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Sokan, sokféleképpen próbáltuk már sza-
vakba önteni a vándorgyûlés lényegét.
Részvételünk indíttatása különbözhet
ugyan, de tény: a hazai és a Kárpát-me-
dencei könyvtárügy legjelentõsebb ese-
ményét jelenti évrõl évre a vándorgyûlés.
Melegszívû és gondos házigazdáink
nagyszerû szervezésének köszönhetõen
idén Szolnokon, negyvenhetedik alka-
lommal rendezték meg, több mint hét-
száz fõ részvételével.

A 2015. évi vándorgyûlés témája: 
A minõség dinamikája: a fejlõdõ könyv-
tár. Számunkra, iskolai könyvtárosok és
könyvtárostanárok számára is a minõség,
a fejlõdés, a korszerûség az egyik legak-
tuálisabb kérdés. Használóink igényei-
nek meg kell felelnünk, sõt, az igényeket
fel kell keltenünk. Könyvtáraink életében
számos változás volt az utóbbi idõben.

Az újdonságokat pedig a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének (KTE) szekciója
mind-mind gyakorlatias módon, konkrét
példákat, jó gyakorlatokat felsorakoztat-
va tárgyalta. Az iskolákat és az iskolai
könyvtárakat, valamint a könyvtárosok
és pedagógusok munkáját érintõ változá-
sok, az életpályamodell, a portfólió már
nem jövõbeni távlati célokat jelentenek.
A közmûvelõdési könyvtárakkal való
együttmûködési formák, a szaktanárok
bevonása további aktuális kérdéseket vet-
nek fel. A napi munkánk részét képezik,
olyan megoldandó feladatokat állítanak
elénk, amelyekre most kell reagálnunk.

Nem ez az elsõ alkalom, amikor a
Könyvtárostanárok Egyesülete szervezé-
sében csoportmunkán vehettünk részt,
Szolnokon a szekció záróeseményeként.
Hat-nyolc fõs csoportokban, hozzánk ha-
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sonló könyvtártípusban dolgozó kollé-
gákkal aktuális problémákra kerestük a
megoldást közösen. Ilyen módon nem
csupán pár elõadó tapasztalata hallható
egy adott problémáról, hanem egy egész
csoport diskurzusa, eszmecseréje jelenik
meg. Ez a vándorgyûlés egyik legna-
gyobb érdeme: lehetõséget ad a találko-
zásra, érvek és ellenérvek sorolhatók fel
és ütköztethetõk, tanácsokat kérhetünk és
adhatunk egymásnak egy-egy bennünket
érintõ esetrõl. Minderre év közben nincs
vagy csak ritkán adódik ilyen módon le-
hetõségünk. 

Aki figyelmesen olvasta a vándorgyû-
lés programját, minden szekcióban hall-
hatott számára hasznos és elengedhe-
tetlen elõadást. A könyvtárostanárok 
számára kiemelendõek a Közkönyvtári
Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció
nagyszerû elõadásai is. Ahogyan Szolno-
kon is elhangzott: sokszor nehéz döntést
hozni, mikor mely programot a legérde-
mesebb választani!

Szolnok könyvtárai is hatalmas figyel-
met fordítottak a vándorgyûlés résztve-

võinek fogadására. A KTE könyvtár-
pedagógiai sétát szervezett a szolnoki
gyerek- és iskolai könyvtárak végigláto-
gatására. Látva saját környezetünket is,
számtalan dolgot tanulhatunk kollégáink-
tól. Bármilyen egyszerûnek tûnik is, a
személyes könyvtárlátogatás tapasztala-
tai egyszerûen pótolhatatlanok. A KTE
mellett több szekció is várta résztvevõit
könyvtár-látogatási programokkal. A há-
rom nap alatt számos könyvtárat volt le-
hetõségünk így végigjárni. Bár idõ hiá-
nyában szinte lehetetlen mindenen részt
venni, ahová csak lehet, mindenképpen
érdemes ellátogatni..

A tizenkét szekció és az idén újonnan
alakuló Módszertani szakmai fórum
szakmánk minden színét bemutatja: min-
den könyvtártípus múltját, jelenét és 
jövõjét, sikereit és jelenlegi legfõbb fel-
adatait. Az elõadások, a kollégákkal foly-
tatott eszmecserék, tapasztalataik, véle-
ményük, beszámolójuk, inspirálnak, akár
hónapokra is új lendületet adhatnak, akár
évekre is meghatározhatják a munkássá-
gunkat, tevékenységünket. Ez az élmény
az, amely pótolhatatlan.

Igazán szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen idén is lehetõségem adódott
könyvtáros hallgatónként, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete hallgatók ré-
szére kiírt pályázata támogatásával részt
venni a vándorgyûlésen. Tapasztalatom,
hogy a könyvtáros hallgatók számára egy
ilyen magas színvonalú és egyedülálló
szakmai rendszervényen részt venni 
felejthetetlen élmény. Tudom, hogy a
vándorgyûlés élménye a könyvtáros hall-
gatók számára egész karrierjükön át meg-
határozó. Ezúton is hálásan és szívbõl
köszönöm az egyesületnek a megtisztel-
tetést, hogy támogatták részvételemet. ■
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