
Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért 

Az egyik legeslegjobb… (beszámoló a 45. könyvtáros vándorgyűlésről) 

Ebben az évben már a nulladik napon megérkeztünk Egerbe, az idei vándorgyűlés szokás szerint forró 

helyszínére. Az utazás szervezését Judit kolléganőm vállalta magára, 

és hosszú, de önfeledt, beszélgetős vonatozás után érkeztünk meg 

az egri vasútállomásra. Ott Zsoldos Marianna „főhangtárnok” és 

segítői fogadtak bennünket, nagyon helyes pöttyös sálakban. 

Kisbusszal jutottunk fel a Leányka úti kollégiumba, ahol a regisztráció 

után további magaslatokba 

bandukoltunk, hogy elérjük az 

egyébként nagyon kényelmes szálláshelyünket az apartman 

házaknál.  De milyen jó, hogy nem jelentkeztünk reggeli tornára! A 

somogyi lankák után hegymászásnak tűnt és éppen elegendő 

testedzést jelentett naponta egyszer-kétszer le-felsétálni az egri 

vár fölé magasodó Eszterházy Károly Főiskolára. 

 Gyors elhelyezkedés után vissza is indultunk a délutáni programra 

„Eger a város felett és a város alatt” címet viselő rendhagyó 

városnézésre. A Líceum hűvös aulájában gyülekeztünk, majd több 

száz lépcsőfok után, kiérve a tetőteraszra elénk tárult Eger 

körpanorámája. Igazán megérte a lépcsőmászás!  A nézelődés 

közben dr. Pozder Péter nyugalmazott 

főiskolai docens részletesen bemutatta a 

város földrajzát, történelmét, kultúráját, gazdaságát, fejlődésének 

mérföldköveit. Láthattuk a nevezetes épületeket, az utcákat, tereket. 

Feltérképeztük felülről a várost, így aztán könnyen tudtunk tájékozódni a 

következő napokban.  A fenti forróság után következett a lenti hűvös túra, 

séta az egykori érseki pincerendszerben, amely valamikor 4 km hosszan nyúlt 

el a város alatt a Hatvani kaputól a Rác kapuig. Itt bort ugyan már többé nem 

lehet tárolni, de a pince, a borászat és a város történelmével nagyon 

élvezetes idegenvezetés közben, a kiállított jellegzetes eszközök, tárgyak 

segítségével ismerkedhettünk meg. 

    



    

Fagyott végtagjaink felengedése után a „híres” Plázakönyvtár felfedezésére indultunk sietősen, hogy 

zárás előtt odaérjünk. Bár kissé nehezen találtunk rá, nagyon kellemes környezetbe léptünk be. Rajtunk 

kívül több kíváncsi és érdeklődő könyvtáros is érkezett még folyamatosan ismerkedni ezzel a 

lehetőséggel, amely egyfajta közelítést jelenthet azokhoz az „olvasókhoz”, akik nem jutnak el a 

könyvtárig.  

       

Az esténk hátralévő részét városi sétával és hegymászással töltöttük, vissza a szállásra.  

       

Másnap délelőtt felkerestük a Gárdonyi Géza 

Emlékházat, majd a várban lévő sírjához tett séta után 

indultunk a könyvtárlátogatásokra. A vándorgyűlések 

kínálják a legjobb alkalmat arra is, hogy 

bepillanthassunk más könyvtárakba és az ott folyó 

munkába. Külön öröm, amikor ismerős könyvtárosok 

kalauzolnak bennünket saját könyvtáraikban.   

Egerben első utunk a Bródy Sándor Könyvtár Zenei Gyűjteményébe és az Idegen nyelvi 

szakrészlegébe vezetett. Zsoldos Marianna és Orsó Éva kolléganő fogadott bennünket. Mielőtt 

beléptünk a könyvtár ajtaján megcsodálhattuk a lépcsőházban lévő gyönyörű, barokk lépcsőt. Először 

a zenei részleget mutatta meg Marianna. A zenei gyűjtemény egy tematikus különgyűjtemény, ahol a 

zenével kapcsolatos összes dokumentumot gyűjtik, zenei szakkönyveket, folyóiratokat, kottákat, 



partitúrákat, hangfelvételeket, különböző könnyű- és komolyzenei műfajokat és irodalmi művek zenei 

adaptációit. (CD, hangkazetta, bakelitlemez, videofelvétel, DVD, elektronikus dokumentum).  

