Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 46. Vándorgyűlése,
Sopron, 214. július 17-19.

Sz a k m a i b e sz á m o l ó
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének legrangosabb szakmai rendezvénye évrőlévre a vándorgyűlés, amely egyben a hazai könyvtáros társadalom legnagyobb éves
seregszemléje.
Vándorgyűlésünk központi témáját úgy választjuk meg, hogy az a könyvtáros
társadalom egészét érintse, érdekelje, s ugyanakkor konferenciánk helyszínéhez,
valamint a mindenkori társadalmi aktualitásokhoz is szorosan kapcsolódjék.
Idei, 46. Vándorgyűlésünk témája „Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások
intelligenciája” volt, helyszíne Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem.
A könyvtáros szakma központi rendezvényét mintegy 800 fő (675 fő regisztrált és
mintegy 50 nem regisztrált résztvevő, 70 előadó) könyvtáros, kül- és belföldi partner
szervezetek képviselői, külföldi vendég, határon túli magyar könyvtáros, kiállító,
szakmai partner, ágazati irányító minisztériumi képviselő, tudós, könyvkiadó, hallgató
részvétele mellett nyitotta meg az egyesület elnöke. A megnyitó elnökségében helyet
foglalt Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Prof.
Dr. Varga László, az NYME tudományos és külügyi rektorhelyettese, Dr. Fodor
Tamást, Sopron MJV polgármestere, Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnökhelyettese, ifj. Sarkady Sándor, az NYME Központi Könyvtár és Levéltár
főigazgatója, Horváth Csaba, a Széchenyi István Városi Könyvtár igazgatója.
Bakos Klára elnöki köszöntőjében - az elnökség, a vendégek, a konferencia
résztvevőinek üdvözlése után - a konferencia szakmai munkájához kapcsolódó
bevezetőt mondott, amelyben a konferencia témaválasztásának indokoltságát és
célját is összefoglalta:
Kutatói prognózis szerint néhány év múlva valóra válik, amit a mozikban láthatunk: digitális
városok, intelligens otthonok, okos közlekedés, 2020-tól az 5G-s telekommunikációs
hálózatok. A száguldó időben felgyorsulnak a folyamatok: ellenőrizhetjük lakásunk,
gépkocsink, gyermekeink biztonságát, átalakul a robottechnológia, a meteorológia. Mindez a
netfelhőben lévő adatközpontokban valósul meg, minden mindennel kapcsolatban lesz, ami
körülöttünk van.
Haza viszonyok közepette egy 1996-os előtanulmány viszonylag pontosan írja le az
intelligens város, a „smart city” vízióját, bemutatja a technológiai fejlesztés által érintett
területeket, pl. e-vásárlás, csatlakozás más intelligens városokhoz, távoktatás, távtanulás,
egészségügyi távszolgáltatások, elektronikus önkormányzati adminisztráció, intelligens
otthon és nem utolsó sorban elektronikus könyvtári szolgáltatások. A koncepció lényege az
emberi együttműködések mai rendszerének újragondolása. Az új technikák és azok új
minőségű szervezése döntő változást hoznak a társadalom mindennapi életében: máshogy
dolgozunk, tanulunk, fizetünk, szolgáltatóinkkal, az önkormányzattal, állami szervezetekkel is
máshogy tartjuk a kapcsolatot.
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Az információs korszakváltásban verseny folyik a figyelemért, erőforrásokért, a
vonzóképességért. Ha a könyvtárak képesek alkalmazkodni az új világhoz, tudnak anyagi
forrásokat szerezni, új dinamikát, innovatív megoldásokat hozni működésükbe, az eddiginél
szélesebb körnek tudnak kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújtani. Ezzel a versenyképességet
bizonyítva gazdasági tényezőkké válhatnak.
A gyűjteményközpontú könyvtárak egyre inkább szolgáltatásközpontú könyvtárakká váltak,
az új technológia lehetővé tette a könyvtárak használatához a térbeli és időbeli korlátozás
nélküli hozzáférést. Az intelligens szolgáltatások átgondolt, tudatosan szervezett rendszerbe
foglalt szolgáltatásokat jelentenek, a felhasználói igényeket figyelembe veszik, mögöttük a
könyvtáros teremtő, a hagyományos kompetenciák mellé beépült, új képességekkel
kiegészült tudása, kitartó munkája ott áll. A könyvtárakban felhalmozott információmennyiség
jól szervezett szolgáltatásokon keresztül hasznosul, ez a könyvtárosok felelőssége. Szükség
van a könyvtárosokra továbbra is, akik a sok információt felhasználóbarát módon a
legkorszerűbb IKT eszközök tömeges használatával bocsátják rendelkezésre.
A könyvtári rendszer szolgáltatásai területi elhelyezkedésének, infrastruktúrájának, személyi
felkészültségének köszönhetően elérhetőek a kistelepülésektől a nagyvárosokig. Feladatai:
ügyintézés segítése, oktatás támogatása, IKT oktatása. Kiemelt szerep jut a
könyvtárosoknak, a könyvtáraknak a digitális műveltség terjesztésében, megkönnyítik a
lakosság információhoz való hozzáférését. Egyre több könyvtár mobilon is közzéteszi
katalógusát, információt küld, lehetővé teszi a hosszabbítást, eszközkölcsönzést,
önkölcsönzést.
A könyvtárak küldetése, hogy szolgáltatásaikkal a helyi közösségek sikerességét,
megerősítését szolgálják. Az információs korszakváltáshoz való alkalmazkodás minősége és
sikeressége különböző lehet. Függ a könyvtár támogatottságától, fontosságának
felismerésétől, de azonos mértékben függ a szakma, a könyvtárosok azon felismerésétől,
hogy „a jövő itt van és sose lesz vége”.

