
A 2010. november 25-ei konferenciát beha-
rangozó egyesületi e-mail a meghívó és a to-
borzó sajátos elegye volt. Akit érdekelt az
esemény és befizette a 2010. évre a tagdíjat,
az jelentkezhetett. Az ünnepi rendezvény-
nek helyet adó ELTE ÁJK díszterme (Buda-
pest, Egyetem tér) zsúfolásig megtelt. 

A tudás – befektetés a jövõbe címû jubi-
leumi konferencia programját is tartalmazó,
színes kisnyomtatványt a helyszínen kapták
meg a résztvevõk. Mind a meghívó és az
egyesületet bemutató szórólap, mind a map-
pák kék-zöld színvilága, a feliratozott aján-
déktollak az arculatépítést szolgálják, s ez
köthetõ az egyesület marketing munkacso-
portja sokéves eredményes munkájához is.
(A program hozzáférhetõ az egyesület hon-
lapján is: www.mke.oszk.hu).

A konferencia tartalmi mérlege: hét elõ-
adás + hivatalos köszöntések a protokoll ré-
szeként, valamint három MKE Emlékérem
adományozása.

Bakos Klára elnök köszöntõ szavaiból
azt is megtudtuk, hogy a hazai társszerveze-
tek képviselõi mellõl miért hiányoznak a
külhoni magyar könyvtárosszervezetek ve-
zetõi. Õket néhány nappal késõbb kerekasz-
tal megbeszélésre fogadta az Országgyûlés
elnöke. Az elnök asszony bejelentette, hogy
az egyesület történetét tartalmazó jubileumi
kötet 2011 tavaszára készül el.

Az ágazati irányítás részérõl a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium (NEFMI) helyettes
államtitkára, Kálnoki-Gyöngyössy Márton
szólt a „tekintélyes korú” egyesületet ün-
neplõkhöz. Megállapította, hogy az MKE az
elmúlt évtizedekben komoly munkát vég-
zett, és szép eredményeket ért el. Elismerõ-
leg szólt az alapszabályszerû mûködésrõl,
az etikai kódex létrehozásáról. Megítélése
szerint a könyvtárak testesítik meg a legna-
gyobb hazai közmûvelõdési hálózatot, s ben-
nük a könyvtárosok elhivatottsága, szakmai

felkészültsége, embersége jelenti a garanciát
az eredményes mûködésre. Jelezte, hogy a
jövõben a szakma támogatását a normatív
keretek helyett TÁMOP-os források teszik
majd lehetõvé. Bakos Klára válaszában
örömmel fogadta a NEFMI szándékát 
a jó kapcsolattartásra és az egyesület továb-
bi támogatására. A helyettes államtitkár a
program szerinti idõben, pontosan érkezett,
és szereplése után nem sokkal távozott.

A jubileum alkalmából az MKE Emlék-
érmet az alábbi egyesületi tagoknak, koráb-
bi és jelenlegi tisztségviselõknek adta át Ba-
kos Klára elnök és Nagy Anikó fõtitkár:
Kiss Gábornak, az MKE alelnökének, dr.
Mader Bélának, az MKE korábbi alelnö-
kének és Zselinszky Lászlónénak, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
elnökének. (A méltatások olvashatóak lesz-
nek az MKE honlapján.)

A könyvtáros egyesületi tevékenységet
nemzetközi keretekbe ágyazva, az IFLA és
ezen belül a MLAS (Management of Lib-
rary Associations, Könyvtári Szervezetek
Menedzsmentje) szerepérõl és munkájáról
tartott elõadást Sylvia Stasselová, a szlovák
társegyesület elnöke – aki jelenleg a MLAS
titkári feladatait is ellátja.
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Sylvia gyakori vendége az MKE vándor-
gyûléseinek is, sokan ismerik és szeretik.
Nagy taps fogadta kedves gesztusát, a ma-
gyar nyelven elmondott köszöntését, amely-
ben erõs nemzeti szervezetként méltatta az
MKE-t.

Az IFLA-ról elmondottak közül – itt és
most – kiemelendõ, hogy 1927-ben alapítot-
ták. A testületet jelenleg mintegy 1600 
intézményi és egyéni tag alkotja. 43 szekci-
óban folyik a munka. Az IFLA legújabb
stratégiai terve a 2010 és 2015 közötti idõ-
szakra szól. A dokumentum a küldetésnyi-
latkozat mellett felsorolja a világszervezet
által vallott és vállalt alapértékeket, s tartal-
mazza a stratégiai fõirányok mellé rendelt
célokat és a megvalósításukra szolgáló tevé-
kenységeket, jelenleg 2010–2011 vonatko-
zásában.

