
Tisza-családnál; a szabadkígyósi, pósteleki kas-
télyt és kertet, a dobozi és a gerlai vadászkas-
télyt, a csorvási kastélyt, kertet és csónakázó tavat
és a körülöttük lévõ természetes tájban honos
fákat és idegen éghajlat alól idetelepített exótákat.

Andó György, a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatóhelyettese, a Békés megyei
soknemzetiségû régiót ismertette, ahol évszáza-
dok óta többé-kevésbé zavartalanul élnek együtt
szlovákok, románok, németek, cigányok, szer-
bek, zsidók, reformátusok, római- és görög-ka-
tolikusok.

Mintegy záróakkordként tért vissza az utolsó
elõadásával a mi szeretett témakörünkhöz, a
helyismerethez Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója, és ismertette a XVIII. szá-
zad elsõ felétõl az 1900-as évek elejéig tevé-
kenykedett Békés megyei historiográfusok mun-
káit. Kezdetben lelkész, gazdatiszt, jogász, tanár
munkálkodott a történelmi múlt feltárásán, majd
a professzionista történészek írták a földrajzi és
történelmi monográfiákat. Elõadásából Tessedik
Sámuel, Bél Mátyás, Petik Ambrus, Skolka vagy
Skolpa András, Batsányi István, Haan Lajos, Ka-
rácsonyi János munkásságát ismerhettük meg.

A történelmi múlt kézzelfogható közelségbe
került a Mezõberénybe tett kirándulásunk alkal-
mával. A múzeumban Petõfi három látogatását
(1842, 1843, 1849), valamint a Petõfi-kutató Irá-
nyi István munkásságát ismerhettük meg, meg-
csodálhattuk Orlay Petrich Soma oltárképét az
evangélikus templomban. Régészeti és természet-
védelmi területet, nemzeti parkot látogattunk meg
a tiszántúli Kis-Sárréten, Vésztõ határában a
Mágori-dombot, ahol az Árpád-kori Csolt nem-
zetség monostorát tárták fel, s ahol megnézhet-
tük a késõ kõkor, rézkor, bronzkor embereinek

zsugorított testhelyzetben feltárt maradványait.
Megismerhettük a békési pálinkafõzés fortélyait
és élvezhettük négyféle pálinka zamatos ízét,
láthattuk a békési kosárfonás termékeit. Egyik
este három kolléganõ beavatott a békési kolbász
készítésének fortélyaiba, s el is fogyaszthattuk a
frissen sütött kolbászt.

S mindenek megkoronázásaként megcsodál-
hattuk a Munkácsy Mihály Múzeumban és a
Munkácsy Emlékházban Pákh Imre magángyûj-
teményének Munkácsy Mihály-képeit, amelye-
ket éppen ebben az idõben – micsoda szerencse!
– állítottak ki Békéscsabán.

Második tétel: Kecskemét

Középpontban az állampolgár – A könyvtá-
rak közösségi közszolgáltató szerepe. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyûlése,
Kecskemét, 2006. július 27–29.

Marosvásárhely egyik testvérvárosa, Kecske-
mét, ez az állandóan fejlõdõ, toleráns, megtartó
város látta vendégül a közel hétszáz könyvtárost
az idei vándorgyûlésen. A korán érkezõk már az
elsõ órákban ismerkedhettek a város nem akár-
milyen nevezetességeivel, a különgyûjtemé-
nyekkel (hangszer-, ásvány-, óra- és Bozsó-gyûj-
temény), vagy a jelentõs irodalmi hagyományok
(Katona József, Petõfi, Jókai), az építészet és a
kultúrtörténet emlékeivel.

A plenáris ülésen a résztvevõk megelégedet-
ten nyugtázhatták az ígéretet, amit maga az ok-
tatási és kulturális miniszter, Hiller István tett,
hogy a jövõben nem fognak hátrányt szenvedni,
továbbra is támogatja munkájukat. Úgy véli,
párhuzamos intézmények helyett jól mûködõ
mûvelõdési központokban modern szolgáltatást
nyújtanak a kulturálisan felkészült, az érdeklõ-
dõt kiszolgálni képes munkatársak. A kultúra
továbbra is nemzeti hatáskörben marad. Jól
megfogalmazott igényekkel, kellõ érdekképvise-
lettel, jó pályázatokkal lehet az EU-forrásokhoz
hozzáférni, illetve a programokhoz csatlakozni.
Ilyen pl. a Portál program, amely a digitalizálás-
ra mutat irányt és biztosít forrást. A miniszter
hangsúlyozta az együttmûködés fontosságát és
szükségességét, és azt, hogy az információ iránti
igény kielégítése a legfontosabb feladat. Biztató
mondata: a kulturális szolgáltatás hosszabb tá-
von finanszíroztatható.

