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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  
szakmai beszámolója 

 a Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek konferenciájának  
2022. évi megrendezéséről 

 

 

Pályázó szervezet: Informatikai és Könyvtári Szövetség  
 

Helyszín: Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum  
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Magyarország, Ausztria 

 

Résztvevők száma: 106 fő 

 

Határon túli résztevők száma: 54 fő 

 

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 
Alap által kiírt pályázatra nemzetközi szakmai konferencia 2020. évi megrendezésére ám a 
járványhelyzet miatt a rendezvény két éven át halasztásra került, végül a 2022 év látszott 
biztosnak a megrendezésére. 
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség idén 15-ik alkalommal, 2005 óta szervezi meg 
csongrádi helyszínnel ezt a szakmai konferenciát, amelyre a Kárpát-medence országaiból 
érkeznek könyvtárosok és könyvtáros szakmai szervezetek vezetői, valamint Magyarország 
szinte minden megyéjéből a szakmai érdeklődők. Ebben az évben is több olyan magyarországi 
könyvtár képviseltette magát ezen a rendezvényen, amelyik szoros együttműködést, 
testvérkönyvtári kapcsolatot alakított ki határon túli könyvtárral a konferenciának 
köszönhetően.  
 

2014-ben szemléletváltás történt a szakmai programban. Az előző évi rendezvényektől eltérően 
nem az anyaország, hanem a meghívott országok biztosították az előadók többségét.  A korábbi 
vezérlő elvvel szemben, ami a magyar könyvtárügy külhoni kapcsolataival foglalkozott, akkor 

került először a határon túli könyvtári helyzet és könyvtárügy a középpontba, amelyhez 

csatlakoztak hazai előadók. 

 

Míg 2014-ben a különböző országokból érkező szakemberek által az adott ország 
könyvtárügyének, könyvtárainak bemutatása történt, ezen túllépve 2015-ben már a konkrét 
problémák és lehetőségek megfogalmazása is napirendre került. Ezt folytattuk 2016-ban is 

azóta is. Idén tovább menvén ezen az úton, egyre inkább sikerült a közös gondolkodás, közös 
tervek irányába mozdítani el a találkozót. Minderre nem csak a szakmai nap programjain, 

hanem informális módon már az előző nap rendezvényein is lehetőséget biztosítottunk. 
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Fontosnak tartottuk ugyanis azt a célt, hogy kötetlen beszélgetéseknek is helyet biztosítsunk, 
ahol a szakembereknek lehetőségük van szakmai kapcsolatok, együttműködések előkészítésére. 
 

Május 29-én a reggeli óráktól kezdve folyamatosan érkeztek a vendégek Csongrádra, ahol a 
Csemegi Károly könyvtár kollégái segítették őket a szállás elfoglalásában és az ebédelésben. A 

konferencia vasárnapi programján a résztvevők megtekintették a Tari László Múzeumban a 
Nagyrét: „Az elfeledett tanyavilág” című kiállítást, majd utána városnézésen vettek részt. 
Ezután Ramháb Mária, az NKA Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumának kurátora és a 
résztvevők  konzultációt tartottak a Nemzeti Kulturális Alap pályázatairól, amelyen a határon 

túli könyvtárak igényeit is próbálták felmérni. 
 

Erről így nyilatkozott az egyik résztvevő kolléga: „Véleményem szerint rendkívül hasznos volt, 
hiszen megismerhettük a határon túli könyvtárak szomorú helyzetét, és a magyar nyelvű 
könyvek iránt jelentkező óriási igényt, valamint láthattuk, hogy azonnali intézkedés történt 
abból a célból, hogy ezek a könyvtárak minél hamarabb minden pályázati lehetőséget és 
támogatást megkaphassanak majd Magyarországról.” 

 

Este a Körös-toroknál baráti találkozón üdvözölték egymást a rég nem látott ismerősök, és 
természetesen nem maradhatott el a közös beszélgetés, séta sem.  
 

Május 30-án reggel a konferencia szakmai napját Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatója nyitotta meg majd Ramháb Mária, az IKSZ elnöke és Bedő Tamás, 

Csongrád város polgármestere köszöntötte a konferencia résztvevőit.  
 

Az első előadó Dr. Magyaródi Tímea Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Karának egyetemi adjunktusa volt. Az Erőforrásaink megtalálása és 
rugalmasságunk megtartása az életünk hullámaiban című előadása arról szólt, hogy minden 
élethelyzetben találjuk meg a számunkra fontos célt, pozitív értékeket. A mentális egészség 
fontossága mellett boldogságfokozó gyakorlatokat is mutatott, és rávilágított arra, mennyire 

fontos, hogy "dolgozzunk" önmagunkon, időt és energiát áldozzunk saját egészségünkre.  
 

A második előadásban Tüske László, a Kölcsey Ferenc alapítvány kuratóriumának elnöke 
tájékoztatott a Kölcsey Ferenc Alapítvány támogatási lehetőségeiről. 
 