Zenehallgatáshoz korszerű technikai berendezések állnak a látogatók rendelkezésére. A 

hangfelvételek, zenei szakkönyvek és kották nagy része kölcsönözhető és előjegyezhető. Különböző 

listákat, összeállításokat, ajánlásokat is készítenek, tesznek közzé honlapjukon. A tematikus 

ajánlójegyzékek segítséget nyújtanak elsősorban diákoknak, pedagógusoknak, 

rendezvényszervezőknek, de a többi olvasó is haszonnal böngészgethet közöttük. A műfaji listán a 

következők szerepelnek: blues, filmzene, jazz, musical, rock, heavy metal. 

A rendhagyó zeneórákat és más zenei rendezvényeket a szomszédos idegen nyelvi részlegben tartják 

a nagyobb alapterület miatt, de ez nem okoz problémát, mert a kollégák nagyon rugalmasak, szívesen 

segítik egymás munkáját és a két részleg olvasóközönsége is nagy átfedést mutat. Az idegen nyelvi 

részleg elsősorban a nyelvtanuláshoz nyújt segítséget, 52 európai és Európán kívüli nyelven kínálnak 

könyveket, folyóiratokat, térképeket, hangkazettákat, videokazettákat, CD-lemezeket, DVD-ket, CD-

ROM-okat, posztereket, oktatókártyákat és képgyűjteményeket. A szakrészleg szoros kapcsolatot ápol 

a British Council, az Egyesült Királyság oktatási és kulturális kapcsolatokat építő nemzetközi 

szervezetével, melynek magyar irodája a  GatewayUK gyűjteményével várja az olvasókat, ezenkívül a 

részleg a Goethe Intézet Partnerkönyvtára is. Itt található még az EU információs pont, ahol öt nyelven 

lehet tájékozódni az Európai Unióval kapcsolatosan. A honlapon megjelenő listák, ajánló jegyzékek 

nagy segítséget nyújtanak diákoknak, nyelvvizsgára készülőknek, nyelvtanároknak és minden lelkes, 

érdeklődő olvasónak. 

Búcsúzóul kaptunk egy feladatot, a lépcsőházban lévő hatalmas 

táblára fel kellett írni a kedvenc magyar dalunk címét, ami 

komoly fejtörést okozott a bőség zavara miatt. Megnyugodtunk 

az egri olvasók zenei ízlése ügyében, mert olyan címeket 

olvashattunk, mint: Omega: Tízezer lépés, Kiss Tibi: Márti dala 

(Anna and the Barbies), Szabó Balázs: Bájoló, Cseh Tamás: 

Csönded vagyok, Ghymes: Tánc a hóban, Hobo Blues Band: 3.20-

as blues, Both Miklós–Radnóti Miklós: Hasonlatok, Kerekes Band: Szerelem, szerelem.  

Az árnyas Kossuth Lajos utcán néhány métert továbbhaladva a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárhoz értünk. Az épületbe 

lépve először egy interaktív kiállításon kalauzolt végig bennünket 

Oroszi Katalin. A „Születtem Egerben, amire büszke vagyok” című, 

Bródy Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett 

kiállítás megtekintése közben az író életéről, műveiről a 

Gárdonyihoz fűződő érdekes barátságról hallottunk történeteket.  

Nagyon finom limonádéval 

kedveskedtek nekünk, aztán bekukkantottunk abba a helységbe, 

amelyben a nyári zárás idején is lehetőség van helyben olvasásra, 

könyvek visszaadására, és ezekből válogathatnak is a betérők, 

amennyiben találnak közöttük kedvükre valót. Kárpátiné Ézsiás Edit 

vezetett tovább bennünket a könyvtárban, és mesélt a könyvtárnak 

helyet adó egykori Nagypréposti palotáról, ami a város egyik 



legszebb épülete. Ezzel együtt beszélt a helyhiányról, a meg nem valósult bővítési tervekről is. 

Hallhattuk és láthattuk, hogy milyen sikeresen alakították át, szervezték újra a változó igényekhez 

igazodva a tereket és szolgáltatásokat, és közben milyen kellemes, marasztaló környezetet is 

teremtettek a klasszikus és modern összehangolásával.  

       

A Líceum-bejárás során részletesen megismertük az épületet, az itt található Főegyházmegyei 

Könyvtárban megcsodálhattuk az egyetlen, Magyarországon létező teljes autográf Mozart-levelet. 

Felfedeztük a Líceum épületében található másik nagy könyvtári egységet, a Tittel Pál Könyvtár és 

Médiacentrumot. Természettudományos ismereteinket bővíthettük a Varázstoronyban, ahol a 

Camera Obscurát (periszkóp) is kipróbáltuk. Az 1776-ban készült, Hell Miksa által tervezett berendezés 

nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon ritkaságnak számít. Optikái segítségével a barokk 

Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő asztalra. 