Úgy éreztem, hogy látva látja, kívülrõl befelé
a szakma lényegét Lengyel László, a Pénzügy-
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kutató Rt. elnök-vezérigazgatója és az Országos
Könyvtári Kuratórium tagja, aki A közszolgálta-
tás alapelvei címû elõadásában a könyvtárnak
mint kulturális, civilizációs intézménynek a jö-
võjérõl, céljairól, stratégiai elképzeléseirõl érte-
kezett. A társadalmi változások ellenére – és a
maga szerencséjére – a könyvtár megmaradt át-
fogó intézményrendszernek, s ez a gazdasági és
információs egység eligazítást adhat az állam-
polgárnak a mindennapi életben, eljuttathatja
hozzá a szükséges információkat. A könyvtár a
képzési rendszerek találkozási pontja és a gaz-
dasági információk tárháza egyaránt. A helyi kö-
zösség szervezõjévé válva mindenképpen e-pont-
nak kell lennie, ahol az információt építeni kell.
A regionalizáció elindult, fontos, hogy az új
helyzethez alkalmazkodva saját térségükben az
eredmények alapján eldöntsék, hol lehet a kultu-
rális központ, a levéltár, a könyvtár. Az intéz-
ményes rendszerekben való megkapaszkodás az
EU elvárása is. A hálózatból egy lépéssel fel-
jebb kell lépni, a kulturális rendszert csak intéz-
ményes kapcsolatokban lehet mûködtetni. Meg-
fontolandó jó tanácsa: a filmes kerekasztal min-
tájára szervezzék meg a könyvtári kerekasztalt,
ahova meghívást kapnak az írók, kiadók, és
mindenki, aki a könyvkultúra terjesztésében ér-
dekelt. Újragondolva a feladatokat, közös érde-
keik szem elõtt tartásával végül is a támogatási
rendszert befolyásolhatják. A szakma döntõ kér-
dése: menyire tudnak egymással szót érteni. A
széthúzó szakma halálra van ítélve, ha összefog-
nak, megmaradnak. A cél a kulturális örökség
megõrzése, s ebben a könyvrõl nem mondhat-
nak le. Remélhetõleg a könyvtár örök életû lesz,
hisz az oktatás, a továbbképzés is olvasásalapú,
papírosalapú. Civilizációs funkció az, hogy min-
denki anyanyelven értsen, ahhoz hogy más nyel-
ven is elmondhassa tudását.

Fodor István, az Ericsson Magyarország el-
nöke, nagy ívû, Az e-kormányzás szolgáltatásai
az állampolgárnak címû elõadásában a jövõrõl
beszélt, arról, hogy mi vár ránk, mert az infor-
mációs folyamatban nem vagyunk egyedül. Ál-
lítja, hogy nagy lesz a tolakodás. A törésvona-
lak: lemaradás – felzárkózás, rövid táv – hosszú
táv, lokális – globális, decentralizálás – centra-
lizálás, társadalmi közöny – tenni akarás a köz-
ügyért, felzárkózás – valamiben az élre kerülés.
Ezeket a fogalmakat boncolgatta. A cél a rende-
zetlenséggel szemben a rend, a következetesség

és az, hogy az elért ered-
mények a közösség
ügyévé váljanak. A köz-
igazgatás újjászervezése
mellett a költségvetési
intézmények átalakítása
is szükséges. Az oktatás
és a tudománypolitka
szerepe megváltozik, a
tudás gazdasági hata-
lom. A reáltudományok

mellett a bölcsész- és társadalomtudományok
szerepe is megnõ. A tudomány népszerûsítésére
mindig vannak források. Felhívta a figyelmet a
nemzetközi együttmûködés szükségességére. A
mai trendek: a minõségi és mennyiségi igény
nõ, a megújulás, a fejlõdés feltétele nem csak az
élethosszig tartó tanulás, hanem az élethosszig
tartó teljesítmény is.

Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet
elnöke témája az elektronikus információszabad-
ság és ezen belül az adatszolgáltatás és adatvé-
delem volt, Lóczi Péter, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium fõtanácsadója, a
kompetencia alapú foglalkoztatásról és ennek ér-
tékelésérõl beszélt.

