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Az élet minősége. Könyvtárosok a
társadalom szolgálatában
Kiss Csabáné, Kissné Anda Klára
Ezzel a címmel rendezte meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017. július 5. és 7. között a
49. vándorgyűlését. Szervezője ezúttal a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár, a
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és
az MKE Borsod Megyei
Szervezete volt.
A nulladik nap várossétákat, múzeum- és könyvtárlátogatásokat, a diósgyőri vár megtekintését
ígért. Szemezgetve a kínált programokból, érdemes megjegyezni, hogy a Selmeci Műemlékkönyvtár különleges értékeket tartalmaz. Mesébe
illő a könyvtár története, mindenkinek jó szívvel
ajánlható megtekintése. Élmény volt megnézni a
Lévay József Muzeális Könyvtár hihetetlenül
értékes anyagát is, amely
sokáig zárt gyűjtemény
volt. A II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár hat fiókkönyvtárat működtet. Érdekes volt látni
milyen részlegeket, gyűjteményeket hogyan helyez
el, milyen szolgáltatásokat
kínál, milyen tevékenységeket végeznek. Már a
könyvtár bejárata mellett
találkozhattunk egy érde-
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kes ötlettel, a vershallgató/-mondó telefonnal.
Július 5-én a csodálatos, új díszteremben Szász
Endre nagyméretű freskója különleges hangulatot adott a hivatalos kezdésnek. A helyszín nagyon is méltó volt ehhez a plenáris üléshez. A
Miskolcot bemutató videofilm nagyszerű felvezetésnek bizonyult. Barátné dr. Hajdu Ágnes
MKE elnök az új és innovatív kezdeményezések,
kompetenciák, a megújulás lehetőségeként vezette fel a konferenciát. Pelczné dr. Gáll Ildikó,
az Európa Parlament alelnöke Strasbourgból,
videoüzenetben utalt többek között Magyarország részvételére a nemzetközi egyeztetésekben,
mint például a szerzői és szomszédos jogok vitájában. Závogyán Magdolna kultúráért felelős
helyettes államtitkár a felértékelődő olvasásfejlesztést, kompetenciafejlesztést, az uniós pályázatok keretében indított projekteket, a Könyvtári
Intézet több ingyenes képzését emelte ki, és említést tett a szeptember végére várható ágazati
digitális akciótervről.
A város magas szinten képviseltette magát.
Pfliegler Péter alpolgármester úr kiemelte, hogy
Miskolc, ahol József Attila Ódája megszületett,
negyedik alkalommal ad otthon a vándorgyűlésnek. Dr. Jakab Nóra, az egyetem általános
rektorhelyettese kitért az Egyetem selmeci eredetének méltatására is. Itt fogalmazódott meg a
könyvünnep gondolata, innen indult a
MATARKA. Hangsúlyozta, hogy a könyvtárügyet is csak hittel lehet szolgálni. Dr. Prokai
Margit igazgató a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár nevében köszöntötte a résztvevőket, majd remek előadásokra került sor. Min-

denki rendre megerősítette, hogy számítógépes
világunkban is van jövője a könyvtáraknak. A
családbarát könyvtáridea, a strand- és parkkönyvtárak lehetőségeinek taglalása sorra viszszaköszöntek.

Nyitó plenáris ülés. Balról: dr. Hörcsik Richárd,
Dr. Jakab Nóra , Pfliegler Péter, Barátné dr. Hajdu
Ágnes, Závogyán Magdolna, Dr. Prokai Margit.
Fotó: Koós László

A plenáris ülés szakmai előadását dr. Hörcsik
Richárd BAZ megye országgyűlési képviselője,
az Európai ügyek bizottsága elnöke tartotta arról,
hogy a technikai fejlődés hogyan fordítható a
könyvtárak javára, mi a szerepük a széleskörű
tudásmegosztásban, valamint hogyan alakíthatja
minőségivé az életet. Az információk kibővült és
digitálisan is elérhető köre felértékeli az abban
tájékozódni képes könyvtáros szerepét. Az everziók ellenére szükség van a könyvekre, és
nem elhanyagolható a könyvtár közösségi funkciója sem. Együtt kell megférnie a könyvtárban
tudásbázisnak, digitális gyűjteménynek, helytörténeti értékeknek és adatbázisoknak, az élethoszszig tartó tanulásigénye nem avul el.




Tittel Kinga Mesélő Budapest című
könyve (Kolibri Kiadó)
Munkácsy Mihály Emlékeim, naplótöredékek, levelek című kiadványa (Szépmíves Kiadó).