Az MKE elnökének köszöntőjét követően a Vándorgyűlés elnökségének tagjai
köszöntötték
a
konferenciát.
Köszöntőjükben
saját
szakterületük
gyakorlatához/kutatásaihoz kapcsolódóan a konferencia központi témájának másmás aspektusát hangsúlyozták.
A köszöntők után a díjak, kitüntetések átadása következett.
A Fitz József-könyvdíj idei díjazottjainak dr. Vígh Annamária adta át a díjat:




Kovács Emőke: Régi idők Balatonja, Széphalom Könyvműhely. A díjat átveszi Mezei
Katalin a kiadó vezetője és a szerző.
Umberto Eco: A legendás földek és helyek története, Európa Könyvkiadó. A díjat
később veszik át.
Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták, Mezőgazda Kiadó. A díjat a szerző veszi át.

Az MKE emlékérem idei díjazottjai:





Cseriné Szilágyi Erzsébet
Dettai Eleonóra
Horváth Tamás
Lakits Istvánné
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Sándor Gertrúd
Tőzsérné Géczi Andrea

Az év fiatal könyvtárosa pályázatra 11 pályamű érkezett. Az idei díjazott Kecskeméti
Gergely, a Kovács Máté Alapítvány különdíjasa pedig Bedekovits Tamás.
Az idei Kertész Gyula-díj díjazottja Korompay Gáborné lett, aki az MKE Helyismereti és a
Bibliográfiai Szekciójának debreceni közös ülésén vette át a díjat.

A konferencia nyitó napján a szakmai előadást Kelemen Csaba, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) főosztályvezető-helyettese tartotta meg, „Nemzeti
infokommunikációs stratégia 2014-2020” címmel.
Az előadó diákon mutatta be a nemzeti infokommunikációs stratégiai irányokat, a 2020-ra
megfogalmazott intézkedési célokat és eszközöket. Az EU akkor nyújt ezekhez támogatást,
ha a végleges döntések megszületnek.
Az elmúlt négy évben a kormányzat informatikai rendbetétele történt meg. Nagy fejlesztések
történtek és történnek az internet bővítésére. A felnőtt társadalom jelentős része digitálisan
írástudatlan, a tabletek, okostelefonok jelentős számú használata mellett is. Cél és feladat az
IKT eszközök további terjesztése mellett a digitális kompetenciák szignifikáns méretű
fejlesztése mind a lakosság, mind a vállalkozások körében. A képzési csomag
megvalósításában a könyvtárak segítségére számítanak. Ugyancsak feladat az audiovizuális
média, a szélessáv, az információbiztonság fejlesztése, valamint a digitális infrastruktúra
fejlesztési program továbbvitele. Növelni kell az informatikus- és mérnök kibocsátást. Az
előadásból számszerűen is megismerhettük az infokommunikációs fejlesztési tervezet
adatait, amelyek az Európai Bizottságnak is kiküldésre kerültek.
Az előadás bemutatta a programokat: a GINOP infokommunikációs fejlesztéseket tartalmaz,
a KÖFOP-ot a kormányzat még kiegészíti. Milyen fejlesztésekre van szükség? Legyen
szoros együttműködés a szakmai civil szervezetek között. 2014. augusztus végével
megjelennek az első pályázatok, az év végén az új operatív programokból lesznek már új
pályázatok.

A rendkívül intenzív szakmai munka a konferencia második napján 2 további plenáris
üléssel és a szekcióülésekkel valósult meg.
A kisplenáris ülésen Sörény Edina, az EMMI könyvtári osztályának vezető tanácsosa
tartotta az első előadást az új pályázati lehetőségekről Könyvtárak a tudásért,
közösségért a 2014-2020 időszakban címmel.
Az előadó ismertette, hogy most hol tart a fejlesztési időszak, mi konkretizálható. Szólt az
előzményekről, a 2007-2013 közötti időszakról is. Fontos továbblépni, a Tudásforrás
program végrehajtására. Meg kell felelni az EU és a kormány felől érkező elvárásoknak,
célkitűzéseknek, ezek mentén fejlődik ki az operatív programok rendszere. Más típusú
fejlesztések lesznek, más gondolkodást igényel és kreatív, innovatív kapcsolódási pontok
kialakítását.
A 2007-13 közi időszak hatásairól, eredményeiről: 38 kiírás volt, 2509 pályázat, ebből 1106
nyertes, erősen túlpályázott volt. Nagy volt az igény, hatott a szervezeti kultúrára,
megszólította a környezetet, erősítette a szociális hátrányok leküzdését. A kisebb kulturális
intézmények is be tudtak kapcsolódni, a szolgáltatások modernizálódtak, bővültek. A
fizikálisan vagy szociálisan hátrányos helyzetűek részvételi aránya nőtt, bevonták a

3

gyermekeket, ifjúságot. A cél a hátrányos helyzetű csoportok integrációja volt, a fejlesztés,
az élethosszig tartó tanulás segítése a kultúra eszközeivel.
A Tanács következtetései: a kulturális dimenzió beépíthető a szegénység és társadalmi
kirekesztés elleni küzdelmet szolgáló stratégiába, a kultúrák közti párbeszéd segíti egymás
megértését.
A fejlesztések megvalósításának feltételei: elfogadott stratégia, megfelelő szakmai
ismeretekkel és motiváltsággal rendelkező szakemberek, politikai szándék és akarat
(kormányzati döntés az Európai Uniós Operatív programokról), megfelelő finanszírozási
forrás. Remélte, hogy már kész stratégiát tudnak bemutatni, el fognak készülni, az új vezetés
is fontosnak tartja ezt. Mi ebben meghatározóak vagyunk.
A könyvtári stratégia fő irányai 2014-2020 között: a könyvtárak társadalmi
szerepvállalásának erősítése, a könyvtári rendszer hosszú távú működésének fenntartása és
innovatív fejlesztése, korszerű, felhasználó-központú, versenyképes országos könyvtári
szolgáltatások fejlesztése, széleskörű jogszerű elektronikus hozzáférés biztosítása, a
könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása.
Az új időszak, 2014-2020 programjai:










Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Terület- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP)
Vidékfejlesztési Program (VP) – EMVA

Ezek a programok mások, mint a korábbiak voltak, minisztériumokhoz kötődnek,
átjárhatóságok vannak bennük, nem 1-2 programot kell figyelni, hanem 5-6-ot, ahol a
könyvtárak kedvezményezettek lehetnek.
Az előadás bemutatta az egyes programok keretösszegeit, prioritási tengelyeit, célját,
intézkedéseit, tartalmát, jelenlegi állapotát, várható ütemezését.

A második előadást a Közgyűjteményi és Közművelődési
Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke, Földiák András tartotta.

Dolgozók

Az előadó bejelentette, hogy a KKDSZ hivatalosan is reprezentatív a könyvtári, levéltári,
múzeumi és egyéb kulturális területeken. Őssz-szakszervezeti reprezentációjuk 15,7%, és
mivel 10% fölött volt a határ, ez azt is jelenti, hogy tárgyalópartnerként is szerepük lesz. A
TEÁOR-on belüli főágazatok: könyvtár és levéltár 20%, múzeumok 11%, utóbbi veszélyes,
határhoz közeli.
Sajnos folyamatosan csökken a közalkalmazottak száma, kb. 14 ezerrel csökkent legutóbb.
Úgy lettek tehát reprezentatívak, hogy a szakma száma csökken, a szakszervezeti arány is
visszaesőben van, korábban 19% volt. Folyik az agitáció, ha megtehetik, ősszel tagtoborzó
kampányt tartanak. Tovább nem csökkenhet a szám, mert elveszíthetik a befolyást. A
KKDSZ nem csak munkavállalói érdekvédelmi szerv, elsősorban az, ha jogtalanság, sérelem
éri a munkavállalót, de az intézménynek is védőhálót ad. Nem könnyű egy intézményt

4

megvédeni, van olyan múzeum, mely már nem létezne, ha nem állnak ki mellette, könyvtár
sem lenne önálló ha nem védik meg. Fel tudnak lépni a szakma érdekében, jogszabály
módosítás esetén is sikeresen fejtik ki véleményüket. Minden jogszabályt megkapnak
véleményezésre, 10 javaslatból egy sikerrel átmegy. A szakma jogi védelmét is ellátják, az
intézmények vezetőit is védik. Pl. az OSZK esetében szakmai végzettséggel rendelkező
vezető nem volt, pályázatot írtak ki, szabályos igazgatói pályázat lebonyolítása érdekében
sokszor fellépnek, Brüsszelig érő kapcsolataik vannak.
Az előadás foglalkozási ágazatonként ismertette a bérhelyzet alakulását és a KKDSZ
fellépéseit a tagság jövedelmi viszonyainak javítása érdekében, valamint viszonyulását az
életpálya modell bevezetéséhez. Beszámolt a jogszabályi kereteken belüli demonstrációs és
mozgósítási lehetőségekről, amelyeket a szakszervezet tehet a bér- és munkakörülmények
javítása érdekében.
Bakos Klára tájékoztatta a konferenciát arról, hogy az MKE és az IKSZ kidolgozza a
könyvtárosok életpálya modelljét. Őszre várhatóak eredmények. Összefügg a bérek kérdése
és az életpálya modell.

A kisplenáris ülést követően a szakmai munka a szekciókban folytatódott. Idén az
alábbi 11 + 1 szekcióban mintegy 70 előadás hangzott el:
Bibliográfiai Szekció,
Gyermekkönyvtáros Szekció,
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete,
Jogi szekció,
Mezőgazdasági szekció,
Múzeumi Szekció,
Műszaki Könyvtáros Szekció,
Olvasószolgálati Szekció,
Társadalomtudományi Szekció,
Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció,
Zenei Szervezet és a
Határon túli könyvtárosok szakmai találkozója
A szakmai munka a záró plenáris üléssel fejeződött be, amelynek első
programpontjaként a szekciók vezetői tájékoztatták a konferenciát a szekciókban
megvalósult szakmai munkáról:


