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A MINŐSÉG DINAMIKÁJA: A FEJLŐDŐ KÖNYVTÁR
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
47. Vándorgyűlése
Szolnok, 2015. július 16-18.
Csütörtökön reggel hét óra után pár perccel találkoztunk a Kovács Károly téri buszmegálló
parkolójában. Rövid várakozás után megérkezett a kisbusz, amely elvitt minket Szolnokra.
Bár a város elég messze van tőlünk - kb. 320-330 km - jól haladtunk, nem kellett sokszor
megállnunk, így kb. 4 óra alatt meg is érkeztünk. Az odaút alatt volt, aki aludt (vagy legalább
is pihent) többen beszélgettek, én, mivel ez volt az első vándorgyűlésen való részvételem,
megpróbáltam minél több információt beszerezni.
Hamar megtaláltuk a szállásunkat, de mielőtt még elfoglaltuk volna a szobáinkat,
regisztrálnunk kellett. Nagyon segítőkész emberekkel találkoztunk, mindenben számíthattunk
rájuk. Először is mindenki kapott egy vándorgyűléses táskát, amelynek tartalma az
ajándékokon és reprezentációs anyagon kívül tartalmazta a reggeli, ebéd és vacsora jegyeket,
valamint a baráti találkozó jegyen kívül kávé és ásványvíz kuponokat is. Továbbá kaptunk
egy nyakba akasztható névkártyát, aminek a másik oldalán a város térképe volt, bejelölve rajta
a fontos helyszínek (szerencsére egy nagyítót is kaptunk, mert a térkép elég kicsi volt).
Kaptunk még egy programfüzetet is tele fontos információkkal.
A programról az alábbi linken is lehetett tájékozódni:http://vandorgyules.vfmk.hu/
Többünknek is egy helyszínen volt a szállásunk, a Szolnoki Főiskola Kollégiumában, de
helyileg jól szétszórtak minket. Néhány kolléganőm a tizedik, néhány a nyolcadik, én pedig a
hatodik emeleten laktam (szerencsére volt lift, ráadásul működött). Mivel a jelentkezéskor
nem adtam meg, hogy kivel szeretnék egy szobában lakni (kétágyas szobák voltak), ezért
kaptam egy szobatársat is. Ress Zoltánt, aki Budapestről érkezett és a Hadtörténeti Múzeum
munkatársa.
A nyitó plenáris ülés 14 órakor kezdődött a Szolnoki Főiskola Campusán. Köszöntőt
mondtak: Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke, Závogyán Magdolna, kultúráért
felelős helyettes államtitkár, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, Dr. Túróczi Imre, a
Szolnoki Főiskola rektora valamint Lászlóné Nagy Ilona, a Verseghy Ferenc Könyvtár
igazgatója. Ezek után került sor a díjak és kitüntetések átadására. Egy rövid szünetet követően
Ciaran Talbot, a Manchesteri Egyetem könyvtárosa tartott szakmai előadást: Új minőség új
kihívásokra a könyvtári rendszerekben – új generációs megoldások a Manchesteri Egyetem
Könyvtárában címmel.
Az esti kulturális program előtt, ahol 20 órakor a HM Szolnok Légierőzenekar adott műsort az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, városnéző sétára indultunk. Megnéztük a
Zsinagógát, a megyeházát és a Rozáriumot, a városházát, a Szolnoki Szigligeti Színházat is.
Rengeteg látnivaló van Szolnokon, szobrok, szökőkutak, csak sajnos az időnk volt kevés.
Másnap reggeli után a Kisplenáris ülés kezdődött 9 órakor, melyen a Hungaricana
Közgyűjteményi Portál témakörében tartottak három rövid előadást. Ezután következtek 10
órától a különböző szekcióülések. Én a Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros Szekción
vettem részt, amit: Segítő munka a közkönyvtárakban címmel tartottak, moderátora pedig
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Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke volt. Hat előadást lehetett figyelemmel
követni, bár az eredeti program kicsit megváltozott, más volt a sorrend és időben is kisebb
csúszás történt. A témák és előadóik: 1. Veszélyes üzem, Horváth Judit pszichológus, 2. A
hátrányos helyzet leküzdése tehetséggondozással, Dr. Radoszáv Miklós jogász, pedagógus,
gyermekvédő, Csányi Alapítvány, 3. “Miénk a világ.” Hogyan hat az olvasó a kortárs
gyermekirodalmi kánonra? Végh Balázs Béla irodalomtörténész, Szatmárnémeti, 4.
Polcunkon az e-könyv: digitális olvasnivaló a könyvtár falain belül és kívül, Dr. Kerekes Pál
címzetes egyetemi docens, ELTE BTK, 5. Meseországi barangolások az érsekújvári Anton
Bernolák Könyvtárban, Kovačic Gizella, az Anton Bernolák Könyvtár családi részlegének
vezetője, 6. A Ceiba spol.s r. o. cég bemutatója, Mgr. Hevesi Edit értékesítési menedzser.
Ebéd után együtt mentünk könyvtárlátogatásra a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtárába, amit Balázs Ildikó, a gyermekkönyvtár vezetője tartott. Nekem ez
utóbbi program tetszett a legjobban. Szép és tágas volt a könyvtár, praktikusan berendezve,
rengeteg jó ötletet ismerhettünk meg.
A Módszertani fórumon - amelyen számos érdeklődő vett részt - Zala megyéből A könyvtárak
együttműködésének szervezése, segítő szolgáltatások. Területi ellátás az aprófalvas Zala
megyében címmel Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
csoportvezetője tartott előadást.
A záró plenáris ülés 17 órakor kezdődött. Ezen röviden összefoglalták a különböző szekciók
témáit és fő gondolatait. Ezután bejelentették, hogy a következő Vándorgyűlés Veszprémben
lesz, és átadták a vándorbotot. Volt még egy sorsolás (ahol szokás szerint nem nyertem
semmit) és mindenkinek további jó szórakozást kívántak a baráti találkozóra.
Pénteken este 20 órakor kezdődött a baráti találkozó a Szolnoki Főiskola Campusán. Szépen
terített asztalokkal fogadtak bennünket. Először egy bűvész tartott műsort szórakoztatásunkra,
majd a vacsora után egy szolnoki retrozenekar csábította táncra a közönséget.
Szombaton még voltak szakmai kirándulások is, amiken az érdeklődők részt vehettek.
Könyvtáros csapatunk (Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit) sok
élménnyel és mesélnivalóval délután érkezett haza Zalaegerszegre.
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