Az MKE Egyesületi munkáért emlékérmeket
Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök adta át. Kitüntetettek voltak Espán Edina (Miskolci Egyetem
Könyvtár, Levéltár Múzeum főkönyvtárosa,
MKE Borsod Megyei Szervezet titkára), Eszenyiné dr. Borbély Mária (DEENK Informatika
Kar, Könyvtárinformatika Tanszék adjunktusa,
MKE Hungarikum és Oktatási bizottság elnöke),
Gazdag Tiborné (OSZK Magyar ISSN Nemzeti
Központ igazgatója, MKE Bibliográfiai Szekció
vezetőségi tagja), Mennyeiné Várszegi Judit (Dr.
Kovács Pál Megyei és Városi Könyvtár ny. osztályvezetője, MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezet elnöke), dr. Palotai Mária (Országos
Egészségtudományi Szakkönyvtár vezetője, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének elnöke).
Határon túli díjazott lett Bajnok Éva (Szinnyei
József Könyvtár könyvtárosa, Szlovákiai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete korábbi elnöke).
Az év fiatal könyvtárosa díjat Barátné dr. Hajdu Ágnes együtt adta át Ramháb Máriával, az
IKSZ elnökével. A díjazott Mohácsi Zoltán, a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár könyvtárosa lett Katonaősök nyomában: első világháborús digitalizált dokumentumok térképes adatbázisa című dolgozatával.

A nyitó plenáris ülés végén került sor a díjak és
kitüntetések átadására. Elsőként a Fitz Józsefkönyvdíjakat adta át a kiadóknak Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője. A 2016ban megjelent magyar könyvtermés díjazott művei a könyvtárosok javaslatai alapján:


Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti
házaspár fényképei (Jaffa Kiadó)

A plenáris ülés díjazottjai. Fotó: Koós László

A Kovács Máté-díjat dr. Kovács Ilona, Kovács
Máté lánya és dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi

titkár adta át. A kitüntetést Mészáros Kornélia,
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának könyvtárvezetője vehette át.
Hagyományosan elhangzik a vándorgyűlésen az
előző év novemberében átadott Füzéki István
Emlékérem kitüntetettjének laudációja. Így Haraszti Pálné, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetője, volt MKE alelnök méltatásában volt
részünk.
A Kertész Gyula Emlékérmet ebben az évben a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete javaslatára Sándor Tibor, a FSZEK Budapest Gyűjteményének osztályvezetője kapta. A kitüntetést Kertész Gyula özvegye és Mennyeiné Várszegi Judit,
a szervezet elnöke adta át.
A plenáris ülés végén az évfordulósok köszöntésére került sor. Az elnökség a tisztelet jeleként a
70 éves és azon túli születésnaposokról emlékezett meg. Soron kívül hangzott el Ambrus Zoltán
és Bakos Klára volt MKE elnökök neve, majd
sorban Billédi Ferencné (85), Papp István (85),
Ambrus Zoltán (70), Nagy Anikó (75) köszöntése
következett. A plenáris ülést dr. Prokai Margit
könyvtárigazgató zárta. Az este a Miskolci Dixieland Banddel ígért remek szórakozást.

étől már alkalmazni kell. Az Európai Unió határozta meg a fogalmakat, az eljárást, a hatóságok
együttműködését, nemzeti szinten pedig a pontos
és részletes eljárási szabályokat kellett hozzáadni. Szóba került a célhoz kötött adatkezelés, a
magatartási kódexek, milyen adatvédelmi incidensek fordulhatnak elő, valamint a jogellenes
eljárás büntetési díjszabása (akár 20 millió €!).
Az elszámoltathatóság nem csak a rendeletnek
való megfelelést jelenti, de azt bizonyítani is
tudni kell. Ennél fogva már most célszerű a
technikai követelményeket felmérni a könyvtárakban is!
Gerencsér Judit MKE főtitkár dániai tanulmányútjáról számolt be. A világ legjobbjainak tartott
dán és skandináv könyvtárak hálózata jól szervezett, közvetlen befolyással a társadalmi környezetükre. Újraértelmezetten a könyvtár itt kulturális központ, tanulási tér, értékteremtés jellemzi.
A felhasználó hangsúlyos szemben a könyvvel, a
teret alakítják, nem az állományt. Az állampolgári szolgálat a hangsúlyos, amibe az okiratok kiadása is beletartozik. Nincsenek részlegek, fontos az átjárhatóság: mindent szabad, csak az
adott térben. Az olvasók kompetenciafejlesztéséhez a könyvtáros lép ki a falak közül. Minden
elektronikusan intéződik. Sok az önkéntes, az
együttműködő partner, abszolút rugalmasan,
otthonról indított folyamattal kölcsönöznek, a
könyvtáros szaktudását nem aprózzák el.
A minden területet érintő beszámolónak csak az
idő vetett véget, aztán szaladt mindenki a szekcióülésekre, amelyekből az alábbiakban szemezgetünk.

