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A könyvtárak
örök reneszánsza.
Mátyás könyvtárától
a XXI. századi
tudásközpontokig

Beszámoló a vándorgyûlésrõl

Idén immár negyvenedik alkalommal rendezte
meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
a vándorgyûlését, ezúttal Szombathelyen, a Vas
megyei könyvtárosok példás összefogásával.
A kapcsolatot a szlogenben szereplõ rene-
szánsszal már a regisztrációkor jelezték a há-
zigazdák hangulatos jelmezei, valamint a ple-
náris és a szekcióülések több elõadása is.

A programok sorát a szakmai kiállítás ünne-
pélyes megnyitója indította. A kiállítást Iker Já-

nos, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szol-
gáltató Központjának igazgatója nyitotta meg.

A nyitó plenáris ülésen Bakos Klára, az
MKE elnöke üdvözölte a résztvevõket és a ven-
dégeket. Kiemelte, hogy a könyvtáraknak tu-
lajdonképpen örök reneszánszuk van, mert lé-
tezésük óta folyamatosan megújulnak.

Kovács Ferenc, Vas
Megye Közgyûlésének
elnöke köszöntõjében
megemlékezett a Vas
megyében korábban
tartott vándorgyûlések-
rõl, hiszen már negye-
dik alkalommal talál-
koznak itt a könyvtá-
rosok, ami elismerést és
megbecsülést jelent a
megye könyvtárügye és
a közgyûlés számára
egyaránt. Ipkovich

György, Szombathely
Megyei Jogú Város
polgármestere a város
gazdag történelmi em-

lékeirõl szólt, valamint kiemelte Szombathely
sokoldalú kötõdését a könyvtárügyhöz, a
könyvtárosképzés fontosságát, mert nem csak
mûszaki értelmiségre van szükség, hanem a nekik
alapot adó humán szakemberekre is.

Gadányi Károly, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnök-
rektorhelyettese a rendezvény jelentõségét és
programjainak gazdagságát, a folyamatosság
fenntartását, valamint az új könyvtár megépíté-
sének szerepét hangsúlyozta.

Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója a megye összes könyvtáros
kollégája nevében üdvözölte a megjelenteket,
külön is megemlítve a külföldi vendégeket.
Örömmel jegyezte meg, hogy a szervezés során
igazi kreatív csapat jött létre, megköszönte min-
den ebben részt vevõ kolléga munkáját.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter
A tudás reneszánsza a XXI. században címû
nyitóelõadásában megállapította, hogy a világ ma
az információról és a tudás megszerzésének le-
hetõségérõl szól, arról, hogy mi hogyan jutunk
és juttatunk különbözõ információszükséglettel
rendelkezõket információhoz. A cél az, hogy
2013-ra minden magyar könyvtárban legyen szá-
mítógép és internet, ezért mindent meg fognak
tenni, kihasználva a kultúrára fordítható forráso-
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kat. Az integrált közösségi és szolgáltató terek-
nek, melyekre pályázni lehet, részük kell hogy
legyen a könyvtár, mely helyt ad a beszélgeté-
seknek és az informálódásnak egyaránt. Mind-
ehhez azonban szükség van az emberekre, a
könyvtárosok hozzáértésére, szakmai elkötelezett-
ségére, emocionális viszonyaikra, mert nélkülük
az anyagi források értéktelenek. Méltatta a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületét mint az ország
egyik legnagyobb presztízsû civil szervezetét,
mely példaértékûen fogja össze a szakmát. A
könyvtárosok a kultúrát régóta képesek megújí-
tani és továbbadni. Végezetül Bakos Klára átad-
ta a miniszternek az MKE Madártávlat címû,
most megjelent, könyvtárosok mûveit tartalma-
zó irodalmi antológiáját.

Sor került az idei Fitz József-díj átadására is,
a díjazott munkák ismertetését Péliné Bán Éva,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium fõtaná-
csosa olvasta fel, a díjakat a miniszter adta át.

