
E három fogalom jegyében tartotta meg
negyvennegyedik vándorgyûlését a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
2012. július 12. és 14. között Gyõrben, a
folyók városában. 

Az eseményen megjelent L. Simon
László kulturális államtitkár is, aki már a
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy meg-
született a terv a megyei könyvtárak át-
adására a megyeszékhely városok tulaj-
donába. Mint elmondta, a képlet ennél
azért bonyolultabb, mert az állományuk a
megyeszékhely városok tulajdonába ke-
rül, az ingatlanok pedig az államéba.
Hangsúlyozta, hogy mindenütt meg kell
szüntetni a párhuzamosságokat, tehát az
átszervezések után nem lehet az adott vá-
rosoknak külön megyei, városi és telepü-
lésrészi könyvtáruk. Az így létrejött,

egyesült intézmények „megyei hatókörû”
könyvtárak lesznek. Megjegyezte, hogy
az integrációban részt vehetnek a megye-
székhelyek egyetemi könyvtárai is, de ezt
szakmailag nem tartja jó iránynak. Tuda-
tában vannak és készülnek rá, hogy a vál-
tozásoknak az önkormányzati és a kultu-
rális törvényben is meg kell jelenniük. 
A nyitó plenáris ülésen ezekhez a gon-
dolatokhoz még hozzátette, hogy a 
kormány stratégiai ágazatként tekint 
a kultúrára, és céljuk a megyei intéz-
ményrendszer hosszú távon stabil, kiszá-
mítható mûködésének megalapozása. 
Elgondolkodtató volt ugyanakkor az a
bejelentése, hogy átalakul a magyar Mû-
velõdési Intézet, két nagy igazgatósága
lesz, egy oktatási és egy szakmai, amely
a könyvtárakkal is foglalkozik majd.
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Stabilitás – innováció – inspiráció
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Bakos Klára, az MKE elnöke kiemel-
te, hogy az idei vándorgyûlés lényegében
a stabilitás, az innováció és az inspiráció
hármas pillérén kibontakozó, új együtt-
mûködési rendszer alapjait kívánja lét-
rehozni. A válsághelyzet okozta lépés-
kényszerbõl lehetõséget kell teremteni,
amihez alapvetõ szemléletbeli változá-
sokra van szükség. A stabilitás nem a vál-
tozatlanságot jelenti, hanem azt, hogy jól
megalapozott elképzelésekkel, javas-
latokkal, biztos lábakon állva, a hosszú
távú fenntarthatóság követelményei men-
tén kell tervezni. Az innovációra a folya-
matok minden pontján szükség van, az
állandó változások újításokra késztetik a
könyvtárakat is. Az inspiráció szerepe
pedig egymás ösztönzésében, a szakmai
összefogásban mutatkozik meg.

A nyitó plenáris ülésen a vándorgyû-
lés résztvevõit köszöntötte még Szekeres
Tamás, a Széchenyi István Egyetem rek-
tora, Somogyi Tivadar, Gyõr alpolgár-
mestere, Major Ernõ, a Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ vezetõje és
Figula Anikó, a Széchenyi István Egye-
tem Egyetemi Könyvtár igazgatója.

Ezt követõen Bendzsel Miklósnak, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnö-
kének rendkívül izgalmas elõadását hall-
gathatták meg a megjelentek Nemzeti
könyvtárügy: az emlékezet és képzelet fúzi-
ós erõmûve címmel. Mondandóját, Goethe
gondolataiból kiindulva (a legtöbb, amit
gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és
szárnyak), azzal kezdte, hogy a könyvtár-
nak egyszerre kell õriznie az emlékezetet
és erõsítenie a képzeletet, a társadalmat pe-
dig a tudás köré kell megszervezni. Gyer-
mekeinket az öt-hét évenként várható „ön-
átprogramozásra” kell felkészítenünk,
mert ma már nincsenek élethosszig hasz-

nálható technikák. Statisztikákra, elemzé-
sekre alapozva kifejtette, hogy a kultúra
rendkívül fontos gazdasági szerepet ját-
szik, és ennek közgazdaságilag is meggyõ-
zõ modellezéséhez felajánlotta a segítsé-
gét. Elõadásának legfontosabb gondolata,
hogy a fejlõdés egyik lehetséges motorja,
„fúziós erõmûve” a birtokolt nemzeti kul-
túra, a szellemi tõke, ami sajnos nem jele-
nik meg az ország költségvetésében. Nincs
bennünk annyi bátorság, amennyi az írek-
ben volt például, hogy a válság, a gazdasá-
gi nehézségek idején növeljük a kultúrára
szánt forrásokat, akár más területekrõl el-
vonva is. A magyar könyvtárügy viszont,
megállapítása szerint, ilyen körülmények
között is rendkívül jól teljesített, az egy-
mást követõ könyvtári stratégiák rendre
aktuális célokat fogalmaztak meg, és azok
meg is valósultak.

Másnap szekcióüléseken folytatódott
a munka, amelyekrõl több elõadás szer-
kesztett szövegét is olvashatják a Könyv-
tári Levelezõ/lap hasábjain, elsõként a
következö oldalakon.

A záró plenáris ülésre minden szekció
megfogalmazta üzenetét a vándorgyûlés
témájával kapcsolatban, majd kihirdet-
ték, hogy a következõ évi vándorgyûlés
helyszíne Eger lesz.

A 2012. évi szervezõk, az MKE, a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és
Közösségi Tér, a Kisalföldi Könyvtáro-
sok és Könyvtárak Egyesülete, a Kisfa-
ludy Károly Megyei Könyvtár, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Kar könyvtára és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Egyetemi Könyvtár kiváló
munkát végeztek, a programok kellemes
környezetben, jó hangulatban, zökkenõ-
mentesen zajlottak le, amihez minden
közremûködõnek csak gratulálni lehet. ■
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