A Miskolci Dixieland Band előadása. Fotó: Koós László

A Borsod Megyei Szervezet szekcióülése

Kisplenáris ülés

Kissné Anda Klára

Kissné Anda Klára

A moderátor a megyei szervezet szekcióülésén
Gulyás Lászlóné szervezeti elnök volt. Dr.
Prokai Margit többek között a miskolci kezdeményezésekről beszélt, már előadása címében is
az Ünnepi Könyvhétre utalva. Őt követte Drótos
László, a Magyar Elektronikus Könyvtár

2017. július 6-án a kisplenáris üléssel kezdődött
a nap. A szakmai előadó dr. Péterfalvi Attila, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke, a személyes adatok védelmének
kötelezettségéről beszélt, amit 2018. május 25-

főkönyvtárosa, aki az eddigi eredményeket ismertette. A szakmai körökön kívül (OSZK, más
e-könyvtárak) kapcsolatban vannak klasszikus,
kortárs és amatőr írókkal, örökösökkel. A kiadókkal ápolt kapcsolat felemás a konkurencia
vagy együttműködés szerint. Az olvasók körét
látogatottsági adatokkal tudják mérni, de a külföldön élők és a hátrányos helyzetűek profitálhatnak a szolgáltatásból. Önkéntes alapon vannak felolvasóik, digitalizálnak, javaslattétellel
segítik őket. A MEK az oktatásban a kötelező
irodalom forrása lehet, a tudomány kapcsán pedig a repozitóriumot, a hivatkozhatóságot emelte
ki, bár a MEK nem „hiteles” hely.
Burmeister Erzsébet (Miskolci Egyetem Könyvtár,
Levéltár,
Múzeum
főkönyváros) a MATARKA
történetét ismertette részletesen, amely – mint megtudtuk –
már érettségi tananyagban is
szerepel, és tanítják a főiskolán.
Jelenleg 54 könyvtár vesz részt a munkálataiban,
amely 2001-től vette kezdetét egy pályázat útján.
Az EPA 2004-ben csatlakozott hozzá, azóta háromszor újult meg a konzorcium. Az önkéntes
munkával gyarapított adatbázis számokban: 700
e-link, 1800 folyóirat, 2500 ezer cikk, 13 millió
keresés, 21 millió látogató. Ízelítőt adott a szerkezetéről, a szerzői nevek és névváltozatok problematikájáról, valamint egy kérdőíves felmérés
eredményeiről. A szekcióülést két kiállító, a kolozsvári Softlink Central Europe, és a miskolci
Szinva Net Zrt. zárta termékismertetőivel.

A Gyermekkönyvtáros Szekció és a
Közkönyvtári Egylet ülése
ErŐsné Suller Ildikó,
Rigláné Berczeli Mária
A Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyvtári Egylet ülése Az élet minősége: könyvtárosok a társadalom szolgálatában címmel szerveződött. Laki Ildikó főiskolai docens (Zsigmond
Király Egyetem, Szegedi Egyetem) az Életminőség és a könyvtárak változó szerepe címmel definiálta a szubjektív jólét fogalmát. Kifejtette,

hogy az életminőség mindenképpen többet jelent
a gazdasági teljesítménynél és az életszínvonalnál. Ezt nyolc külső, és egy belső indikátorral
jellemezte. Utóbbi azon múlik, hogy az adott
személy hogyan éli meg az életminőséget. Az
előadó a külső tényezőkben kereste a könyvtár
szerepét: mennyire hasznos, alkalmazkodó, folyamatos változásra kényszerül-e, életminőséget
javító-e stb.? Ugyanakkor kapcsolódási pontokat,
jó gyakorlatokat vázolt fel.
Mayer József oktatáskutató (Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet) korábbi kutatások alapján vezette le, hogy hogyan, és milyen irányt vesz az
egyén élete, ha hiányoznak az alapok, az írásolvasás képességének szintje. A hiányosság a
tanulás eredménytelenségét, kudarcélményt, iskolakerülést, korai iskolaelhagyást generál. Egy
bizonyos szintű értési képesség a szakmai tudást
nem igénylő munkahelyeken is szükséges, így az
érintett tanulók onnan is kiesnek. A családon
belüli rossz minta miatt a probléma újratermelődik társadalmi méreteket öltve. A szövegértés
képességét vizsgálva, a nyolc évfolyamos gimnáziumi tanulók járnak elöl.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára. Fotó: Kissné Anda Klára