Kreatív társadalom címmel Csepeli György

szociológus gondolatébresztõ elõadására került
sor, melynek diái elérhetõk a http://www.
csepeli.hu/prezentaciok/csepeli_szombathely
_2008_07_24.pdf címen. Az elõadó már több
alkalommal próbált választ találni arra a kérdés-
re, hogy mi a titka annak, hogy egyes társadal-
mak fejlõdnek, mások pedig süllyednek. A leg-
fontosabb alapok a nyelv (és általa bennünk a
végtelen), az állítás, a tagadás és a kérdezés,
hiszen ez utóbbi a kreativitás titka, a lehetséges
világok nyomára itt bukkanhatunk. Elengedhe-
tetlen a miért kérdés feltevése, valamint a kíván-

csiság, rákérdezés a fo-
lyamatokra, a magától
értetõdõség megkérdõ-
jelezése, alternatív ma-
gyarázatok keresése.
Kognitív ütközések ta-
pasztalhatók a megszo-
kott és nem megszo-
kott, a kisebbség és a
többség, az idegenek és
a bennszülöttek, az egy-
mást követõ generációk
között, utóbbi a meg-
újulás lehetõségét is el-
hozza. A kreativitást
segítendõ a könyvtárak
sokat tehetnek azzal,
hogy az ötlettel rendel-

kezõ potenciális feltalálót megfelelõen irányít-
ják, segítik a kapcsolatépítésben. Az új techno-
lógia az informatika, erre épül az új tudás, a
könyvtárak a technológia és tudás viszonyrend-
szerének versenymûhelyei.

A kultúrafogalom változatainak vizsgálatakor az
internethasználókat megkérdezték, hogy mit tarta-
nak kultúrának, ennek alapján alakultak ki a követ-
kezõ kategóriák: tömegkultúra, turizmus, új média,
tudástranszfer, mindennapi kultúra, otthoni kultú-
ra, magas kultúra. A könyvtárlátogatást ez utóbbi-
ba sorolták. Vizsgálták az internet és a kultúra
viszonyát: az optimisták szerint ez termékeny
egymásrahatás a megújulás lehetõségével, mások
szkeptikusak, vagy úgy vélik, hogy a párhuzamo-
sok soha nem találkoznak, mindamellett a többség
a békés egymás mellett élésüket tartja lehetséges-
nek. Nekünk kell megtanítanunk, hogy a technoló-
gia is kell, de a kultúrát se felejtsék el. A könyvtár
digitális közkút, kinyílik azok számára, akik belép-
nek, hely a térben és a világban. Itt a magas kultúra
és az új technológia egyaránt elérhetõ, a tudás-
transzfer is áttevõdik az olyan helyekre, ahol az
információ mint tõke megtalálható.

Az MKE-emlékérmek, valamint az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség és az MKE által
alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díj átadását
követõen a szervezõk ajándékkal lepték meg a
negyvenedik életévüket idén betöltõ, valamint a
születésnapjukat a rendezvény három napja alatt
ünneplõ résztvevõket, a két legfiatalabb lelküle-
tû és a két legifjabb korú kollégát, illetve a leg-
elsõ regisztrálót.
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A meghívott vendégek állófogadáson vettek
részt, majd a napot „Táncvarázs” – A tánc köl-

tészete címmel látványos mûsor zárta Szombat-
hely táncegyütteseinek elõadásában.

A vándorgyûlés második napját nyitó kis-
plenáris ülés levezetõ elnöke Pallósiné Toldi
Márta volt. Tóth Gyula nyugalmazott egyetemi
tanárt hetvenedik születésnapja alkalmából Ba-
kos Klára köszöntötte. Az elsõ elõadást Mátyás

könyvtárától a XXI.

századi tudásköz-

pontokig címmel
Dippold Péter, az
Országos Széché-
nyi Könyvtár Kü-
löngyûjteményi és
Tudományos Igaz-
gatóság igazgatója
tartotta. Áttekintést
kaptunk a könyv-
és könyvtártörténet
teljességre való tö-
rekvéssel kapcsola-
tos mozzanatairól a
fametszetek megje-
lenésétõl I. Ferenc
kötelespéldány-
rendeletén, vala-

mint a Bibliotheca Universalison keresztül az
IFLA Egyetemes bibliográfiai számbavétel
(UBC) programjáig. A hozzáférhetõség a nem-
zeti bibliográfiákon keresztül valósítható meg,
azok teljességétõl függ, a formai, tartalmi átjár-
hatóság és az adatcsere lehetõsége szükséges.
Jelentõs elért eredmény a nemzetközi authority,
az ISBD-szabványok és a MARC-formátum el-
terjedése. Az IFLA 2003-ban megalakított bi-
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zottságának, az ICABS-nak (IFLA-CDNL
[Conference of Directors of National Libraries]
Alliance for Bibliographic Standards) céljai kö-
zött már nem szerepel az egyetemes bibliográ-
fia. Küzdünk a teljességgel, vége egy korszak-
nak és új következik, új alapokról kell építkezni.

