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Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűléséről 

 

(Budapest, 2021. július 8-9.) 

 

 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Nemzedékek szolgálatában: 2020–2021. Kihívás, 

kreativitás, könyvtár címmel 2021. július 8–9-én Budapesten rendezte meg 52. 

vándorgyűlését. (A 2020-2021 a címben azt jelzi, hogy a 2020-ra tervezett vándorgyűlés 

sajnos elmaradt a COVID-19 járvány miatt, az NKA támogatását ezért erre a 2021. évi 

rendezvényre használtuk fel.) 

 

Az érvényben lévő korlátozások miatt a rendezvény – első alkalommal az MKE történetében 

– az online térbe költözött.  

 

A rendezvény megszervezésében az Országos Széchényi Könyvtár és az MKE Pest megyei 

szervezete volt az MKE partnere. 

 

A rendezvény első napján (július 8.) a nyitó plenáris ülésre került sor. 

 

Az első köszöntőt Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke tartotta. Őt követte Fekete 

Péter kultúráért felelős államtitkár, aki videofelvételen üdvözölte a résztvevőket. Harmadikként 

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója mondott köszöntőt, és mondott köszönetet a 

szervezőknek. 

 

A nyitó plenáris ülésen ezután két szakmai előadás következett. Elsőként – videófelvételről – 

Glória Pérez-Salmerón (az IFLA volt elnöke a 2017–2019-es időszakban) Libraries on the 

move for sustainable development (A könyvtárak akcióban a fenntartható fejlődésért) címmel 

tartotta meg előadását angol nyelven, magyar felirattal, amelyben kitért a spanyol könyvtárak 

gyakorlatára a pandémiás időszakban, és ismertette az országos digitalizálási terveket, 

valamint a könyvtárosok kompetenciáinak fejlesztésére tett lépéseket. Az előadás magyar 

fordítása hamarosan megjelenik a Könyvtári Figyelőben. 

 

Másodikként Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója A nemzet könyvtára 2021–2025: stratégiánk 

alapjai címmel tartott előadást. Felvázolta azt a hat stratégiai fontosságú területet, amely 

meghatározza az OSZK következő éveit: nemzeti feladatellátás, a hazai és a nemzetközi 

kapcsolatrendszer építése, fenntartása; könyvtári tudásközpont–könyvtári szakemberképzés; 

országos könyvtári fejlesztések; adatelemzés és -szolgáltatás; szolgáltatáscentrikus 

szemlélet, digitális tartalomszolgáltatás. 

 



A délelőtti ülésszak végén következett a Fitz-díjak átadása. A díjakat átadta Szóllás Péter, az 

EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának főosztályvezetője. Az átadó az elmaradt, 2020. 

évi díjakkal kezdődött, ezután került sor a 2021. évi díjakra. (2020: Rozsondai Marianne: A 

magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig – Kossuth Kiadó; Víg Károly: A rovartani 

kutatások története Magyarországon. A kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság 

megalapításig – Savaria Múzeum; Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági 

Hivatal tudományos konferenciája. Szerk. Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály – Országos 

Bírósági Hivatal; 2021: Kertész Edina: A lány, aki szavakkal varázsolt – Naphegy 

Könyvkiadó; Kocsis Noémi: Bakancslista – Magyarország – 777 lenyűgöző hazai kaland és 

úti cél – Scolar Kiadó; Petercsák Tivadar: A magyar képeslap története. Látóképek, 

csókküldemények, ünnepi üdvözletek – Kossuth Kiadó). 

 

A nyitó plenáris ülés második felében kerültek átadásra a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

2020. és 2021. évi emlékérmei (2020: Amberg Eszter, Haszonné Kis Katalin, Kührner Éva, 

Nagy Gábor, Német-Baksa Judit; 2021: Bárdosi Mónika, Bihari Albertné, Buriánné Tarró Edit, 

Sándor Viktória, Winkler Csaba Lászlóné). Az MKE meglepetésvideóval készült a 

díjazottaknak: előre elkészített kisfilmekkel mutatták be és laudálták a kitüntetteket. E 

megoldás nagy sikert aratott, az MKE szeretné ezt a jelenléti vándorgyűléseken is megtartani 

a kedvező fogadtatás miatt. 