Bibliográfiai Szekció

„Az egyetemi könyvtáraknak egyszerre vannak időben állandó és a – társadalmi,
technológiai, kulturális – környezet változásából eredően gyorsan változó feladatai. A
felsőoktatási intézményeknek kiemelt, előírt feladatává vált, hogy az oktató, kutató munka
eredményeképpen létrejövő szellemi vagyont rendszerezetten, visszakereshetően
megőrizzék, s az így összegyűjtött, digitalizált formában rendelkezésre álló tudást a lehető
legszélesebb kör számára elérhetővé tegyék, szolgáltassák.”
Szőnyi Éva: A szekció témaköre: Egyetemi könyvtári szolgáltatások, tudományos,
intézményi repozitóriumok. Nemzetközi kitekintést is adva, az egyetemi könyvtárak fejlődési
irányairól tájékoztattuk az érdeklődőket a hazai egyetemi könyvtárak egyik aktuális
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szolgáltatásáról – a tudományos egyetemi repozitóriumok építéséről és minősítéséről. A
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának főigazgatója Nagy Zsuzsanna
Hagyomány és lelemény az egyetemi könyvtárakban. Könyvmúzeum és innovatív
vállalkozás című előadásával kezdődött szekcióprogramunk. Egyik kulcskérdésként vetette
fel azt a nem könnyű választást, hogy a költségek csökkentésére irányuló nyomás
körülményei között hogyan, milyen szempontokat figyelembe véve döntsék el az egyetemi
könyvtárak, mit tartsanak meg hagyományos, jól begyakorolt és elfogadott feladataikból és
milyen irányba induljanak, milyen mértékű kísérletezést vállaljanak fel annak érdekében,
hogy az általuk szolgált intézmény és felhasználói közösség ne kerüljön versenyhátrányba a
hazai és nemzetközi színtéren.Második programpontunkban tértünk rá a rendezvényünk
főcímében másodikként megjelölt témára Hoffmann Ádám Repozitórium a tudományos
publikációk nagyobb láthatóságáért. A Corvinus Kutatások négy éve c. előadásával. A
Corvinus Kutatások gyűjtemény a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi repozitóriuma. A
2011-es indulás óta mintegy 1300 publikáció került be az adatbázisba. Az előadás a
repozitórium kialakításának történetét mutatta be, online kapcsolatban a Corvinus Egyetem
Központi Könyvtárának honlapjával. A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA)
DEA – változások: Miért, hogyan? tette fel a kérdést Karácsony Gyöngyi, a DEENK
főigazgatója. A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) 2006-os indulása óta még
nem tapasztalt változáson megy át ebben az évben. Az előadás a változás
szükségességére, annak koncepciójára és várható eredményeire, valamint a további
tervekre fókuszált. Egyetemi könyvtári körképünket Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Intézményi Tudástárának (EDIT) bemutatása – két konkrét állományrész feldolgozásának
ismertetésével című bemutatóval folytattuk, amelyet az ELTE Egyetemi Könyvtár két
munkatársa Székelyné Török Tünde és Virág Gabriella tartott. Előadásukban az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárának szerkezetét, tartalmát és az ELTE igényeire szabott
fejlesztéseit mutatták be. Szakmai programunkat a SZIA SZIE – repozitóriumi gyűjtemény
kialakítása a SZIE EK Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban című előadással zártuk,
amelyet Berze Lajos tartott. Összegezte, hogy mára a felsőoktatási intézményeknek kiemelt,
előírt feladatává vált, hogy az oktató, kutató munka eredményeképpen létrejövő szellemi
vagyont rendszerezetten, digitalizált formában a lehető legszélesebb kör számára elérhetővé
tegyék. A Szent István Archívum (SZIA) bemutatása után az EBSCO termékbemutatóját
kísérhettük figyelemmel, Jan Luprich és Alexi Anna közreműködésével. (MKE
Webmagazinja, Könyvtárvilág, 2014.08.)


Gyermekkönyvtáros és Közkönyvtári Szekció

„Intelligens könyvtári szolgáltatás x Intelligens könyvtáros=Intelligens társadalom.”
Kucska Zsuzsa: szép, intelligens délutánt töltöttek az előadóteremben. Az első előadó,
Horváth Judit pszichológus volt, aki bemutatta a motiváció, önismeret fontosságát a
munkában, magánéletben is, illetve milyen problémák lehetnek, hogyan kell a problémás
olvasókat kezelni. Laki Ildikó értékteremtés, értékátadás témában adott elő, 2010-es
felmérések szerint 7 perc amit olvasásra fordítanak az emberek, ebben mi, könyvtárosok is
benne vagyunk. A lelkes nagykanizsai városi könyvtáros csapat Czupi Gyula igazgató
vezetésével Az olvasás órája olvasásnépszerűsítő játékot mutatta be, melyet gyerekek,
felnőttek, könyvtárosok is játszhatnak, látogassák meg a honlapot, vegyenek részt az
akcióban. Kávészünet után Horváth Zoltánné Könyvtári intelligenciáról szólt, jövőképet vázolt
fel, milyen mobilszolgáltatásokra gondoljunk, amikor tervezünk, központi fogalom az
újratervezés volt, illetve a könyvtárak örök funkcióitól a kihívásokig, azaz hogy nekünk mit
kell tennünk ebben a változó korban.


Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
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„Az előadások egyszerre mutatták meg a helyismereti munkához felhasználható internetes
források gazdagságát és sokszínűségét, ugyanakkor rávilágítottak a digitalizálás
összehangolatlanságára és az elektronikus dokumentumok rendezetlenségére.”
Takáts Béla: Dr. Gazda Istvánnak, Toronyi Zsuzsannának, Horváth Csabának, ifj. Sarkady
Sándornak köszöni, hogy legalább egy évig nem kell azt bizonygatni, hogy a könyvtárakban
a helyismereti munka iránt milyen érdeklődés van, hiszen a szekción megjelentek létszáma
messze meghaladta elvárásaikat. Az előadások zömükben a helyismereti munka internetes
forrásairól szóltak, a beszélgetések is utána arról, hogy büszkék lehetünk arra, hogy az
internet fejlődése lebontotta a könyvtárak falait, nyitottakká váltak egymás iránt is,
felhasználják egymás szolgáltatásait, de a helyismereti szervezetnek is el kell gondolkodnia
azon, hogy az általuk használt alkalmazások és a helyi digitalizálási gyakorlatok nem
építenek-e falat a könyvtárak, virtuálisan elérhető könyvtárak közé? Szándékaik szerint a
városi könyvtárosok derékhadát erősítve folytatnak közös gondolkodást, mivel ott folyik
jelentős helyismereti munka, igyekszik az eredményes munkához a szakmai hátteret
biztosítani. Úgy gondolják, hogy a szolgáltatások intelligenciája akkor valósul meg, ha az
egyenként intelligens szolgáltatások megértik egymás nyelvét, közösen tudjuk az
eredményeket prezentálni a felhasználóknak.