Miklós Katalin részlegvezető (II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár) a miskolci gyermekkönyvtárak gyermekprogramjairól számolt
be. Miskolc város nagyszámú általános iskoláinak igényeit maximálisan kielégítik. A bemutatott példák közül kiemelhető a „Mesebirodalom”,
a legkisebbek szabadpolcos és játéktere és foglalkozáshelyszín. Nagyon kedvelt a könyvkiválasztó házikó, az állatfigurás székek külön meg-

rendelésre készültek. 2007-ben indult a Babusgató-klub havi egy alkalommal, a keddi kézműves
foglalkozások mellett ismeretterjesztő és gyermekirodalmi találkozók, játszóházak színesítik a
programokat. 2015 óta könyvtári majálist rendeznek, melynek állomásai a könyvtár különböző területein helyezkednek el, de könyvtári műhelynapokat is szerveznek. Az előadás az egyes
fiókkönyvtárak speciális tevékenységeinek (pl.:
Teddy Maci kórház) bemutatásával zárult.

bevezetőjében rámutatott: az elméleti előadások
és a helyi gyűjteményi munka mellett fontos a
határon túli szakmai műhelyek munkájának megismerése is.

A délelőtt záró előadásában Farkas Ferenc (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, EFOP Projektiroda, szakmai vezető) ismertette Az én könyvtáram
– Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-001 pályázat
tartalmát. A 2017. február 1-jén útjára indult
projekt könyvtári területen a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú
kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások kidolgozását, illetve országos
szaktanácsadói hálózat kialakítását és működtetését támogatja. Négy fejlesztési iránya az olvasáskultúra fejlesztés támogatása, a digitális írástudás, a könyvtárhasználat és információkeresés,
valamint a szövegértés fejlesztés támogatása,
kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és közösségi tanulásé. További cél a könyvtárakban
már működő jó gyakorlatok módszertanná alakítása, a mintaprogramok elérhetővé tétele. Az
előadó tájékoztatott a képzésekről, egy irodacsoport és oktatási központ kialakításáról, amelynek
átadására várhatóan az Országos Könyvtári Napok keretében kerül sor. 2019 első negyedévében
pedig egy átható olvasás- és könyvtár népszerűsítő kampány indulhat.

Balról: Barátné dr.
Hajdu
Ágnes,
Mennyeiné Várszegi
Judit,
Gerencsér
Judit. Fotó: Koós
László

A
helyismereti
szekcióülése

könyvtárosok

Dr. Horváth Géza,
Kissné Anda Klára,
György Károlyné Rabi Lenke
A vándorgyűlés második napján a HKSZ szekcióülésének előadásait a Történelmi múlt – A
jövőnek szolgáló jelen címmel tartották. A plenáris ülésen kitüntetett Mennyeiné Várszegi Judit, a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke

MKE Emlékérmet
kapott
Mennyeiné
Várszegi
Judit
HKSZ elnök.

Elsőként A protestáns egyháztörténet-írás múltja
és jelene címmel dr. Fazekas Csaba történész,
egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar) az egyháztörténet-írás műfaját
vizsgálta. Nagy ívű, a fő vonulatokat mesterien
láttató és illusztráló előadásában 400 év távlatából ismertette a folyamatokat, tendenciákat –
több aspektusból. Kitért az egyháztörténet-írással
foglalkozó személyekre, számos példát felmutatva a magyar történetírói munkásságra. A visszatekintést a 17. század végétől, a „forrástermeléstől” indította, a 18. századi dokumentációs igény
kialakulásán át az irányzatok meggyökeresedéséig és a magyarországi professzionális történetírás
műhelyeinek kialakulásáig. A társadalmi modernizációval intézményesült a források gyűjtése,
feldolgozása, közgyűjtemények alakultak. Az
ország szovjetizálásával az egyházak háttérbe
szorultak. Ideológiai sallangoktól mentes művek
megjelentetésére csak az 1970-es évektől kezdődően volt mód, és csak a rendszerváltást követően vált ismét megszokottá a „műfaj”. Világi műhelyek alakultak, közgyűjtemények és nagy
egyéniségek dolgoztak a témákon, történeti és
egyháztörténeti folyóiratok, konferenciák jelezték a kiteljesedést. Az előadó végezetül Zoványi
Jenő kiváló egyháztörténész egy 1943 –ban megjelent művére hívta fel a figyelmet.
Sándor Frigyes evangélikus lelkész (Belvárosi
Evangélikus Gyülekezet, Miskolc) Luther társa-