A második témakör (a hozzáférés korlátozá-
sának változásai) központi témája a „közjó kont-
ra speciális érdekek” volt. Nagy ívû összefogla-
lást hallottunk a szerzõi jog kialakulásáról és vál-
tozásairól, a mai helyzet alakulásáról, trendek-
rõl, tendenciákról. A könyvnyomtatás megjele-
nésétõl indulva került terítékre a cenzúra, a pri-
vilégium rendszerének ismertetése, az anonimi-
tást felváltó individualizmus megjelenése, a szel-
lemi tulajdonjog kérdése. Az egyéni és a közér-
dek közti viszony nem megnyugtató jogi követ-
kezményekkel járt. Az EU irányelveknek meg-
felelve a nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR,
public lending right) bevezetésével a szerzõk
érdekei a közjó fölé kerekednek, pedig az utóbbi
magasabb rendû lenne. Az internetes anyagok
szerzõi jogi szabályozására új utakat kell keres-
ni, jó példa a creative commons, a Digital Rights
Management, az OAI budapesti kezdeményezé-
se, valamint a SPARC programok. A civil társa-
dalom több szinten reagál a problémára, a könyv-
tárak is összefogással tudnának fellépni.

A mediatizáció lehetõsége a könyvtárak szá-
mára nyitva áll: a könyvtár mint könyvet tartal-
mazó gyûjtemény maga is meghatározó médi-
ummá válik, a használók válogathatnak belõle,
tartalomszolgáltatóként jelenik meg.

Az olvasástörténet üzenetei címmel Tóth Gyula
ny. fõiskolai tanár elõadása következett, aki
miután szerényen megköszönte felköszöntését,
cikkei, valamint a hazai és külföldi szakiroda-
lom bemutatásával áttekintette az olvasástörté-
net fõbb vonásait, szólt az olvasásbeliségrõl, az
olvasás kultúrtörténetérõl. Számára úgy tûnik,
mintha az olvasókról mint végcélról, a kiszolgá-
lásukról kevés szó esne, pedig a könyvtár értük
van. A könyvtárak egyidõsek az emberiség tör-
ténetével, a történelem és a könyvtár egymástól
elválaszthatatlanok. A szakirodalomban új könyv-
tártörténeti váz született. A régi az írásmûvel, a
gyûjteménnyel, a rendszerezéssel foglalkozott, a
megõrzõ könyvtár történetét írta le. A régit vi-
szont mindig megkérdõjelezik az újak, a könyv-
tárak befogadták az új technológiákat, majd gyûj-
teni kezdték az új módon rögzített tartalmat. Az
olvasástörténet használói könyvtárképet sugall,
a tartalom fontosabb, mint a hordozó. Az írás és
olvasás összekapcsolódott úgy, hogy el is váltak
egymástól, az olvasás önmagában is vizsgálha-
tó. Az olvasásbeliség mint társadalmi jelenség
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bevezetése szükséges, mert hozzájárul
az emberi kultúra megismeréséhez, a
megismerés tudássá alakításához. Újra
kell gondolni az olvasás szerepét a ta-
nulásban, megismerésben, rég túl kel-
lett volna lépni a grafikai jelek felol-
vasásán, eljutni az értõ olvasáshoz, ki-
választani a hordozót, integrálni az
egyén ismeretanyagába. Az olvasásra
való felkészülés eszközeit, kereteit ki
kell tágítani, a lineáris mellett a kü-
lönbözõ fokozatú iskolák tanítsanak a
nemlineáris, pásztázó, keresõ olvasás-
ra, a képi ábrázolások, grafikonok,
mindenféle dokumentumfajta olvasásá-
ra. Emellett képesnek kell lenni a keresésre,
az értékelésre, a kiválasztásra, a megszerzett
információ személyessé tételére, az informá-
ciószerzési technikákra, az ismeretek ütközte-
tésére, saját következtetések levonására és tu-
datossá tételére, az olvasástechnikák helyes
megválasztására és ötvözésére. A könyvtárnak
jussa ezt elõsegíteni, begyakoroltatni, a felté-
teleket biztosítani, saját gyûjteményébõl vagy
máshonnan, a könyvtárhasználatot bõvített tech-
nikával oktatni.