Jogi Szekció

„AZ MKE Jogi Szekciója elhivatottan vallja, hogy a jogszabályok betartása, helyes
alkalmazása nélkül nem létezhet intelligens szolgáltatás. Ezért törekszik arra, hogy
tevékenységével minél szélesebb körben ismertté tegye a hagyományos és digitális
tartalmak
jogtiszta
szolgáltatását.
„FIAT
JUSTITIA,
PEREAT
MUNDUS!”
Legyen igazság, ha elvész is a világ! (I. Ferdinánd)”
Sándor Gertrúd: örül, hogy ismét egy hasznos vándorgyűlésnek voltunk részesei, kis
csúszással rendben lezajlottak előadásaik. Köszöni az előadóknak és résztvevőknek, aktív
tagoknak, akik részt vettek munkálatokban. Az első előadást dr. Amberg Esztertől, az OSZK
főkönyvtárosától, jogászától és Fülöp Endrétől, a Monguz fejlesztőjétől hallották. Az Eldorado
új vonásait mutatták be a megújult rendszerben, amit hamarosan mindannyiunk által
tapasztalhatóak lesznek. A második előadó dr. Tószegi Zsuzsa volt, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal elnöki főtanácsadója, aki elmondta, miért kell a szemeinket a felhőkre vetni.
A felhőtechnológia részletes bemutatásában megtudtuk, hogy élenjáró módon vezette be
Magyarország a technológiát, magyar résztvevők által lett ismertté. Az árva művek hazai
felhasználási lehetőségeiről beszélt dr. Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szerzői Jogi Főosztályának főosztályvezető-helyettese, elég bonyolult kérdéseket vetett fel.
Kapcsolódnak ezek az előadások az előzményekhez, amiket a jogi szekció a korábbi
vándorgyűléseken is felvetett, illetve kezdettől célul tűzött ki. Ez a cél az volt, hogy
rávilágítsanak a megoldásokra, a helyes jogalkalmazást fontossá teszik. Különösen ma sok
jogi probléma van a rádió, a televízió és a szellemi alkotások jogaival kapcsolatos perek
száma és minősége a könyvtárosokra is nagy feladatot hárít, hogy megfelelően tudják
szolgáltatni a dokumentumokat az érdeklődők számára. Az utolsó napirendi pont nehezen
állt össze, bár lehet, hogy a kívülállók számára ez nem is volt észrevehető. Közös jogkezelés
az intelligens szolgáltatások tükrében címmel kerekasztal-beszélgetést terveztek, melynek
moderátora dr. Horváth Sándor Domonkos volt, a Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
tér igazgatója. A meghívott szakértők nem jöttek el, de sikerült a hiátusokat kitölteni, jó
beszélgetés és hatékony vita alakult ki, valamennyi résztvevő kifejtette véleményét arról,
hogy a szerzői jogi törvény ezen passzusa milyen ellentmondásokat takar és ezeket hogyan
lehetne feloldani. Úgy gondolja, hogy az ajánlásban szereplő mondásnak szellemében zajlott
a délelőtt.


Mezőgazdasági Szekció
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„A mezőgazdaság fejlesztésének leghatékonyabb eszköze a mezőgazdasági szakembereket
kiszolgáló szak- és felsőoktatási könyvtárak támogatása.”
Horváth Tamás: első alkalommal rendeztek önállóan szekciót vándorgyűlésen, 5 előadásuk
volt, 2 oktatói, 1 felhasználói-olvasói szempontból tekintette át a könyvtárakat, 2 gyakorlati
szempontból. Ács Renáta a SZIE Könyvtárának könyvtárosa a Mahara alapú e-portfolió
alkalmazásáról beszélt az egyetemi könyvtárhasználati képzésben. Miért kell, mire jó,
hogyan kell készíteni ilyet, a gyakorlatban is bemutatta. Dr. Szabó Péter felhő alapú tudástár
felhasználási lehetőségei c. az elektronikus oktatástámogatásról beszélt, hogy változott meg
a hallgatói attitűd az oktatáshoz az elmúlt években, milyen technikai lehetőségek vannak,
melyekkel ezeket a változásokat le lehet követni. Ezután az NYME Simonyi Károly Kar
tudásfelhőjét mutatta be elméletben és gyakorlatban. Prof. Dr. Varga László Egy agrárkutató
könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásai címmel tartott előadást, ezek leginkább
meglátásai voltak. Elmondta, hogy 20 éve mik volt kutatók eszközei, milyen források álltak
rendelkezésükre és ma mi van, mik a feladatok, amiket a könyvtártól elvár, szerencsére ezek
főleg olyanok, amiket mi már alkalmazunk. Koroknai Sándor és Vámos Rita a KOHA alapú,
nyílt forráskódú integrált könyvtári rendszer bevezetésének tapasztalatairól szólt, a nyílt
forráskódú programokról, mire jók ezek, milyen nyílt forráskódú könyvtári rendszerek vannak,
Magyarországon ezek közül mit használnak. Bemutatták a KOHA rendszert, melyet
hazánkban egyelőre egy könyvtárban használnak, de remélhetőleg máshol is fogják majd.
Végül Schwimmer Péter mondta el a mobil OPAC bevezetését a Méliusz Juhász Péter
Könyvtárban.