dalmi és miskolci hatásáról tartott előadást, illetve egy ezzel kapcsolatos digitális mintaprogramot mutatott be. Nem kevés humorral, élvezetes
előadásmódja „elvarázsolta” a közönséget. Elsőként Luther életét tekintette át a gyermekkortól a
wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezett
tételekig. Összefüggésekbe ágyazva érzékeltette,
kik, milyen hatást gyakoroltak rá. Tanainak terjedését segítette a reneszánsz és a humanizmus,
valamint a könyvnyomtatás megjelenése. Magyarországra a Wittenbergben tanuló magyar
diákok hozták hírét. Közöttük említette előadónk
az első hazai reformátort, a „magyar Luthert”,
Dévai Bíró Mátyást, akinek nevével összefügg a
miskolci evangélikus gyülekezet története. Ezt
követően tért rá az Árvay Teöreök Sándor
Könyvtár elektronizálását jelentő gyakorlati bemutatóra. Mintegy 40 ember digitalizációs munkájának köszönhetően közel 12000 kötet tartalomjegyzéke vált elérhetővé a világhálón. A művek között vannak 16–17. századi kiadványok,
különleges Bibliák, és néhány olyan kötet, ami
az országban egyedüli példány. Leginkább kutatók látogatják a jórészt csak helyben olvasható,
régi könyvekből álló gyűjteményt. Ez indokolja
a teljes körű digitalizálást, amire azonban még
nincs lehetőség, maga a program azonban segítség az intézményeknek és segítség a benne dolgozó embereknek.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye. Fotó: Kissné Anda Klára

A vendéglátók jogán dr. Székelyné Forintos Judit mutatta be a 65 éves II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár helyismereti tevékenységét, sokrétű munkáját és szolgáltatásait. A
BAZ megyei anyagok mellett gyűjtik a régi vármegyék (Gömör-Kishont és Torna vármegye)
1920 előtti történeti anyagát is. Miskolc első

könyvtárát 1560-ból jegyzik, első nyilvános kölcsönkönyvtára 1911-ben jött létre, amelynek
örököse lett a megyei könyvtár. Már az 1950-es
évektől folytattak sajtófigyelést. 1972-től külön
helyismereti olvasóterem, 1976-tól a teljes állomány az új épületben található. 1977 és 1985
között az OSZK-val közös mikrofilmezési program keretében 365 féle periodika került az állományba. 1978–1998 között országos kötelespéldány jogot kaptak és közben kezdték meg a számítógépesítést. 2005-től építik a digitális könyvtárat állományvédelmi és tartalomszolgáltatási
célokból. Külön gyűjtik az 1900 előtti és az 1945
utáni irodalmat. A református gyökerekkel bíró
muzeális gyűjteményükben 1200 darab RMK
található. Napjainkban a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár állományának gyarapítása, a digitalizálásra szánt művek kiválogatása, a munkafolyamat irányítása, a megyei életrajzi adatbázis
építésének koordinálása, az elektronikus tartalmak hozzáférhetőségének biztosítása, frissítése,
a helyi felvételek archiválása is a helyismereti
gyűjtemény feladata.
Tompáné Mészáros Hedvig, a Derkovits Gyula
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, a Hamvas Béla Városi Könyvtár
vezetője az „integrált intézményben” folyó sokszínű helyismereti tevékenységet, valamint a
Derkovits Kulturális Központ – Helytörténeti
Gyűjteményt mutatta be. A gyűjtemény 1976ban jött létre, három fővel lát el közművelődési,
könyvtári és a helyi értéktárral kapcsolatos feladatokat. A 38 ezer darabos állomány a nyomtatott dokumentumok mellett tárgyakat is tartalmaz. Feltárását a HunTéka múzeumi moduljával
végzik. Beszélt az ott folyó tudományos kutatómunkáról, kiadványaikról és a PR anyagokról.
Ízelítőt adott gazdag programjaikból, állandó és
időszaki kiállításaikból, tematikus, korosztályfüggetlen helyismereti foglalkozásaikból, tárlatvezetéseikből, kitérve arra, miként tudják javítani a helyi társadalom életminőségét.
Ezt követően – már hagyományosan – két határon túli kolléganő mutatta be intézményét, az ott
folyó helyismerethez köthető munkáját. Elsőként
Roncz Melinda igazgató (Bibliotheca Hungarica

– Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákia)
nyújtott tájékoztatást a Bibliotheca Hungarica
Alapítványról és a Szlovákiai Magyar Adatbankról. A Zalabai Zsigmond kezdeményezésére
1990 után létrejött somorjai alapítvány, majd
Társadalomtudományi (kutató) Intézet alapvető
célja a (cseh)szlovákiai magyar írásbeliség gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása, bibliográfiák, repertóriumok összeállítása, internetes adatbázisok készítése, digitalizálás, szolgáltatások.
1918
óta
napjainkig
gyűjtik
a
(Cseh)Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű
könyveket, folyóiratokat (analitikus feltárással,
digitalizálással), aprónyomtatványokat, fotókat,
hanganyagokat, a kisebbségkutatással foglalkozó
hazai
és
külföldi
szakirodalmat.
Különgyűjteményeket (pl. szakdolgozatokat) és
személyi hagyatékokat is feldolgoznak. Szabadpolcok, olvasóterem, a Fórum Intézet weboldala
és a Szlovákiai Magyar Adatbank szolgálja az
érdeklődőket, kutatókat. Saját építésű adatbázisok,
adattáraik
között
említhetők:
(Cseh)szlovákiai Magyarok Lexikona, kronológia, jogszabálygyűjtemény, rendezvénynaptár,
település-adatbázis. További elektronikus és digitális tartalom a képeslapgyűjtemény, a fotó-,
hang- és videóarchívum, levéltári dokumentumok, a digitális levéltár, a difitéka és a médiaspájz.
Utolsó előadóként a Szabadkai Városi Könyvtár
helyismereti könyvtárosa, Hicsik Dóra gyakorlati példákon keresztül mutatta be, miként nyújtanak különleges szolgáltatásokat a várostörténet
iránt érdeklődőknek, miként halad a digitalizáció
(könyvek és folyóiratok) és egyéb helyismereti
szolgáltatások nyújtása a háromnyelvű közegben. A helyismereti osztály felszereltségével,
hozzáférhetőségével, olvasótermével nagyban
hozzájárul a középiskolások, egyetemisták, kutatók munkájához, hiszen egy helyen megtalálnak
minden Szabadkáról és környékéről szóló nyomtatványt. Ezáltal szolgálja az ottani magyarság
identitásának megőrzését.
A szekcióülés ebéd után a miskolci Murphy’s
Étterem teraszán folytatódott. A hirtelen keletkezett felhőszakadás sem zavarta meg a fehér asz-

tal melletti beszélgetést. A közelgő jászberényi
helyismereti konferencia (2017. július 26–28.)
szervezési kérdései mellett ötletek hangzottak el
az őszi helyismereti szakmai nap helyszíne és
témája tekintetében, s újból arra az egyezségre
jutottak a tagok, hogy az egynapos szakmai
program legalkalmasabb helyszíne a könnyebb
megközelíthetőség miatt a főváros.
A nap munkáját összegző HKSZ-jelmondat, amit
a záró plenáris ülésen Mennyeiné Várszegi Judit
felolvasott: „Az élet minőségét meghatározza
múltunk ismerete határon innen és túl. Szűkebb
pátriánk történetének jobb megismerése, és a
helyi közösségekhez tartozás élményének megerősítése érdekében a helyismereti könyvtárosok
használják és fejlesztik az új könyvtártechnológiai és kultúraközvetítési eszközöket.”

Jogi szekció: Határtalan – Együtt –
Működés
Kissné Anda Klára
A Jogi Szekció előadásai a Kárpát-medencei
együttműködés kereteiről, a Kárpát-medencei
fiatal magyar könyvtárosok programjáról, a Mikes Kelemen Programról és annak floridai, valamint ausztráliai gyűjtéseiről szóltak. Szóba
került az IFLA-HUN levelezőlista a tíz éves évfordulóra emlékezve, majd egy webarchiválási
program bemutatása következett. Ami számunkra csábítóan hangzott, az a Könyvtár és társadalom címmel ígért hasznos tudnivalókat a könyvtárstatisztika változásáról. Tényleg változik végre? Igen!

Kecskeméti Gergely előadása a Jogi Szekcióban.
Fotó: Kissné Anda Klára

Kecskeméti Gergely (SZTE Klebelsberg Kunó
Könyvtára, csoportvezető) és Rózsa Dávid (KSH
Könyvtára, főigazgató-helyettes) tájékoztattak
azokról a konzultációkról, amelyek vizsgálták a
jelenlegi könyvtárstatisztikai kérdőív hasznosságát. A jelenlegi kormányrendelet a könyvtárak
feladataiból csak 19-re kérdez rá, a szolgáltatásokat nem lajstromozza. Az országos szinten
értelmetlennek tűnő kérdéseknek viszont a fenntartó számára lehet jelentősége. A 2018-as statisztikai jelentésben (2019-ben) már jelentkezni
fognak új kérdéscsoportok az egységes értelmezést is segítve: pl. szolgálandó közönség, szolgáltatási tér, folyóirat nyilvántartás, regisztráltak
száma – az eddigiek mellett korosztályos, részletes bontás. A használati adatok egyforma értelmezésében még nem sikerült konszenzusra jutni.
Az online használat a szakkönyvtári statisztikában kibontott lesz; a háromnapos rendezvény
nem három konferenciát jelent; kérdez a közösségi szolgáltatások számára biztosított tereket;
változnak a munkaügyi adatok táblázata; új tábla
érinti a feldolgozást és állományvédelmet. Az
egyeztetéseket nem adják fel, várják az újabb
javaslatokat!