 

Szintén átadták az MKE és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Az év fiatal Könyvtárosa 

díját, a 2020. és 2021. évre (2020: Jakab Zsolt; 2021: Békésiné Bognár Noémi), a Kovács 

Máté Alapítvány különdíjával egyetemben (2020: Bessenyei Ágnes; 2021: Farkas Renáta). 

 

Újabb hagyományként ismét sor került a Füzéki István emlékérem 2019-es és 2020-as 

díjazottjának (2019. Balogh Mihály; 2020: Gerő Gyula) méltatására. 

 

Átadták a 2021. évi Kertész Gyula-díjat is (Borsos Attila).  

 

A kitüntetésekhez emlékérmek és oklevelek készültek. 

 

A nyitó plenáris ülés végén került sor az egyesület évfordulós elnökségi tagjainak 

köszöntésére (Billédi Ferencné 90., Papp István 90., Nagy Anikó 80., Ambrus Zoltán 75., 

Bakos Klára 70. születésnapját ünnepli idén). 

 

A második napon (július 9.) zajlottak le a szekcióülések, két blokkban: délelőtt (9 és 12 óra 

között) és délután (13 és 16 óra között). Szekcióülést tartott az Olvasószolgálati szekció, a 

Múzeumi szekció, a Tudományos és szakkönyvtári szekció, a Társadalomtudományi szekció, 

a Zenei könyvtárosok szervezete, Gyermekkönyvtáros szekció és Közkönyvtári egylet,  

 

A szekcióülések keretében sor került egy Határon túli körkép című rendezvényre is, ahol 

Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna magyar könyvtárosai egy-egy 

videóban mutatták be, hogyan működtek könyvtáraik a pandémia alatt. A levetített hat kisvideó 

elérhető az MKE YouTube-csatornáján és a vándorgyűlés honlapján. 

 



Egy új programra is sor került Megyei könyvtári körkép címmel. Három blokkban négy-négy 

megyei könyvtár vezetője tartott egy-egy prezentációt arról, mi történt megyéjük könyvtáraiban 

a pandémia hónapjai alatt, milyen innovatív megoldásokat alkalmaztak szolgáltatásaikban, a 

prezentációk után válaszoltak a hallgatóság kérdéseire. 

 

Külföldi vendégek ez alkalommal nem látogattak el személyesen a vándorgyűlésre, hanem 

videófelvételen köszöntötték résztvevőket. Emellett körképet adtak arról, hogyan zajlik 

könyvtáraik élete a COVID után. Öt szomszédos ország – Ukrajna, Románia, Szerbia, 

Horvátország, Szlovénia –, valamint Csehország, Lettország és két afrikai állam – Marokkó és 

Kenya – helyzetéről kaptunk képet. A levetített videóelőadásokban, amelyekhez magyar 

feliratok készültek, hangsúlyos szerepet kaptak a pandémia okozta kihívások és nehézségek, 

illetve a járvány szülte innovációk. 

 

A programok a vándorgyűléseknél megszokott felosztásban és ütemezésben kerültek sorra. 

A részvételhez regisztrációra volt szükség. A szereplők (levezető elnökök, előadók, 

bemutatkozó cégek képviselői) és a résztvevők az erre a célra megvásárolt Microsoft Teams 

rendszer segítségével kapcsolódtak az eseményhez. A programok nagy része egyenes 

adásban zajlott, kis része videofelvételről. A szereplők a rendszer használatához képzést és 

útmutatást kaptak, valamint a program során az OSZK munkatársai folyamatos informatikai 

felügyeletet biztosítottak. A megoldás újdonsága miatt próbanapra is sor került. 