Múzeumi Szekció

„A könyvtárak a generációkon át megőrzött, állandóan bővülő információk letéteményesei.
Az információ adja a szellemi szabadságot, lendületet az élet kiteljesedéséhez.”.
A Múzeumi Szekció ülései múzeumi helyszíneken történtek: Erdészeti Múzeum és Soproni
múzeum, illetve Storno-ház. A Nagy Dia Nap, avagy az előszoba szekrénytől az Örökmozgó
moziig (Bíró Ferenc) és Hogyan ment a mennyországba az első katona? Ponyvagyűjtemény
a Néprajzi Múzeum Könyvtárában (Szöllősy Gabriella), Iskola a határon Sopronban –
Gyermekélet a katonaiskolában (Závodi Szilvia) c. előadások mellett bemutatkozott a
Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. Moderátor: Dr. Andaházi
Szeghy Viktor. (Tervezett program.)


Műszaki Könyvtárosok Szekciója

„A műszaki és orvosi könyvtárak a tudományos tárakkal és az oktatással is arra törekszenek,
hogy minden állampolgárnak kivétel nélkül és esélyegyenlőséggel biztosítsák a hozzáférést
az információk teljességéhez!”
Nagy Zoltán: a szervezet idén a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségével közösen tartotta a
programját, a dr. Vasas Lívia vezette szövetségével nem ez volt az első találkozásuk,
sikeres együttlétük volt Pécsett is már. A melléjük kirendelt soproni segítőket
megdolgoztatták, mert pótszékeket kellett bevinni a szép és reprezentatív terembe, több mint
80 fő volt jelen. Frissen, fiatalos lendülettel indultak az előadások, három előadást a SOTE
Könyvtárának munkatársai tartottak. Berhidi Anna, Taga Márta és a hónap közepétől a
SOTE Könyvtára főigazgatójának kinevezett Szluka Péter adott elő. Az előző
beszámolókban is elhangzott, hogy a szekciókban szinte forradalmi erővel szerepeltek a
tudományos művek tárának és a repozitóriumoknak a kérdésköre. Az orvosi területen ezek
korán megszerveződtek, és használatukról kaptunk érdekes gyakorlati képeket. Szluka Péter
pedig egyéni megvilágításban a tudományos tárak és a repozitóriumok összekapcsolásának
gyakorlati kérdéseit érintette. A könyvtárások széles köre számára is érthető módon mutatta
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be, hogy folyik mindez a gyakorlatban. Hálásak azért, mert a tárgyalt témákban sokszor
válaszokat is megadott a szekcióban hagyományosan megszervezett, jeles könyv és tárgyi
ajándékokat adó totó, szellemi vetélkedő kérdéseire. Ezt a jelenlévők kb.50%-a töltötte ki, 5
db 13-as (12+1) találat is volt, így sorsolással kellett eldönteni, hogy ki kapja a BME
történetét bemutató Campus kötetet. Az ajándékokat a SOTE könyvtára is szponzorálta. A
technikai bemutatókat a Pedro digitális és mikrofilmes kft. és régi partnerük, a Swets tartotta.
Az előadások után külön kell szólni arról, hogy revelációként hatott Cserfalvi Annamária
mérnök, az Óbudai Egyetem mérnöktanára, az esélyegyenlőség jeles képviselője a siketek
közül, akik ennek hozzáférésével kinyitották számukra a világot. Olyan pluszt adott jeleléses
magyarázata, amivel a legkisebb helységtől a legnagyobb, országosan kiemelt
intézményekig mindenütt a polgárok a örömforrásai lehetnek. Nagyon köszöni, hogy
izgalmas pillanatokat élhettek át, plusz ajándékként fogadják el, bemutatja a könyvtárat
jeleléssel, ezt vigyék magukkal a gyűlésről.


Olvasószolgálati Szekció

„NonStop könyvtári szolgáltatásokkal és elérhetőséggel a funkcionális analfabetizmus
leküzdéséért, és a digitális írástudás terjesztéséért.”
Molekné Kőrösi Beatrix: a Modernizált könyvtárak címet viselte az ülés, négy előadást
hallottak hat előadótól, akiknek köszöni az előadásokat és a látogatóknak is a részvételt. A
megfogalmazott ajánlásban szereplő 24 órás szolgáltatáson kívül két fogalom, mondat jut
még eszébe, a házon kívül és a házhoz megy a könyvtár. Vigyük ki az emberekhez, vigyük
házhoz a szolgáltatásokat, hiszen elhangzott többször, hogy a gyűjteményközpontúságot fel
kell váltania a szolgáltatásközpontúságnak. Az olvasószolgálat talán a legnagyobb
szegmense a működésnek és a könyvtári munkának, emellett az emberközpontúságot meg
kell tartani, oda kell figyelni az egyéni igényekre és az olvasókra, azokra, akik olvasóvá,
könyvtárhasználóvá válhatnak. Az előadásokban elhangzott újításokat, amiket máshol már
bevezettek vegyük át, hiszen a jó tapasztalatokat nem kell újra kidolgozni, hanem lehet
javítani, arra bíztat, hogy merjünk vállalkozni, újat bevezetni. Ahhoz, hogy ezt megtehessük
és a mondatukban megfogalmazott célt el tudjuk érni, képezni kell magunkat önképzéssel
vagy segítséggel, ahhoz, hogy átadjuk a tudást és csökkentsük a digitális tudás nélkül élők
számát, segítsük, ehhez kell elsősorban magunkat is képeznünk.