Társadalomtudományi szekció: A
nyomtatott könyvtől a számítógépes
adatbázisokig
Kissné Anda Klára
A Társadalomtudományi Szekció előadásblokkjainak második etapjában a digitális kultúraközvetítés esettanulmányai után lépett az érdeklődők
elé dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár
osztályvezetője. A jogi művek digitalizálásáról
tartott előadásában elhangzott, hogy a 2000 óta
létrehozott Digitális Törvényhozási Tudástár 60
%-a közvetlen hozzáférhető, 40 %-a pedig a
szerzői jogok miatt csak helyben olvasható a zárt
közönségnek. 2012–2015 között a muzeális
anyagot digitalizálták. Az Országgyűlési Könyvtár digitalizálási tevékenységének ismertetése
során kitért a célokra, a hogyanra, és a digitalizálandók körére. Fontos mindezt a könyvtár küldetéséhez, profiljához igazítani. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár honlapján a műveket kiegé-

szítették szerzői életrajzokkal, könyvismertetésekkel – ezek hozzáadott értékekké válnak. A
háttértár fejlesztés kérdése. Az együttműködésekkel csökkenthetők a terhek, a nyilvántartások
pedig segítenek kideríteni, mi van már meg hiteles forrásból. A munkafolyamatot pedig meg kell
tervezni.
Délután az MTA Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási rendszeréről esett szó, nevezetesen a REAL repozitóriumokra épülő szakirodalmi információs adatbázisokról, valamint plágiumkereső szolgáltatások összehasonlításával
folytatódott az előadások sora.

Mezőgazdasági szervezet, múzeumi
szekció
Kissné Anda Klára
Nagyon szeretem a Múzeumi Szekció szekcióüléseit, mert mindig különleges helyszínen, valamelyik múzeumban, a gyűjtemények megtekintésével, érdekes témával rukkolnak elő az
előadók. 2017-ben azonban nem volt önálló
szekcióülésük, a Mezőgazdasági Szervezet fogadta be csekély számú előadását. Miután lehetetlen egyszerre több helyen lenni, Lukács Balázs, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
Könyvtár könyvtárosa tájékoztatója közepette
érkeztem, és éppen a 2015-ig működő Kulturális
Innovációs
Alapítvány
Könyvtáráról
www.kia.hu hallottam beszélni. A hiányosan
gyarapított környezetvédelmi és ökológiai gyűjteményben magas színvonalú, kutatókönyvtárra
emlékeztető tevékenység folyt.

Lukács Balázs előadása a zöld olvasóteremről.
Fotó: Kissné Anda Klára

Említést tett Varga Ernst Árpád tudós könyvtárosról, az Ökotáj folyóiratról (1992–2009), a
Zöld hálózat címmel indított könyvsorozatról
(1992–2001), amely ma hiányzó adattárfajta. A
könyvtárépület ma rendezvényhelyszín, könyvtárosa nincs, a szándék hiányzik a gyűjtemény
jobb sorsát egyengetni, nyilvános könyvtárban
lenne a helye, mint amilyen a tatabányai József
Attila Megyei és Városi Könyvtár. A honlap
megújításán gondolkodnak, de az adatok feldolgozása, karbantartása óriási vállalkozás lenne.
A Mezőgazdasági Könyvtár mintegy 2000 kötetes zöldolvasónak nevezett különgyűjteménye és
olvasóterme a látogatottság növelését célozta.
Nem az ETO a rendezőelv, hanem saját tárgyszókészlet alapján, általános fogalmaktól a diszciplínák felé tagolva helyzeték el az állományt.
Kiemeléseket is tartalmaz (pl. humánökológia,
környezeti nevelés). A kapcsolódó események
(filmklub, ismeretterjesztő előadássorozat, Magonc tábor) hivatottak erősíteni az érdeklődést.
Lukácsi Balázs megjegyezte még, hogy nincs
országos szakkönyvtára a környezetvédelemnek.
Nagyné Simon Csilla (PTE Egyetemi Könyvtár
és Tudásközpont, könyvtáros) a pécsi könyvtári
hálózat és a környezettudatosság viszonyáról
beszélt. A minőségbiztosítási folyamatok során
keresték a zöld megoldásokat és jutottak el a
szemléletváltásig. 2015-ben Zöld könyvtár munkacsoport alakult azokból, akik elhivatottak voltak az ügy iránt. A zöld könyvtár kifejezés áthatja az épületet, az állományt, a szolgáltatást és a
szemléletet. Problémás a papírhasználat, az
energiatakarékosság és a hulladékkezelés területe. Így merült fel a Hulladékhasznosítási hét
(szelektív hulladékgyűjtés), az „Újrahasználati
nap” (bolhapiac) és a felesleges papírhasználat
mérséklésének megszervezése. A célt szolgálja a
belső havi hírlevél, a belső WIKI, a zárt
Facebook-csoportban való tájékozódás, a munkatársak nyereményjátékkal való motiválása,
rövid teszt a saját ökolábnyomról, ökototó,
üzemlátogatás, „Öltözz zöldbe!” akció stb. –
Eredmények vannak.