Minden elnök saját programot hirdet. 
A jelenlegi IFLA-elnök a dél-afrikai Ellen
Tise, az õ tematikájának vezérgondolata: „a
tudás elérését a könyvtárak biztosítják”. 
A könyvtáros világszervezet irányításának
folyamatossága érdekében elõre megválasz-
tott (következõ) elnöke is van a szervezet-
nek, aki a mindenkori aktív elnök mellett a
háttérben, „megfigyelõként” dolgozik.

Az IFLA minden téren törekszik a ki-
egyensúlyozottságra. Ennek jegyében dön-
tött a 2009-es milánói konferencia úgy,
hogy 2012-tõl minden évben más kontinen-
sen rendezik meg a világkonferenciát. 

Az IFLA törekszik a jó gyakorlatok szé-
leskörû megismertetésére, ennek érdekében
hozta létre a Success Stories (Sikertörténe-
tek) adatbázisát.

Az IFLA egyik legújabb kezdeményezé-
se a Building Strong Library Associations
Programme (Erõs könyvtári szervezetek
építésének programja). Ebben két szervezet,
a FAIFE és a MLAS jelentõs szerepet vállal.
A MLAS-ról tudni érdemes azt is, hogy
irányelveket készít a könyvtáros egyesületek
számára, módszertani leveleket ad közre, és
aktívan támogatja a fiatal szakemberek in-
formális szervezõdését.

Az IFLA számos levelezõlistát mûködtet.
Az IFLA-L a világszervezet általános híreit
teríti szét. Sylvia dicsérte a magyar-angol
nyelvû IFLA-HUN listát, amely az össz-
magyar könyvtárosság jelenlegi elektroni-
kus fóruma. 

Az IFLA civil szervezet, ahol az önkén-
tes munkának hatalmas terepe és szerepe
van. Sylvia tapasztalata szerint az itt végzett
önkéntes munka révén jobb szakemberré
válhatunk, és jobb munkahelyet találha-
tunk.

Az elõadás angol nyelven hangzott el,
magyarra tolmácsolta Barátné Hajdu Ágnes
MKE alelnök. Többekben felvetõdött, hogy
a könyvtárosi kompetencia-követelmények
között a nyelvtudás milyen hangsúlyosan
szerepel…

Bajor Péter, a Magyar Géniusz Program
projektmenedzsere és Kroó Norbert akadé-
mikus a tehetségépítés, illetve a tudomány
könyvtárhoz kapcsolódásáról szóltak.

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásá-
ról, a Nemzeti Tehetség Program finanszíro-
zásának elveirõl, valamint a Nemzeti Tehet-
ségügyi Koordinációs Fórum létrehozásá-
nak és mûködésének elveirõl a 126/2008.
(XII. 4.) OGY határozat rendelkezett. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv mellé társfi-
nanszírozóként a tervek szerint belép majd
az Új Széchenyi Terv is. Az NTP-OKA pá-
lyázatok könyvtárak számára is nyitottak. 
A Tehetséghidak projektet 2012–2013-ra
hirdették meg.

Az országban háromszáztíz tehetségpont
mûködik. A könyvtári tehetségpontok (ilyen
mûködik az Egyeki Általános Iskolában, a
budapesti Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben stb.) feladatai: a te-
hetség azonosítása és gondozása, tanácsadás
és a hálózatba kapcsolódás. 
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Mi is a tehetség? A motiváció, a kreativi-
tás és a kivételes képességek metszete. Ba-
jor Péter ismertette az ún. Mönks-modellt,
amely szerint három környezeti tényezõ ját-
szik döntõ szerepet a gyerek tehetségének
kibontakozásában: az iskola, a család és a
társak. 

Kroó Norbert fizikus a tudomány és a
modern könyvtár kapcsolatáról beszélt. Az
MTA delegáltjaként az EU Digitális Könyv-
tári Kezdeményezése High Level Library
Expert Groupjában a digitális környezetben
folyó tudományos publikálás témájával fog-
lalkozott.

