
Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűléséről 

(Székesfehérvár, 2019. július 10-13.) 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019. július 10-13. között rendezte meg 51. 

vándorgyűlését Székesfehérváron. A vándorgyűlés címe a következő volt: Hiteles hely ‒ 

mindenhol, mindenkinek. 

Az 51. vándorgyűlés címét, témaválasztását több szempont is indokolta. Az egyik a tervezett 

rendezvény történelmi környezete: Székesfehérvár Magyarország ikonikus települése, hiszen 

évszázadokon át itt koronázták meg a királyokat és csak az lehetett törvényes – tehát hiteles 

– uralkodó, akinek ebben a városban tették a fejére Szent István koronáját. 

A középkori királyság működési rendjében fontos szerepet játszottak a hiteleshelyek, melyek 

nemcsak őrizték és rendelkezésre bocsátották a hivatalos iratokat, hanem – korabeli 

kifejezéssel élve – az írás bizonyságával igazolták azok hitelességét az emberek előtt. 

Nem kétséges, hogy a ma információözönben fuldokló világa számára is az egyik legfontosabb 

kérdés az információkhoz való hozzáférés, minél szabadabban és minél széleskörűbben, ezzel 

együtt pedig a hitelesség, a rendelkezésre bocsátott adatok, dokumentumok megbízhatósága. 

Ennek egyik legfőbb letéteményese a könyvtári rendszer, amely a benne dolgozó szakemberek 

több évszázadra visszatekintő rutinjára, tapasztalatára támaszkodva folyamatosan alakítja, 

bővíti és rendelkezésre bocsátja a használók számára igénybe vehető dokumentumbázist. Volt 

idő, mikor megtapasztaltuk, hogy ezt a tevékenységet is lehet prekoncepciókhoz igazítva 

végezni. Ma már szerencsére a használóközpontúság, ezzel összefüggésben pedig az említett 

megbízhatóság vált a legfontosabb szolgáltatásszervezési szemponttá. 

A könyvtári tevékenység alapját képezi a bizalom, a megbízhatóság és a hitelesség: 

vándorgyűlésünk során ennek a kérdéskörnek a különböző aspektusait igyekeztünk 

megvitatni, tapasztalatait kicserélni. Ez vonatkozik a könyvtári állományok alakítására, a 

szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok felkutatására, a tájékoztatási rendszerbe történő 

beépítésére, sokféle módon történő közzé- és hozzáférhetővé tételére, népszerűsítésére. 

Különös fontosságot ad ennek a kérdésnek az, hogy a könyvtári rendszer behálózza az egész 

országot, kistelepüléseinken is egyre inkább a legmodernebb eszközökkel, szolgáltatásokkal 

találkozunk. A világhálón pedig gyakorlatilag bárhonnan elérhetik a használók a könyvtári 

felületeket, adatbázisokat – ez még inkább azt erősíti, hogy korrekten, sokoldalúan és 

előítéletektől mentesen kell ezeket szervezni, és a könyvtárosi etikai kívánalmak 

figyelembevételével szolgáltatni. A mindenhol –mindenkinek elve a gyakorlatban azt is jelenti, 

hogy folyamatosan dolgozni kell az infrastruktúra bővítésén, fejlesztésén, új eszközök, 

eljárások rendszerbe állításán a fizikai és a virtuális térben egyaránt. Ezek folyamatos 

kihívásokat jelentenek a könyvtárosok számára ‒ ahhoz, hogy ez működjön, nem csak 

felismerni kell az újabb és újabb szükségleteket, hanem meg kell teremteni a lehetőséget a 

használatra: felkészülni és a felhasználókat is felkészíteni azok igénybevételére. Ennek 

értelmében vittük tovább 2019-ben a 2017. évi vándorgyűlésünk egyik alapgondolatát: 

„Szükséges, hogy a könyvtárosok folyamatos önképzéssel, kompetenciáik bővítésével váljanak 



alkalmassá az újszerű igények kielégítésére – ugyanakkor legyenek képesek, hogy a 

megszerzett tudást továbbadják, tanítsák, felkészítsék környezetükben a lehetséges 

felhasználókat.” 

A vándorgyűlésen az egyesület tagjai és az érdeklődők mellett a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületével együttműködő hazai és Kárpát-medencei magyar és más kulturális szervezetek 

képviselői is megjelentek, hogy bemutassuk együttműködésünk eredményeit a magyar 

kultúra, tudományosság értékeinek megőrzésében és továbbvitelében – és megismerhessük 

a velünk együtt élő népek, nemzetiségek hasonló törekvéseit. 