A következõ elõadó, Georg Ruppelt, a
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek igazgató-
ja, Könyvtári stratégiaváltás Németországban a

demográfiai változások tükrében címû elõadásá-
ban a népességszerkezet átalakulásának problé-
máját járta körül, ami a társadalom minden sze-
replõjére kiterjed. Ismertette a megoldási lehetõ-
ségeket, a feladatokat, a célok megvalósításának
eszközeit. A népességstruktúra átalakulásának
fõbb problémakörei: az idõsek arányának növe-
kedése, egyre kevesebb német nemzetiségû gyer-
mek születik és a családszerkezet is változik, a
bevándorlók, fõleg a gyermekek integrációja, a
népesség számának aránytalan területi változá-
sai. A könyvtárak ideális együttmûködõ partne-
rek a mûvelõdés területén, de fontos az együtt-
mûködés fogalmának újraértelmezése, illetve
számos területen a kooperáció még nem kielégí-
tõ. Az olvasásfejlesztésben jelentõs viszont az
elõrelépés, megállapodás jött létre óvodák,
könyvtárak, iskolák és fenntartóik között. Példa
erre az Olvasáskezdet akció, melyben a gyerme-
kükkel elsõ ellenõrzõ vizsgálatra érkezõ szülõk-
nek képeskönyveket ajánlanak, angol mintára. Ki-
emelt feladat a gyermekek és fiatalok olvasás-

fejlesztése, különösen a fiúk olvasásra nevelése.
Fontos, hogy örömteli olvasás csak cenzúrától
mentes, barátságos légkört és szabad mozgást
nyújtó térben jöhet létre, ahol szabad a hozzáfé-
rés a legkülönfélébb dokumentumokhoz és ahol
mindig találhatunk valakit, akihez kérdésekkel
fordulhatunk; röviden, ez a tér a könyvtár. Az
együttmûködõ partnerek közé tartoznak az egy-
házak, az egyházi intézmények nagy számukból
és teljesítménypotenciáljukból eredõen, a köny-
vesboltok, a vendéglátóipari és sportlétesítmé-
nyek. Könyvtárakat elhelyezhetnek olyan helye-
ken, ahol más okból is vannak emberek, pl. kocs-
mában, vasútállomáson, szálláshelyeken, bevá-
sárlóközpontban. Egy holland példát mutat be a
Könyvtárak 2040-ben. A jövõ újratervezése címû
kiadvány holland és angol nyelven: az összes
észak-brabanti tartományi könyvtárat egyesíteni
fogják egy hatalmas központban. Mivel az idõ-
sek a népesség egyre nagyobb arányát teszik ki,
új célcsoportot alkotnak, a könyvtáraknak együtt
kell mûködniük az idõsek otthonaival és a gon-
dozóházakkal is. Esetükben vezérszó az élet-
hosszig tartó tanulás, speciális érdeklõdésüknek
megfelelõen kell számukra a dokumentumokat
gyûjteni, pl. az egészség témájában, és az egyes
csoportokhoz különbözõ ajánlatokkal kell fordul-
ni. Zárásképp az elõadó ismertette az Olvasás
Alapítvány hannoveri Gottfried Wilhelm Leib-
niz Könyvtárban mûködõ Olvasásfejlesztõ Aka-
démiájának feladatait és mûködését (http://
www.akademiefuerlesefo erderung.de/).