A tudásalapok
ismertetése elõtt
felvázolta a kör-
nyezetünkben zajló
változások és vál-
ságok természetét.
A tendenciák közül
kiemelte a nem
anyagi jellegû ter-
mékek és szolgálta-
tások körének nö-
vekedését. A tudás-
paradoxont abban
határozta meg,
hogy míg a tudás
mennyisége nõ, az
ifjúság ez iránti 
érdeklõdése csök-
ken. Az idõparado-
xon pedig abban áll, hogy a tudás meg-
szerzéséhez szükséges idõ nõ, míg a tu-
dás elavulási ideje rövidül.

Az oktatástól és a képzéstõl elvárják,
hogy a gazdaság igényeinek megfelelõ, ott
használható tudáshoz segítsen. Megítélése
szerint a matematika és a fizika oktatási
színvonalát, eredményességét ehhez fokozni
kell. A képzést kutatásban való részvétellel
is segíteni kell.

A kutatási adatmennyiség növekedése és
kezelése kihívás elé állítja a tudós társadal-
mat. Kroó Google-kritikája szerint az ott ke-
zelt információk hitelessége megkérdõjelez-
hetõ. Ezért minõségbiztosított hálózatok,
ezen belül digitális könyvtárak, repozitóri-
umok létrehozását látja megoldásnak. Az
Open Access hívei a szabad hozzáférést 

ingyenessé, míg a publikálást térítésessé
tennék. Sokan gondolják úgy, hogy a köz-
pénzen folyó kutatások eredményeinek nyil-
vánosságot kell kapniuk.

Megállapítása szerint a tudományos érté-
kek kiválasztása jelenleg az USA-ban dõl el.
Ahhoz, hogy a tudományos életben Európa,
Magyarország versenyben maradhasson, az
oktatás és a tudományos kutatás támogatása
elengedhetetlen, a hagyományos hazai tudás
megvédése, valamint az információs infra-
struktúra – ideértve a könyvtárakat – fejlesz-
tése fontos teendõ.

„A tudás a könyvtárak pár-
lata” – idézte Anatole France-t
Fischerné Dárdai Ágnes, 
a Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtá-
rának fõigazgatója a
Könyvtár – tudás
egy életen át címû
elõadásában. A tu-
dás értelmezésének
eszmetörténeti átte-
kintését, majd a tu-
dásfajták tipizálását 
követõen megállapí-
totta, hogy a ténytu-
dás mellett az alkal-
mazott tudás iránti
igény növekszik. 

A tudás átadá-
sának jelentõsége
nõ.  A könyvtár tu-
dástérképének elké-
szítése a szerve-
zet/intézmény tu-

dásátadási képességének felmérése érdeké-
ben elvégzendõ feladat. A meglévõ explicit
(kifejezhetõ, megosztható) és tacit (egyéni,
nehezen megosztható) tudás feltérképezésé-
vel a „mire építhetünk” kérdésre adható vá-
lasz. Az egyéni és a szervezeti tudás szám-
bavételével a „mi hiányzik még” kérdés vá-
laszolható meg, míg a tudás és gyakorlat
összhangba hozása a „milyen szinergiák
kellenek” gondolat kifejtését segíti elõ.

Az oktatási módszerek változását a
(felsõ)oktatást szolgáló könyvtáraknak ru-
galmasan követniük kell mind a fizikai tér
kialakításánál (pl. helyet kell biztosítani 
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a mind jobban terjedõ csoportos feladatmeg-
oldásoknak), mind a szolgáltatások körének
megfelelõ alakításával (e-tankönyvek). 

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtárának szolgálta-
tási igazgatója a tudományos könyvtáraknak
az oktatás szolgálatában betöltendõ szerepé-
rõl tartotta A tudásközvetítés elágazási pont-
jai – modellváltás, szerepváltás, irányváltás
a tudományos könyvtárakban címû elõadá-
sát. 

Milyen „szerepek” is ezek? A tudásköz-
vetítõ, a kultúraközvetítõ funkció szinte ál-
landónak mondható könyvtári attribútumok.
A mûködést szolgáló tevékenységek (pl. ka-
talogizálás, raktározás) ugyan szintén
könyvtári szerepek, de nem mindenhol és
nem mindig maradnak feladatok, változhat-
nak – gondoljunk akár csak az osztott bibli-
ográfiai számbavétel, a digitális könyvtári
tartalmak terjedésére, és ezek hatására.

A könyvtárnak a tanulást segítõ szerepe
is van. A könyvtárban már nem (csak) fel-
használói képzés folyik, hanem oktatás:
méghozzá az informatikai írástudásé, az in-
formáció etikus és hatékony felhasználásáé.
A könyvtárnak az oktatást és a kutatást segí-
tõ szerepe is van, ugyanis a mai (fel-
sõ)oktatási könyvtár partnerségben dolgozik
az oktatókkal.