A harmadik előadás Digitális Családtörténet címmel a Kézai Simon Programról szólt. Sörény 
Edina digitális szakértő, a DJP-DigKomp Központ vezetője bemutatta, hogy a családi fotók 
megmentése, digitalizálása által hogyan alakul ki az egyéni történetből a magyar történelem, 
hiszen a Kézai Simon Program elsősorban a lakosság számára biztosít olyan szolgáltatást, 
amely lehetővé teszi analóg fotók digitalizálását és közzétételét Magyarország privát történelmi 
forrásainak feltárása érdekében.  
 

A további előadások révén betekintést nyerhettünk a határokon túl működő magyar könyvtárak 
munkájába. Bús Csaba a magyarkanizsai József Attila Könyvtár helyismereti állományának 
digitalizálási tevékenységét mutatta be. Céljuk a könyvek szkennelése után a folyóiratok 
digitalizálása és digitális könyvtár létrehozása a neten.  
 

Tegdes Egyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (SZMKE) elnöke 

előadásában az SZMKE és a szlovákiai magyar iskolák könyvtárainak helyzetéről beszélt.  
Vázsonyi Csilla a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által készített Vamadiát, vagyis a 
Vajdasági Magyar Digitális Adattárat ismertette. A Kiadványtárat, Periodikatárat, Fotótárat, 
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Hangtárat, Képzőművészeti Tárat, és Arcképcsarnokot tartalmazó adattár digitálisan őrzi meg 
a vajdasági magyar szellemi örökséget.  
 

Szőcs Endre a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója könyvtárának gazdag és 
széleskörű programkínálatát mutatta be. Szabadulószoba, földrengés szimulátor, 19. századi 
nyomda, elektronikus hangszerek kiállítása, 3D-s mozi, planetárium, 3D-s nyomtató, quilling 
foglalkozás, … felsorolni is alig volt idő, hogy mi mindennel csalogatják be a könyvtárba a 
felnőtteket, gyerekeket.  
 

Végül a konferencia résztvevői megdöbbentő és átfogó képet kaptak Varga Évától, a 
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökétől Kárpátalja, és a kárpátaljai 
könyvtárak helyzetéről az orosz-ukrán háború időszakában. 
 

A szakmai nap további részében három workshopon vehettek részt az érdeklődők. 
Az 1. szekcióban Büti István (Abacusan Stúdió) és Piri Ildikó (Somogyi Könyvtár) „Egy 
legenda életre kel!”– helyszíni játékkidolgozás digitális megoldásokkal címmel azt mutatta be, 
hogyan lehet az ArTec, Ozobot és Intelino robotok, valamint LEGO segítségével vonzóbbá és 
érdekesebbé tenni a gyerekeknek az irodalmat, és ezáltal bevonzani őket a könyvtárba.  
 

A 2. szekcióban Tegdes Egyházi Dóra (SZMKE) biblioterápiai bemutató foglalkozást tartott, 
ahol értékes információkat kaphattak, érdekes, ötletes, játékos és szakmai módszereket is 
elsajátíthattak a hallgatók.  
 

A 3. szekcióban Szőcs Endre (Székelyudvarhely Városi Könyvtár) Szabadulj ki a 
könyvtárból! - szabaduló szoba "építése" a könyvtárban címmel mutatta be könyvtáruk 
szabadulószobai berendezését, a foglalkozás kialakításának menetét, a megvalósítás fortélyait, 
és megosztotta tapasztalatait is. 
 

Végezetül néhány beszámoló a rendezvényről: 
 

PIRK ILONA: Dr. Magyaródi Tímea Erőforrásaink megtalálása és rugalmasságunk 

megtartása az életünk hullámaiban című előadása volt, ami a leginkább megérintett. Ilyen téma 
a mostani „nem mondjuk ki” milyen időkben, kell, mint egy falat kenyér a lelkünknek. A 
szabadulószobás workshopon vettem részt, leginkább azért, hogy „lopjunk” további ötleteket. 
A robotikás workshop is jó ötlet volt, csak a megvalósítása sajnos nagyon költséges, de pár 
ötlettel gazdagabb lettem, amit meg fogok valósítani. Mindig tanulok új dolgokat, így egy-egy 

ilyen konferencia után megannyi ötletem van (pl. könyvtár szépítés...). 
 

PETHŐ ANDREA: Mivel szakkönyvtárban dolgozom, gyakorlatban hasznosítani nem igen 

tudom, de jó volt megismerni valami újat, és kipróbálni a technika csodáit. Második alkalommal 
vettem részt a csongrádi konferencián. Jó volt két év kihagyás után újra személyesen is 
találkozni a hazai és a határon túli könyvtáros kollégákkal. Látni a lelkesedést, kisugárzást, 
szakmai eszmecserét folytatni, megvitatni a könyvtáros szakmát foglalkoztató kérdéseket, 

megismerni egymás munkáját, eredményeit, problémáit. És természetesen köszönet jár a 
csongrádi kollégáknak, akik fáradságot nem ismerve évről-évre vállalják a konferencia 
házigazdájának szerepét, mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük magunkat a két nap alatt. 
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Hétfői ebéd: 
 

 
 

Délutáni workshop 1.: Biblioterápia - helyszín: Csemegi Károly Könyvtár 
 



Délutáni workshop 2.: Robotika a könyvtárban - helyszín: Csemegi Károly Könyvtár 

 

Délutáni workshop 3.: Szabaduló szoba építése - helyszín: Csemegi Károly Könyvtár