A vándorgyűlés délután nyitó plenáris üléssel folytatódott, a megnyitó beszédek után a 

hagyományos díjátadások következtek. Ebben az évben sem maradt díjazott nélkül a Somogy Megyei 

Szervezet, tagtársunk, Horváth Péter, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztató 

könyvtárosa a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíját vehette át. 

A pályázatra beadott dolgozatának címe: Magunk alatt vágjuk a fát? Tanulmány a digitalizálás 

megítéléséről a könyvtárosok körében.  

       

Itt olvasható: 

http://kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/Horvath_Peter_palyazat_2013.pdf#overlay-

context=az_ev_fiatal_konyvtarosa_kulondij 

Az ülés végén tortával is köszöntöttük a 45. 

Vándorgyűlést.Az elnökségi fogadáson Petivel finom 

vacsorát fogyasztottunk, és egri borokat 

kóstolgattunk a Szépasszonyok völgyében, a 

Magister borarchívumban. A borok közül 

természetesen az „Egri csillagok” ízlett a legjobban. 

Az est fénypontja volt a fáklyás felvonulás, a közös 

http://kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/Horvath_Peter_palyazat_2013.pdf#overlay-context=az_ev_fiatal_konyvtarosa_kulondij
http://kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/Horvath_Peter_palyazat_2013.pdf#overlay-context=az_ev_fiatal_konyvtarosa_kulondij


éneklés után 700 könyvtáros indult pergő dobszóra az Eszterházy térről a várba. Nagyszerű 

látványosság voltunk a városlakóknak! A várban további programok következtek, köztük a Pavane 

történelmi tánccsoport bemutatója.  

       

A pénteki nap 9 órakor a kis plenáris üléssel kezdődött, Sörény Edina előadásában ismertette az új 

könyvtári stratégiához készült szakmai vitaanyagot, amely az MKE honlapján is olvasható és 

véleményezhető is. (Több szervezeti és egyéni vélemény is olvasható a Könyvtárvilág 4. számában 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/) Őt követte Eszenyi Miklós, a Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi 

és Igazgatási Főosztály főtanácsosa, aki az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programot ismertette 

(EFOP).  A program 9. és 10. pontjára hívta fel a figyelmet, a könyvtáraknak szerepe van a „társadalmi 

befogadás előmozdításában és a szegénység elleni küzdelemben” szolgáltatásaik és oktatásaik révén, 

azonban infrastruktúra, valamint tartalom és szolgáltatásfejlesztés szükséges, amelyet „egy 

programon belül” is meg lehet majd pályázni. Továbbra is kiemelt cél a hátrányok leküzdése és az 

egyenlő esély megteremtése a végpontokon kiemelten: a községek kerülnek előtérbe a pályázatokban, 

illetve az iskolás kor előtti kompetenciafejlesztés, digitális írástudás elsajátítása (amely még koránt 

sincs megfelelő szinten) és a lakosság aktivizálása. Dr. Maácz Miklós a Vidékfejlesztési Minisztérium 

Vidékfejlesztési Főosztályvezetője a Vidékfejlesztési Programot (VP) mutatta be. Ezen belül az 

„Alapvető szolgáltatások, a falvak megújítása a vidéki térségekben” című projekt a könyvtárak 

kapcsolódási pontja lehet. Jusztin Valéria a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal vezető-tervezője 

ismertette a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot (TOP). Előadásában felhívta a 

figyelmet az Európai Unió 2020 stratégia néhány fontos elemére: „a kultúra önmagában nem 

támogatható terület”, prioritást élvező célokhoz kapcsolódva lehet csak forráshoz jutni. Ezek közül 

néhány: intézmények energiahatékonyságának növelése (intézményfenntartásra, beruházásra szánt 

támogatásokkal), a lakosság foglalkoztatásának növelése, 40%-nak felsőfokú végzettség elérése 

(képzés, oktatás támogatásával), közösségfejlesztés, közösségépítés, a meglévő könyvtári 

intézményhálózat fejlesztése.  Hangsúlyozta: megfelelő csomagolás szükséges a könyvtári célok 

megvalósításához. 

11 órakor a szekcióülésekkel folytatódott a tanácskozás a Líceum épületében. A 12 szekció nagyon 

sokszínű programot állított össze, az előadásokból csak néhány gondolat. (Reményeim szerint az 

előadások anyaga is olvasható lesz a vándorgyűlés honlapján, és a facebook oldalán, néhány szekció 

beszámolója pedig a Könyvtárvilág 4. számában meg is található. http://mke.info.hu/konyvtarvilag/) 

Tudományos és Szakkönyvtári Szekció: 

Markója Szilárd beszámolt a Digitális Tankönyvtár folyamatos gyarapodásáról felsőoktatási könyvekkel 

(év végére várható 3000-5000 cím), magyar szakmai folyóiratokkal (ADT jelenleg 33) és a Tinta kiadó 

könyveiből a „Nyelvészeti e-Book könyvtár” (lexikontár) is elérhető az oldalon. A jövőben további 200 

kurrens tartalom megvásárlását és közzétételét is tervezik.  