Steinerbrunner Győzőné a komlói mintakönyvtár projektről tartott előadást. Fotó: Kissné Anda Klára

Steinerbrunner Győzőné, a komlói József Attila
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
könyvtárvezetője azt a kezdeményezést és folyamatot ismertette, aminek során a 25 ezer lakosú város 8 főt foglalkoztató közgyűjteménye
környezettudatos mintaintézménnyé válhatott
egy 2014-ben megnyert KEFOP-pályázatnak
köszönhetően. Az 1953-ban alakult százezer
kötetes, önkormányzati fenntartású könyvtárral a
város célja az volt, hogy a fenntarthatóbb életmódot és fogyasztói szokásokat népszerűsítse
oly módon, hogy a teljes lakosság, azon túl pedig
a járás lakosságának szemléletét formálja. Rövid
és hosszú távú célokat tűztek ki. A kommunikáció az óriásplakátoktól az akadálymentes weblapig minden eszközre kiterjedt. 30 hulladékgyűjtési pontot alakítottak ki, 30 palackprést és 3
konténert helyeztek el városszerte. Négy témához (víztakarékosság, energiatakarékosság, környezetbarát közlekedés, fenntarthatóság) szerveztek szlogeneket, programokat, akciókat az
egy év alatt. Az esővízgyűjtő-rendszer kialakításától a rajzversenyig, csapatversenytől a kerékpártároló kialakításáig, sok minden megvalósult.
Összegzésként elmondta, több mint 1000 főt
értek el, számtalan rendezvényt bonyolítottak, a
városban már van ökoiskola címet elnyert oktatási intézmény is.

http://www.zold-konyvtar.hu/

Záró plenáris ülés
Kissné Anda Klára
A szekcióüléseket követően Kiss Gábor MKE
alelnök moderálásával elhangzottak a napot értékelő legfontosabb információk. 14 szervezet 12
szekcióban tartotta üléseit délelőtt és délután az
egyetem különböző szárnyaiban vagy külső
helyszínen. A szekciók képviselői ezúttal egyenként értékelték programjaikat és fogalmazták
meg egy-két jelmondattal az eredményeket, illetve a kitűzött célokat.
A plenáris ülésen a kiállítók által felajánlott jutalmak találtak gazdára a vándorgyűlést végigkísérő játék, irodalmi totó nyerteseinek kisorsolásával. A díjakat Oros Sándor és az MKE elnöke
adta át.
Nagy meglepetés volt a jövő évi vándorgyűlés
helyszínét bemutató videóoelvétel bejátszása. A
vándorbotot Miskolctól Keszthely vette át. A
Fejér György Városi Könyvtár és a Pannon
Egyetem Georgikon Kara lesznek a szervezők –
annak ellenére, hogy sokan az első vándorgyűlést rendező Komárom-Esztergom megyét várták
az 50. évfordulóra. A Modern Városok Program
keretében felújításra váró József Attila Megyei
és Városi Könyvtár (és a megye többi könyvtára
sincs) sajnos abban a helyzetben, hogy felelős-

séggel vállalni tudta volna a vándorgyűlés megszervezésével járó feladatokat. Barátné dr. Hajdu Ágnes zárszavában azt hangsúlyozta, hogy a
jövőkép megléte fontos. Van reményünk, hitünk
és hátterünk. A vándorgyűlést pedig úgy értékelte, hogy sok munkát felmutató, előrevivő, bátorító, eredményes konferencia volt. Köszönetet
mondott a támogatóknak.
Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár,
Levéltár, Múzeum mb. főigazgatója, a vendéglátó intézményt érezte a vándorgyűlés nyertesének.
A másfajta munkaszervezés másfajta gondolatokat eredményezett: a használt eszközök, terek,
előadások másképp szemlélten értéket hordoznak. A hozzáadott munkájukat mindenki másként tudja tovább vinni, vigyük tovább úgy, hogy
Miskolc egy igazán jó hely volt a vándorgyűlésnek!
Nem maradt más hátra, mint készülni a baráti
találkozóra. Akik pénteken is maradtak, tartalmas kikapcsolódásra számíthattak. Az úti célok:
Matyóföld – Mezőkövesd, Miskolc – Lillafüred,
Boldva – Edelény – Szalonna, Gönc – Vizsoly,
Kassa, Kazinczy nyomában  egytől-egyig nehéz választás elé állították a jelentkezőket. A
szervezők pedig még itt is ügyeltek arra, hogy a
hazajutás a lehető legkényelmesebb legyen.
Jövőre találkozunk Keszthelyen!

A vándorgyűlés résztvevői a miskolci campus előadójában. Fotó: Kósa László