 

Adatok a vándorgyűlésről: 

- a regisztráltak száma: 850 fő, 

- a nyitó plenáris üléshez 300-an kapcsolódtak, 

- a szekcióüléseken átlagosan 50-60-an vettek részt, a párhuzamosan zajló üléseken 

egyszerre átlagosan 3-400 fő 

- a programban rekordszámú (közel 100 előadás) szerepelt, 130 előadóval 

 

A szakmai programokat gazdag szabadidős, kulturális programkínálat egészítette ki. 

 

A rendezvényt megelőzően, azt népszerűsítendő, június 16-án egy kerékpáros programon 

lehetett részt venni: Tekerjünk együtt az 52. vándorgyűlésre! címmel. A szervezők az MKE, az 

OSZK és a Pest megyei szervezet voltak. Az 52 km-es kerékpártúra a kismarosi községi 

könyvtárból a nemzeti könyvtárba, a budai Várba vezetett. Az útvonal: Kismaros – Verőce – 

Vác – Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre – Budapest volt. A kezdeményezéshez más 

városok (Győr és Eger) is csatlakoztak hasonló programmal. A túrára vállalkozók egyenpólót 

kaptak a rendezvény logójával. A nemzeti könyvtárban a szervezők üdvözölték és kis 

vendéglátásban részesítették a túra résztvevőit. Ez a program folytatásra érdemesnek 

bizonyult, feltehetőleg bekerül a későbbi vándorgyűlések programjába. 

 

A kulturális programok közül kiemelkedett Apák és fiúk –- irodalom és jazz párbeszéde címmel 

Dés László, Dés András és Grecsó Krisztián estje, amelynek témája kiválóan illeszkedett a 

vándorgyűlés címéhez. Ennek közvetítésére az első napon, 2021. július 8-án este került sor a 

vándorgyűlés fő kulturális programjaként az MKE Youtube csatornáján. A felvétel előzetesen 

Cegléden készült, és zárt csatornán, a szerzői jogi előírások miatt egyszeri alkalommal került 

sor a közvetítésére. Erre a programra 430-an voltak kíváncsiak. 



 

A 0. napon további programok zajlottak: az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

(OPKM) munkatársainak szervezésében virtuális helyismereti sétákon vehettek részt az 

érdeklődők (Pál utcai fiúk – A regény és Molnár Ferenc nyomában; Séta a tisztviselőtelepen). 

 

Az Országgyűlés Könyvtár jóvoltából három alkalommal virtuális sétára került sor az 

Országház épületében. 

 

Hasonlóképpen, az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Videótára virtuális 

látogatás keretében bemutatta új kutatótermét és a Fényképtár gyűjteményét az 

érdeklődőknek. 

 

A vándorgyűlés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kommunikáció fő színtere 

a honlap volt: vandorgyules.oszk.hu. Az eseményekről az OSZK munkatársai naponta friss, 

részletes beszámolót készítettek a Katalist levelező listára, amely később az MKE 

hírlevelében, a Könyvtárvilágban is megjelent. A rendezvényeken készült videók (plenáris 

előadás, határon túli körkép, külföldi körkép) és fotók a honlapon és az MKE Youtube 

csatornáján vannak archiválva és ott folyamatosan elérhetők: 

(https://www.youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ/videos). Az MKE tervei 

között szerepel az elkövetkező időszakban a vándorgyűlési fényképek és videók tartós 

archiválása, a honlapon egy értékelő összegzés és a beérkezett javaslatok közzététele, 

valamint a honlap „utógondozása”. 

 

Összességében elmondható, hogy a vándorgyűlés a szokatlan formátum ellenére sikeres volt, 

amiben nagy része volt a szervező partnereknek. 

 

 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amely lehetővé tette a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlésének színvonalas megszervezését! 

 

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ/videos


 
 

Az MKE 52. vándorgyűlésének honlapja (https://vandorgyules.oszk.hu) 

 

 

 

 

 

 
Képek a nyitó plenáris ülésről 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
A Külföldi egyesületek kerekasztala és a Megyei könyvtári körkép 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Tekerjünk együtt az 52. vándorgyűlésre! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