Társadalomtudományi Szekció

„A könyvtárak intelligens szolgáltatásokkal segítik a kreatív felhasználókat.”
Dr. Hangodi Ágnes: köszönetet mond még egyszer az előadóknak. Hét előadásuk volt,
elsőként a győri kollégák arról számoltak be gazdagon illusztrált előadásukban, hogyan
kapcsolódtak az Europeana Inside digitalizálási projektjébe, illetve a projekt keretében elért
eredményeikről, ma 40ezer feletti rekordjaik száma az adatbázisban, a Huntéka integrált
rendszer és a Jadox elektronikus dokumentum-kezelő használata mellett. Második volt az
Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Konfuciusz Intézet közös projektje: a nyelvstúdióban
az országban elsőként nyilvános könyvtárban hozzáférhetővé vált egy kínai nyelvű
gyűjtemény, melyet tananyagok, tudományos és szépirodalmi művek alkotnak. A harmadik
előadás amerikai társszerzőkkel készült a tudományos selfie-kről, a neten lévő tudományos
szerzői profilokról szólt, arról is, hogy létrehozásukban és frissítésükben milyen szerepet
vállalhatnak a könyvtárak. Az előadáshoz korreferátum is kapcsolódott, a Corvinus Egyetem
tudományos selfie-gyakorlatát mutatta be néhány oktató példáján keresztül. Ezután az
Eldorado jogszabályi háttéréről hallottunk, az OSZK kiemelt feladatairól, az árva művek
felhasználásáról, meglévő rendszerekhez való kapcsolódásról, a digitális jogkezelésről,
szerzői jogi tudatosságról. Ötödikként az Országgyűlési Könyvtár utóbbi években megújult
tereiről, szolgáltatásairól, digitalizálási projektjeiről, szakreferensi rendszeréről, adatbázisok
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hozzáférhetővé tételének szerzői jogi problémáiról, a közeljövő terveiről. A hetedik
előadásban a hódmezővásárhelyi könyvtár és a Monguz Kft. munkatársa az e-learninggel és
annak könyvtári megjelenésével foglalkozott. A fogalmak tisztázása után a Monguz LMS
támogató rendszere és annak könyvtári alkalmazása került bemutatásra.


Tudományos és Szakkönyvtári Szekció

„A nemzetközi szintű feladatok megoldására képes tudományos és szakkönyvtárak mind az
MTMT, mind az EISZ, mind az Open Access és bármely, kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatás nemzeti feladatként való ellátását képesek biztosítani, megfelelő forrás
birtokában.”
Dr. Téglási Ágnes: Az érem másik oldala címmel tartott előadássorozatot ma délelőtt.
Keretbe foglalták mondandójukat: a 0. napon az EISZ és az MTMT programjának
ismertetésével indítottak, az MTA KIK munkatársai, Giczi András és Páll Zoltán előbbiről,
Seres József és Holl András utóbbiról beszélt. Olyan szekciót akartak, ahol a másik oldal, az
intézmények képviselői szólnak arról, hogyan látják ugyanezen kérdéseket. Szép kerek
egész mondandó alakult a végére, érem mindkét oldala, többféle megközelítés is előkerült. A
meghirdetett kerekasztal-beszélgetés nem igazán jött létre a végén, de jó hangulatban telt a
beszélgetés, amolyan kiscsoportos foglalkozás. A végkövetkeztetés szerint intelligens
szolgáltatáshoz intelligens emberek kellenek, intelligens könyvtárosok és partnerek is, velük
megvalósíthatóak a szolgáltatások és azok intelligens volta is.


Zenei Szekció

„A zenei intelligencia a zenei nyelv mind teljesebb megismerésén alapul. A zenei könyvtárak,
könyvtárosok segítik a méltán híres magyar zenekultúra köznyelvvé válását, amelynek
megértése az élet minőségéhez járul hozzá. Így válik az intelligens szolgáltatás alapjává.”
Gulyásné Somogyi Klára: előadásaik nem csak az észnek, hanem a szívnek és kicsit a
léleknek is szóltak, de történelmi kitekintést is nyújtottak a témáról. Az első előadó Komlós
Katalin zenetörténész volt, kapcsolódott Sopron zenetörténetéhez előadása. Szeretnek
megismerkedni annak a városnak zenetörténetéhez, múltjához, ahol a vándorgyűlés zajlik. A
XVII-XVIII. század fordulójáról származó Stark-féle virginálkönyvet mutatta be az előadó. A
kézirat fontos, mert a XVII. századból származó négy magyar zenei kézirat egyike, egy 12
éves fiú számára készített billentyűs tankönyv, a nehézség sorrendjében tartalmazza a
zenedarabokat. Egy dél-amerikai előadóművész egy véletlen során hangfelvételt készített,
korabeli hangszereken bemutatta a darabokat. Nem csak kottát, hanem a család
feljegyzéseit is tartalmazza a kézirat, mely a városi múzeumban található. A második egy
könyvtártörténeti előadás volt, az OSZK Zeneműtára érdekes időszakáról, a második
világháború utáni évek, az 50-es évek történetéről, mikor Vécsey Jenő zeneszerző és
zenetörténész volt a gyűjtemény vezetője. Munkásságának vázlatos bemutatására volt csak
lehetőség, abból is látható volt, hogy milyen nehéz körülmények közt dolgoztak akkor
kollégák, mennyire fontosnak tartották az olvasók kiszolgálását. A címben a
„narancskatalógus” a cédulák színét jelezte, az olvasók tájékozódását segítették a
katalógusban. Külön köszöni a zenehallgatásban, diák vetítésében kapott technikai
segítséget.