Ezeket a szerepeket a könyvtár akkor ké-
pes hatékonyan betölteni, ha modellt és
irányt vált. A gyûjteményközpontú könyvtá-
rat fejlõdéstörténetileg követõ szolgáltatás-
centrikus könyvtári lét után vállalja és kiala-
kítja az (intézménybe, társadalmi közegbe)
beépülõ/beágyazott könyvtári modellt. 

Az irányváltás legyen fizikai (ki a pult
mögül, ki a könyvtárból), szellemi (ne csak
befelé közvetítsen információt, hanem az in-
tézményi tartalmakat sugározza kifelé is), és
üzleti (mûködjön együtt más könyvtárakkal,
az üzleti élet szereplõivel – az egyenrangú-
ság alapján). 

Fehér Miklósnak, az MKE elnökségi tag-
jának és Biczák Péternek, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának elõadása több pon-
ton érintkezett egymással az MKE történeté-
nek felelevenítésében.

Az Idõcserepek címû elõadásban Fehér
Miklós szubjektív (és lírai) válogatást adott

az egyesület múltjából. Köszönetet mondott
Bényei Miklósnak, a jubileumi kötet fõszer-
kesztõjének az adatok rendelkezésre bocsá-
tásáért.

Az IFLA 1927-es megalakulása nyomán
a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesülete 1935. június 26-án alakult meg
Budapesten, az MTA Dísztermében. Elsõ
tiszteletbeli elnöke, az egyesület kezdemé-
nyezõje Hómann Bálint történész, kultúr-
politikus volt. (Mily véletlen egybeesés: az
MKE jubileumi konferenciájával azonos na-
pon, Történelmi átértékelés címmel folyt
Székesfehérváron a Hómann Bálint mun-
kásságáról szóló levéltári konferencia.) Az
elsõ tényleges egyesületi elnök Fitz József
volt. A II. világháború után, 1946-ban pedig
Jánossy Dénes töltötte be e tisztséget – az
egyesületek betiltásáig. 1955-tõl Varjas Bé-
la, majd 1957-tõl Mátrai László volt az
MKE elnöke. Kõhalmi Béla 1965-ben dísz-
elnöki elismerést kapott. 

A mai könyvtáros generáció megtapasz-
talt életélménye, hogy 1972-tõl az egyesület
elnöke lett Székely Sándor. Õt követte e
tisztségben Zsidai József és Billédi
Ferencné, majd Horváth Tibor, Vajda Erik és
Ambrus Zoltán, 2003 óta pedig Bakos Klára. 

Az értékelõ visszatekintés a vándorgyû-
lések mint közösségépítõ események felidé-
zésével folytatódott. Az MKE emlékérmet is
alapított. Az elsõ emlékérmeket Gödöllõn,
az ötvenedik jubileumi évfordulót ünneplõ
vándorgyûlésen adták át (a rendezvény egy-
ben az elsõ magyar könyvtáros világtalálko-
zónak is keretet adott). 

Az MKE hangsúlyos szerepet vállalt a
magyar könyvtárügy stratégiájának kidolgo-
zásában. 

Az egyesület fennállásának hetvenedik
évfordulóját ünneplõ, 2005 novemberében
az Országházban tartott jubileumi konferen-
cia üzenetet intézett az IFLA-hoz. 

A magyar könyvtárosság etikai kódexe
2006-ra készült el, az MKE kezdeményezé-
sére.

Az MKE saját stratégiát is kidolgozott a
2007–2010-es idõszakra. Ennek kulcsele-
mei: a könyvtárosság munkaerõpiaci ver-
senyképességének fejlesztése, folyamatos
továbbképzéssel, idegen nyelvi képzéssel;
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partnerségi kultúra fejlesztése hazai intéz-
ményekkel, a határon túli magyar és más
nemzetek szakmai szervezeteivel; könyvtári
turizmus szervezése a kulturális turizmus
kereteiben.

Biczák Péter a közkönyvtárak XXI. szá-
zadi szerepét és helyzetét, lehetõségeit és 
teendõit felvázoló elõadását a kozkonyv-
tar@XXI.szazad.hu címmel tartotta. Beve-
zetõjében rámutatott azokra a XX. század
elején kibontakozott szellemi áramlatokra,
társadalmi szükségletekre, amelyek megha-
tározó kultúrpolitikusokkal, így Wlassics
Gyulával is kimondatták, hogy a közkönyv-
táraknak jelentõs a szerepük a társadalmi
mûveltség emelésében. Ebbe a gondolati
fejlõdésbe tartozik az egyesületünk megala-
kítása is. 