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/


Váradi Tamás (MTA Nyelvtudományi Intézet): MATRICA humán folyóiratok hivatkozási adatbázisának 

építéséről beszélt, melyhez közreműködőket is keresnek. Markó Tamás (PTE EK) a kísérleti projekt 

teszteléséről számolt be.  

Holl András (MTA Könyvtár és Információs Központ) előadása – Meta és adat – itt olvasható: 

https://www.mtmt.hu/system/files/hollandras_vandorgyules_2013.pdf 

Az előadások végén szekciónként a könyvtári stratégiáról folyt párbeszéd és összegző gondolatok 

fogalmazódtak meg: egyetértés volt abban a kérdésben, hogy a könyvtáraknak integrált 

szolgáltatásokban kell gondolkodniuk, azonban az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése 

könyvtártípusonként már különbséget és nehézséget jelenthet. A „nyílt hozzáférés” alapvető lesz, 

felvetődött az a kérdés, hogy a tudományos információ kezelése kikerül-e a könyvtárakból és a 

könyvtáros segítő szerepe lesz-e hangsúlyosabb a jövőben. 

Olvasószolgálati Szekció: 

Venyigéné Makrányi Margit Borsod megye területi könyvtári 

ellátásának újraszervezéséről tartott nagyon alapos és részletes 

beszámolót, egy Somogyhoz hasonlóan soktelepüléses megye 

gyakorlatát mutatta be. A konkrét szervezési lépések, adatok, 

számok és technikák mellett hangsúlyozta: „a legfontosabb 

szempont a személyes kapcsolattartás a fenntartó és a könyvtári 

munkatárs között, és ez a rendszer működőképességének alapja”. 

Remélem ez az előadás is elérhető lesz, jó ötletekkel és gyakorlati tanácsokkal van tele.  

A vándorgyűlés záró plenáris ülésén (MKE 45. Vándorgyűlés - 

Plenáris Záró Ülés) került sor a határon túli magyar könyvtáros 

szervezetekkel, valamint intézményekkel kötött együttműködési 

megállapodás ünnepélyes aláírására. Az aláírók között volt 

kedves vendéglátónk Burgenlandból, az UMIZ igazgatója, 

Kelemen László.  A szekciók zárógondolatai is elhangzottak, 

melyek most kiemelten 

fontosak a stratégiakészítés 

szempontjából, hangsúlyozta zárszavában Bakos Klára elnök. „Nem 

mindennapi dolog, hogy egy szakmának ennyi képviselője (680 fő) 

legyen jelen egy konferencián a nyár kellős közepén”– idézte 

zárszavában a jövő évi vendéglátók egy képviselőjét –, „amely 

valójában egy országos továbbképzés”. Bejelentette, hogy a jövő évi 

vándorgyűlés helyszíne Sopron lesz, ám addig is sok munka vár még 

ránk! 

Baráti találkozó zárta az estét a vidámság jegyében, újra finom egri borokat kóstolgattunk a vacsora 

mellé, ennek ellenére a Gárdonyi titkosírásával készült fejtörőt is meg tudtuk oldani! Vetélkedő 

nyertesei között volt az ingyenes részvételre idén is sikeresen pályázó három kaposvári hallgató. 

Köszönet dr. Vörös Klára tanárnőnek az ajánlásokért, és az 1%-ot az MKE javára felajánló kollégáknak, 

akik így lehetővé teszik, hogy a fiatalok részvételét támogatni tudjuk! Az este jó hangulatáról pedig 

beszéljenek tovább a képek. 

https://www.mtmt.hu/system/files/hollandras_vandorgyules_2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oAaQdXllze4&list=PLS4XHxFZSTm0hP6Ma5P34rbPqZ4kX6QvX&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=oAaQdXllze4&list=PLS4XHxFZSTm0hP6Ma5P34rbPqZ4kX6QvX&index=5


       

     

     

Elmondhatjuk, hogy Egerben különösen jól sikerült vándorgyűlésen vehettünk részt. Óriási volt a 

vendégszeretet, gördülékeny a szervezés, és mindenki határtalanul kedves volt. Ezért is adtam 

beszámolómnak ezt a címet, amelyben a résztvevők biztosan megerősítenek: Az egyik legeslegjobb… 

Kaposvár, 2013. augusztus 10. 

Bernáczkiné Antal Judit 

Dr. Pintérné Kék Krisztina MKE SMSZ elnök 