Ebédszünet után az alábbi szekciók ülésez-
tek: a Bibliográfiai, a Fejlett Információs Tech-
nológiák és Társadalom Szekció, a Gyer-
mekkönyvtáros, a Múzeumi Könyvtáros, az Ol-
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vasószolgálati, a Társadalomtudományi Szekció,
valamint a Zenei Könyvtárosok Szervezete. A
délutáni ülések bõséges kínálatából történõ vá-
lasztást tovább nehezítette, hogy a szekcióülé-
sekkel egy idõben került megrendezésre a MOK-
KA-ODR nyílt fórum is (az ottani elõadások diáit
a MOKKA honlapon teszik elérhetõvé http://
ww3.mokka.hu/).

A szekciók beszámolóit az on-line és a nyom-
tatott szaksajtóban olvashatják. Érdemes elláto-
gatni a vándorgyûlés honlapjára (http://vandor
gyules.bdf.hu/), ahol megtekinthetõk az ülé-
sek felvételrõl, valamint összeállításokat is né-
zegethetünk Mándli Gyula és más kollégák
fotóiból. Az MKE elnöksége részérõl jegyzett
összefoglalók a http://konferencia.klog.hu/ cí-
men olvashatók.

A szakmai mellett könnyedebb programok is
szerepeltek a kínálatban. A vándorgyûlés alatt a
vállalkozó kedvûeket vetélkedõk, játékok várták,
az érdeklõdõk városnézésen és könyvtárlátoga-
táson is részt vehettek.

A záró plenáris ülésen Bakos Klára, az MKE
elnöke értékelte a vándorgyûlést szervezési és
szakmai szempontból. Összegzésében elmondta,
hogy megtudtuk, milyen irányba menjenek a
fejlesztések, és merre haladjon a szakma. Igazán
otthon éreztük magunkat, a rendezõk kitûnõen
gondoskodtak mindenrõl és mindenkirõl. Ezt kö-
vetõen Pallósiné Toldi Márta a vendéglátók ne-
vében szólt néhány szót arról, hogyan élték meg
szervezést. Megköszönte, hogy valamennyi meg-
jelent elfogadta a szombathelyiek meghívását,
megismerték a könyvtárak életét, és érdeklõdõk
voltak. A hagyományoknak megfelelõen ezután
az elõzõ évi vándorgyûlés házigazdájától, Mader

Bélától hallottunk élvezetes beszámolót a 2007.
évi rendezvény zárása óta a Szegedi Egyetemi

Könyvtárban eltelt idõszakról. A
következõ, 2009. évi vándorgyûlés
helyszíne Debrecen lesz, a vándor-
botot Virágos Márta, a Debreceni
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgatója vette át. Az ülés végén
átadták az ajándékokat a játékok és
vetélkedõk (puzzle, totó, digitális
erõdjáték, gyalog galopp) gyõztese-
inek, majd megtekintették a szekci-
ók ajánlásait, melyek a vándorgyû-
lési honlapon olvashatók.

A baráti találkozón a Tóvendég-
lõben a General Harmony Singers koncertje után
elfogyasztott vacsorát tánc, valamint a szerve-
zõk meglepetés-elõadása követte. A vándorgyû-
lés programjainak sorát szombaton a szervezett
kirándulások zárták.

Találkozzunk jövõre Debrecenben!
Dávid Boglárka

Fitz József-díjas könyvek
Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófi-

ája, Attraktor Kiadó
A világ tizenkét tételben, szerk. Falcsik Mari,

Helikon Kiadó
Magyarország emlõseinek atlasza, Kossuth

Könyvkiadó
Romsics Ignác: A 20. század képes története,

Rubicon Kiadó
Hermann Róbert – Molnár András: Saját uta-

mat jártam: Batthyány Lajos miniszterelnök,
1807–1849, Zala Megyei Levéltár

MKE-emlékérem
Dajkáné Mészáros Mária (Derkovits Gyula

Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár,
Tiszaújváros)

Hangodi Ágnes (Könyvtári Intézet)
Molnár Jánosné (MKE)
Oláh Rozália (Deák Ferenc Megyei Könyv-

tár, Zalaegerszeg)
Szilágyi Márta (Anton Bernolák Városi

Könyvtár, Érsekújvár)
Tilcsikné Pásztor Ágnes (Siker Könyvtár,

Szombathely)

„Az év fiatal könyvtárosa” díj
Oláh Róbert, a Tiszántúli Református Egy-

házkerület Könyvtárának munkatársa
Gratulálunk a kitüntetetteknek!