A látványos közkönyvtári fejlõdés a 
II. világháború után, a politikai és társadal-
mi változások hatására indult el. 1952-ben
alakultak a megyei könyvtárak, két évvel ké-
sõbb a járási, a városi és a községi könyvtá-
rak. 

A szabadpolcos rendszer bevezetése a
szellemi szabadságot is bevezette: az olvas-
nivaló szabad válogatását. Megkezdõdött 
a szakosodás: különváltak a közkönyvtárak-
ban a gyerekrészlegek, a helyismereti gyûj-
temények, zenei részlegeket szerveztek. 
A további „szakrészlegesedés” egyik példá-
ja az ún. családi könyvtárak létrehozása. 

A gyûjtemények és az alapterületek sok
helyütt dinamikusan növekedtek, és ez elve-
zetett az új közkönyvtári épületek megalko-
tásáig, vagy a régebbiek alapos rekonstruk-
ciójáig.

Az intézményi fejlõdéssel párhuzamosan
a könyvtárosság mint értelmiségi pálya is
kibontakozott az egyetemi képzés 1949-ben
történt beindításával.  A könyvtárosság szel-
lemi erejét jelzik az országos könyvtárügyi
tanácskozások, amelyeken a szakma hazai
helyzetét és nemzetközi irányzatait tekintet-
ték át. Alapvetõ könyvtári jogszabályok szü-
lettek ebben a korszakban. 

A rendszerváltást követõ idõszak szak-
mai fejlõdésének jellemzéséül Biczák Péter
az informatika térhódítására választ adó in-
formatikai, majd telematikai programok
megindítását említette. Új cselekvési kör-

nyezetet teremtett az 1997-ben létrehozott
törvény és követõ jogszabályai. Országos
könyvtári stratégia született, az ODR (Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer) és a
KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer) sikeressé vált. Internetes elérést bizto-
sít szinte minden kistelepülési könyvtár. Or-
szágos program lett a felhasználói képzés, a
közkönyvtárak hatalmas feladatot vállaltak
az információs írástudás terjesztésében.

Elektronikus információs szolgáltatások
alakultak ki és terjedtek el. A 24 órás szol-
gáltatást nyújtó könyvtári portálokon ke-
resztül interaktív kapcsolatot tart a könyvtár
a felhasználóival. A digitalizálás a köz-
könyvtárakban a helyismereti gyûjteménye-
ket különös rangra emeli: kutathatóságuk
szintje alaposan megváltozik. Helyi elektro-
nikus könyvtárak jöttek létre.

Miközben a fejlesztést serkentõ TIOP- és
TÁMOP-pályázatok jelentõsége hatalmas,
látni kell, hogy mind az állami, mind az ön-
kormányzati költségvetési források csök-
kennek. A negatív tendenciák következmé-
nyei csak sejthetõk: létszámcsökkentés,
nyitvatartási idõ szûkítése, szolgáltatások
leépülése, tönkrement eszközök pótlásának
halasztása...

Eközben tudjuk, hogy a közkönyvtárak
XXI. századi feladata az egész életen át tar-
tó tanulás szolgálata, a tudományos kutatási
eredmények népszerûsítése, a szabadidõ tar-
talmas eltöltésének biztosítása – szolgálta-
tásközpontúan!

Tudatosítani szükséges azt is, hogy a
közkönyvtárak hatalmas információs 
vagyont kezelnek. Az ott dolgozó könyvtá-
rosok felkészült szakemberek, aktív értelmi-
ségiek, akik segítenek eligazodni az infor-
mációözönben, a hitelesség megállapításá-
ban. 

Jó az induló tõke erre az évszázadra…
Ezzel a gondolattal és Vas István Via Appia
címû versének idézésével fejezte be elõadá-
sát Biczák Péter.
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Vas István: Via Appia
… „Mert akármit látott Péter a Via Ap-
pián, mindig keresztezi utunkat a terem-
tõ hiány / és megcsúfolja Péter földhöz-
ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és
vele az enyémet, / bár berzenkednek jó-
zan érvei, és olyan nehéz megérteni,
hogy nem volt elég, / hogy nem lesz elég,
hogy mindig új útra küld a még és újra
még. / És ha egyszer szembejön veled, te
is már tudva kérdezed: Hová mégy?”