Nemzetközi kapcsolatainknak megfelelően meginvitáltuk előadásokra, konzultációkra az 

európai könyvtáros és információközvetítő szervezetek képviselőit, hogy megismerjük és 

átvehessük bevált gyakorlataikat, tapasztalataikat, így a magyar könyvtárosok sikeressége, 

társadalmi elfogadottsága, presztízse is növekedhessen. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019. évi vándorgyűlésén a szakmai program az első és a 

második napra koncentrálódott. A nulladik nap mint mindig, idén is a vendégek fogadásáról, 

a regisztrációról szólt, és különböző szabadidős és kulturális programoknak adott helyet (ezek 

a kiegészítő programok a többi napon is folytatódtak). 

Az első napon került sor a szakmai kiállítás megnyitójára, a sajtótájékoztatóra, és a nyitó 

plenáris ülésre. A Vörösmarty Színházban tartott plenáris ülésen az előadást a hagyományok 

szerint idén egy Székesfehérvárhoz kötődő tudós tartotta, „Történészi hitelesség, hiteles 

történetírás – átugorhatjuk-e a saját árnyékunkat (és másokét)?” címmel. Az előadó: Prof. Dr. 

Hermann Róbert kutatócsoport-vezető (VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) volt, aki 

a tudósok szemszögéből tárgyalta a vándorgyűlés fő témáját. A hagyományok szerint a nyitó 

plenáris ülésen került sor a díjak, kitüntetések átadására, laudációk felolvasására (Fitz József 

díj; A Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérmek; Az év fiatal könyvtárosa-díj; Kovács 

Máté-díj; Füzéki emlékérem; Kertész Gyula-díj). 

A második napon délelőtt zajlott le a kisplenáris ülés és ekkor folytak különböző helyszíneken 

a fő témához kapcsolódó, azt kibontó szekcióülések (a 12 szekcióülés szervezői: Bibliográfiai 

Szekció, Én könyvtáram projekt, Helyismereti Szervezet, Jogi Szekció, Könyvtárostanárok 

Egyesülete+Közkönyvtári Egylet+Gyermekkönyvtáros Szekció, Múzeumi Szekció+Műszaki 

Könyvtáros Szekció, Olvasószolgálati Szekció, Társadalomtudományi Szekció, Tudományos és 

Szakkönyvtári Szekció, Zenei Szervezet, Szombathelyi Alma Mater Szekció, Fejér Megyei 

Szervezet). Egész nap nyitva volt és a látogatók rendelkezésére állt a szakmai kiállítás. A 

programot délután ismét plenáris ülés zárta. A hagyományok szerint ekkor került sor a 

konferencia eredményeinek összegzésére és a szekcióülésekről szóló beszámolókra, a 

vándorgyűlés helyi rendezőinek beszámolóira, a nyereményjátékok nyerteseinek 

kihirdetésére és a jövő évi vándorgyűlés helyszínének bejelentésére, valamint a vándorbot 

átadására. A szervezők és az MKE elnöksége a rendezvényt sikeresnek ítélte, és megköszönte 

a helyi szervezők odaadó munkáját, a támogatók hozzájárulását. A jövő évi vándorgyűlésnek 

a tervek szerint Budapest ad otthont, a helyszín a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusa 

lesz. Este baráti találkozó, másnap fakultatív kirándulások, kulturális programok zárták a 2019. 

évi programot Székesfehérváron és környékén. 



A székesfehérvári helyszínek kiváló és méltó hátteret adtak a vándorgyűlés rendezvényeinek, 

köztük a szakmai kiállításnak. A kiállítást a résztvevők legtöbbje felkereste, és termékeny 

eszmecserékre került sor a kiállító cégek képviselői és a résztvevők között. A szekcióülések 

alkalmával egy-egy kiállító cégnek alkalma nyílt arra, hogy úgynevezett szponzori eladáson 

bemutatkozzon. Ezek az előadások azért fontosak a vándorgyűlésen részt vevő könyvtárosok 

számára, mert a legújabb információtechnológiai alkalmazásokkal és a külföldön elért 

gyakorlati eredményekkel és megoldásokkal ismerkedhetnek meg. 

A rendezvény számos támogatót mondhatott magáénak. Kiemelt támogatói voltak a Nemzeti 

Kulturális Alap, Székesfehérvár Megyei Jogú Város és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Könyvtár. Ezüst fokozatú támogatója volt a Ceiba cég. Bronz fokozatú támogatói voltak a 

vándorgyűlés ügyét már évek óta támogató T-Systems Magyarország Zrt. mellett az EBSCO, az 

Eurefilm és a Monguz Kft. A szponzorok a már említett előadások mellett a programfüzetben 

tartalmas hirdetésekkel is felhívták tevékenységükre és különböző termékeikre a könyvtári és 

információs szakemberek figyelmét.  
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Szekcióülések 