A könyvtár mint közösségi közszolgáltató hely
címû elõadásában Skaliczki Judit, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõ-helyet-
tese hangsúlyozta, hogy a jelen helyzetbõl a szol-
gáltató állam felé haladunk. A könyvtár közcélú,
közérdekû szolgáltatást nyújt a társadalom tagjai
számára, elvégzi a társadalom által elvárt felada-
tokat: minden terület információs-dokumentáci-
ós igényét kielégíti, a tanulást, képzést, tovább-
képzést támogatja, felhasználóbarát és szolgál-
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tatáscentrikus. Ma a könyvtárak EU-kompatibi-
lisek, de nem EU-konformok, az egymás mellett
mûködõ könyvtárak helyett együttmûködõ, össze-
fogó könyvtárakra van szükség, amelyek részt
kérnek és vállalnak az EU-s projektekben. A
politika számára is érthetõen kell megfogalmaz-
ni, hogy nincs információszolgáltatás, tanulás és
tanítás a könyvtárak nélkül. A cél a könyvtárak
közszolgáltató szerepének erõsítése, a közösségi
szerepkör nagyobb propagálása, a politikai elit
támogatásának megnyerése, egységes fellépés
ezen célok elérése érdekében, valamint a kiegyen-
súlyozott munkavégzés és érdekérvényesítés.

A vándorgyûlés a plenáris ülés után öt szek-
cióban folytatta a munkát. Három szekcióban az
elektronikus információszolgáltatás különbözõ
vetületei kerültek napirendre: ügyintézés és tájé-
koztatás a gyakorlatban, információszabadság és
adatbiztonság, információszabadság, kompeten-
ciák és szakkönyvtári szolgáltatások. A gyer-
mekkönyvtárosok és a zenei könyvtárosok kü-
lön szekciókban tanácskoztak.

Sajnálatunkra az utolsó nap visszalépett a
bemutatkozástól a kolozsvári Erdélyi Múzeum
Egyesület Könyvtára, pedig érdekes és hasznos lett
volna munkájuk ismertetése és népszerûsítése.

Megtartotta ünnepi emlékülését a nagy elõd
születésének századik évfordulója alkalmából a
Kovács Máté Alapítvány. Bényei Miklós elénk
varázsolta Kovács Máté professzor rokonszen-
ves alakját, szakmánk rendkívüli és karizmati-
kus egyéniségét, felvázolva a tanár, a tudós és
az igazgató tevékenységét, ismertette szellemi
örökségét a könyvtártudomány, az olvasáskultú-
ra és a szociológia területén. Sebestyén György

méltatásában az ELTE tanszékvezetõ-
jét, a könyvtári kultúra vezéralakját mint
példaképet állította elénk. Z. Karvalics
László sziporkázó elõadása Kovács
Máté és a kommunikáció-, információ-
történet kapcsolatát mutatta be. A ma
érvényes legkorszerûbb tudás, a tudás-
vagyon menedzsmentjét, az esélyegyen-
lõség és a tudásvagyon kapcsolatát
boncolgatta. Szervesen kapcsolódott
Kovács Máté portréjához Gereben Fe-
renc és Nagy Attila olvasásszociológi-
ai, illetve olvasáskutatási elõadása. Vé-
gezetül Kovács Ilona ismertette a Ko-
vács Máté Alapítvány gazdag tevékeny-
ségét (honlapjuk: http://www.ki.
oszk.hu/kma).

A szabadidõs programok közül este a kecske-
méti fõtéren felállított színpadon Kecskemét és
Bács-Kiskun megye népdalait, néptáncait láthat-
tuk, hallgathattuk jó elõadóktól. Ötletes és ked-
ves színfolt volt a Kavar a könyvtáros címû, a
kecskeméti könyvtárosok kezdeményezte recept-
gyûjtési akció eredményeként elkészült CD be-
mutatása, amelyen részt vettek és bemutatkoztak
a recepteket összegyûjtõ kollégák, a szakácsköny-
veket gyûjtõ és múltjukat is ismerõ lelkes tanár,
valamint a támogató Fornetti cég képviselõje
kóstolható termékbemutatójával. Láthattuk az
Erdélybõl származó Damó István megragadó
gyermekkönyv-illusztrációinak kiállítását. Han-
gulatos baráti találkozó részesei lehettünk, ahol
bebizonyosodott, hogy a könyvtárosok nem csak
komoly munkák végzésére képesek, hanem vi-
dáman tudnak táncolni, énekelni, mókázni is.

Mind a két összejövetel szervezésbõl kitûnõ-
re vizsgázott, tartalomban gazdag és gyakran
sziporkázóan ötletes volt. Olvastam valahol egy
biztatást: Dolgozz jól, és beszélj róla. Kedves
kollégáink kitûnõen dolgoztak és én – helyettük,
s kéretlenül a nevükben – beszéltem róla.

Mind a két összejövetelnek felemelõ momen-
tuma volt a könyvtárosi érdemeket jutalmazó,
igen megtisztelõ díjak átadása. A Helyismereti
Könyvtárosok Szekciója a Kertész Gyula-díjat
adományozta Kégli Ferencnek (az OSZK könyv-
történeti osztálya vezetõjének) és az MKE-em-
lékérem tulajdonosa lett öt magyarországi és egy
határon túli könyvtáros, amit ez úton is köszön

Fülöp Mária
(Marosvásárhely)