Bakos Klára elnöki zárszavaival ért véget
a jubileumi rendezvény – de a hetvenötödik
évforduló megünneplésének még nincs vé-
ge, hiszen vár ránk az MKE történetérõl szó-
ló kötet kiadása és bemutatója!

Az egyesületünk a folytatva megõrzés in-
tézménye. Miközben a résztvevõk között
még ott üdvözölhettük azokat is, akik az
MKE ötvenéves jubileumi konferenciáját
szervezték 1985-ben, az egyesület folyama-
tos megújulási képességét jelzi, hogy új
szekció alakult „FITT-en”, és alakul a közel-
jövõben, fontolva haladván (ez a jogi könyv-
tárosoké), valamint az új honlap tesztelhe-
tõségét jelentette be Dávid Boglárka, az 
elnökség tagja. A tesztverzió elérhetõsége:
http://www.mke.info.hu 

Lehet, hogy a nyolcvanadik évfordulóról
fényceruzával íródik a helyszíni tudósítás,
és a szöveg, kép és hang egyenesen az MKE
portálra kerül. Az eszközök már majdnem
készen állnak, nekünk magunknak is fel kell
erre készülnünk! ■
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A negyedszázaddal ezelõtti évfordulós ünnepségek terveirõl
Somkuti Gabriella könyv- és könyvtártörténész írt az OSZK
Híradó 1984. 5–6. számába (p. 139–142). Ugyancsak õ állí-
totta össze az MKE 50 évének kronológiáját, méghozzá az
egyesületi irattár, iktatókönyv alapján, és ugyanott beszámolt
a XVII. vándorgyûlés keretében lezajlott eseményekrõl (meg-
jelent az OSZK Híradó 1985. 7–8. számában, p. 118–120).

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára és a Pécsi Egyházmegye inter-
diszciplináris szimpóziumot rendezett 2010.
október 14-én a XVIII. század egyik jeles
mecénás fõpapja, Klimo György pécsi püs-
pök (1751–1777) születésének háromszáza-
dik évfordulójára. A konferenciának a pécsi
Dómmúzeum adott otthont.

Klimo György 1710. április 4-én szüle-
tett a Nyitra megyei Lopassón (ma Szlo-
vákia, Lopašov), a 32-es számú házban.
Szakadatlan szorgalma és kiemelkedõ tanul-
mányi eredményei révén elég korán igen
magas egyházi pozíciók betöltésére nevez-
ték ki (pozsonyi, majd esztergomi kanonok,
bécsi egyházügyi referens). Klimo fõpapi te-
vékenysége idejére esett a pécsi egyházme-
gye egyik virágkora. Az oktatás szükséges-
ségét, színvonalának emelését szívügyének
tekintõ püspök mûködése révén a népisko-
lák száma közel kétszeresére emelkedett az
egyházmegye területén. Nagy gondot fordí-
tott a megfelelõ mûveltséggel rendelkezõ
lelkipásztori utánpótlás biztosítására, ezért a
teológiai képzés színvonalát emelõ reform-
intézkedéseket hozott. Mindent elkövetett,
hogy az elsõ magyarországi egyetem váro-
sában ismét universitas nyithassa meg kapu-
it. Papírmalmot létesített, s hathatós támoga-
tásával alapíthatta meg nyomdáját (1773) a
Mecsekalján Engel János József. Õ határoz-
ta el elsõként a magyar prelátusok közül,
hogy értékes bibliotékáját az érdeklõdök
számára nyilvánossá teszi (1774), amely
mindmáig a hazai és nemzetközi kutatás
egyik „ékszerdoboza”. A múlt feltárásában
is máig ható szerepet játszott, hiszen az õ
ösztönzésére, támogatásával folytathatott
kutatásokat Koller József és Szalágyi István.
Jó pásztorként híveirõl is gondoskodni kí-
vánt: 16 plébániát alapított, s több mint 70
templomot emeltetett, illetõleg restaurálta-
tott, egyházlátogatást tartott.

Noha Pécs szabad királyi városi privilé-
giuma kapcsán máig sokan negatív színben
tüntetik fel, Klimo jelentõsége elvitathatat-
lan. Tevékenysége nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy Pécs 2010-ben Európa Kul-
turális Fõvárosa lehet.

A konferencia a különbözõ tudományte-
rületeken (történelem, irodalom, néprajz,