Határon túli könyvtárosok szakmai találkozója

„A magyar nemzeti identitás megőrzése a Kárpát-medencében a könyvek, és a könyvtárosok
szakmai és személyes kapcsolatai által lehetséges.”
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Dr. Redl Károly: különleges alkalom, apropója az volt, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
szándéka szerint kb. kétszázezer könyvet, elsősorban szakkönyveket, oktatásban
használható, de szépirodalmi könyveket is szeretnének eljuttatni a határon túli
könyvtáraknak eljuttatni, ehhez kérik szakmai segítségüket, támogatásukat és a hálózatot
amit az MKE jelent. Marelyin Kiss József, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tudományos
tanácsadója, az ötletgazda ismertette a Kutatóintézet működését, részletesen elmesélte az
általuk Könyves Kálmán Programnak nevezett program paramétereit és szándékait. Ezután
megvalósult minden moderátor álma, a hallgatók szakmailag felkészülten hozzászóltak a
témához, pergő megbeszélés alakult ki. Megfogalmazódott, hogy igényfelmérés legyen,
hogy valóban az jusson oda, amire igény van. Az áramlás legyen kétirányú, jöjjenek be is
könyvek onnan, hogy megfelelő reprezentációt kapjanak szerzőik a magyar
közgyűjteményekben. A képzés problematikája is felmerült, nagy szükség lenne rá, az
infrastruktúra fejlesztésére is. Úgy tűnt, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet fogadókész a
gondolataikra. A megbeszélésen jelen volt Bakos Klára és az MKE elnökségének több tagja
is, így elhatározták, hogy programot szerveznek, stratégiai együttműködést
kezdeményeznek a Kutatóintézettel, mely reményeik szerint komoly lehetőséget jelent az
egyesület és a kollégák számára is. Külön öröm, hogy megfogalmazódott a kérdés, hogy
vizsgálják meg, hogyan tudnának a határon túli kollégák bekapcsolódni az MKE munkájába
még aktívabban, személyes tagság révén vagy külön szekció létrehozásával. Kiderült, hogy
kreatívak és tettre készek vagyunk, munkára készek és van igény az egyesülethez való
csatlakozásra. Ennél pozitívabb üzenet mi lehetett volna egy szekcióban ?

A beszámolókat követően Bakos Klára elnök foglalta össze és értékelte a
konferencia munkáját, majd megköszönte a vándorgyűlés résztvevőinek az aktív
részvételt. Személyes köszönetet mondott Sopronnak, óriási tapsot kérve nekik.
Külön tapsot kért Tompa Zsoltnénak, Zsófinak, a rektor-helyettes úrnak, a főigazgató
úrnak és az igazgató úrnak.
Vándorgyűlési hagyományainknak megfelelően, az előző évi vándorgyűlés szervezői
beszámoltak néhány szóban arról, hogy mi történt a vándorgyűlés óta életükben. A
fő szervezők a Heves Megyei szervezettel együtt az EKTF könyvtára és a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár volt. A szervezők nevében Tőzsérné Géczi
Andrea tartott rövid beszámolót.
A 2014. évi Vándorgyűlés befejező aktusa a jövő évi konferencia helyszínének
bejelentése volt. A stafétabotot Lászlóné Nagy Ilona, a szolnoki Verseghy Ferenc
Könyvtár igazgatója vette át, aki szeretettel hívta a kollégákat 2015-ben Szolnokra.
A programot infotechnológiai szakkiállítás, számos kulturális és helytörténeti
programsor, városnézések, az egyetem és történetének-, valamint a campus
különböző helyszíneinek bemutatása egészítette ki. Ezek a programok a konferencia
0. napján megkezdődtek, aminek már szinte hagyományai alakultak ki. A záró ülést
követően idén is hangulatos baráti vacsorával zárult a nap. A konferencia 3. napját
szakmai kirándulások töltötték ki.
A nemszakmai programok a számok tükrében:
 6 szponzor és 10 kiállító mutatkozott be a szakmai kiállítás keretében,
 1.150 vendégéjszaka volt a rendezők kezelésében a két diákszállón
 mintegy 150 vendégéjszaka saját szervezésben különböző szállodákban,
motelekben
 157 fő vett részt szervezett városnézésen
 163 fő vett részt a szombati kirándulásokon
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287 fő látogatta meg a Ligneumot és a különböző Campus gyűjteményeket
(Műemlékkönyvtár, Vadgazdálkodási Gyűjtemény, Botanikus Kert, stb.), a
Széchenyi István Városi Könyvtárat, a Líceumi Könyvtárat, múzeumokat
289 fő táncolt a baráti találkozón
60 fő rendező szervezte és irányította a 4 nap programját (A statisztikai
adatok forrása: Könyvtárvilág, 2014.aug.)

Vándorgyűlésünkön, a szervezett programok szüneteiben, a társadalmi programok
során, a sajtótájékoztatóhoz kapcsolódóan, mód nyílt a szakma társadalmi- és az
MKE sajtókapcsolatainak ápolására is.
A Vándorgyűlés főrendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete volt, amely a január
24-iki elnökségi üléstől kezdődően számos előkészítő megbeszélést, egyeztetést
folytatott Budapesten és Sopronban a helyi rendező intézmények:
 Nyugat-magyarországi Egyetem, Központi Könyvtár és Levéltár,
 Széchenyi István Városi Könyvtár
vezetőivel és munkatársaival.
A 2014. évi szakmai beszámoló részletességét Dávid Boglárka Vándorgyűlési tudósítások
2014. c. helyszíni beszámolójának – a szerző hozzájárulásával történt - felhasználása tette
lehetővé, amelynek teljes szövege az MKE honlapján olvasható.
A jelen beszámoló megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján:
http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Kulturális
Alap támogatását, amelyet a Vándorgyűlés megrendezéséhez nyújtott.
Budapest, 2014. szeptember 15.
Bakos Klára s.k.
elnök
A beszámoló postán beküldött mellékletei:
A Vándorgyűlés programfüzete és konferencia táska
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