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Ezt a találó címet adta a somogyi könyvtárosok szakmai napjáról szóló tudósításának egy újságíró a 

helyi sajtóban, és valóban, napjainkban ez az egyik 

legfontosabb elvárás, amelynek meg kell felelnie a 

könyvtárakban dolgozó szakembereknek.  

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban tartott 

könyvtáros szakmai nap első részében egyesületi 

taggyűlést tartott az MKE Somogy Megyei Szervezet. 

Ennek keretében először „A kiszámítható életpálya” 

konferencia részleteiről számolt be az egyesület helyi 

elnöke, dr. Pintérné Kék Krisztina a megye 

könyvtárosainak. 

Az országos konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

szervezésében zajlott 2014. november 26-án az Országos Széchenyi Könyvtárban. A szervezetek célja 

a szakmai háttéranyag és koncepció elkészítése, ami alapját képezheti annak a könyvtáros életpálya-

modellnek, amely a könyvtári munka eredményességének növelését és a könyvtárosi pálya vonzóvá 

tételét szolgálja majd. „Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók 

társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése” – jelentette ki Cseri Miklós kultúráért 

felelős helyettes államtitkár a rendezvényen. 

A megalakult munkacsoport tagjai előadásaikban összegezték a nemzetközi könyvtári trendeket, a 

változó könyvtári feladatokat a közösségi térré válástól a tudományos könyvtári szolgáltatásokig, és 

bemutatták a jelenlegi foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi hátteret. Beszámoló hangzott el a 

közszolgálati és pedagógus életpálya-modellekről, valamint a könyvtáros képzés helyzetéről és a 

szakmai utánpótlás problémájáról. Felmerült a társszervezetekkel való együttműködés kérdése.  

A konferencia végén bemutatták az életpálya-modell tervezetet, amit megvitatásra javasolnak a 

szakmai közösség számára. Az elnök kérte a tagságot és a könyvtárosokat az MKE honlapjára 

(www.mkeinfo.hu) is felkerült előadások tanulmányozására és a koncepció véleményezésére.  

 

A konferencia előadásai a honlapon:  

Változó igények, bővülő szerepek – nemzetközi könyvtári körkép 

Előadó: Nagy Zsuzsanna főigazgató, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár 

A papír alapú egzisztenciától a személyre szabott értékelés igényéig: a munkaköröket meghatározó 

szabályozás hatásai huszonkét év tükrében 

Előadó: Horváth Sándor Domonkos igazgató, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 

Önértékelés – életpálya – változó kompetenciák 

Előadó: Hock Zsuzsanna könyvtárostanár, közoktatási szakértő, Veres Pálné Gimnázium 

A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés 

Előadó: Eszenyiné Dr. Borbély Mária adjunktus, DE Könyvtárinformatika Tanszék 

Az egyesületi taggyűlés témája volt még a jövő év elején esedékes tisztújítás. A lejáró vezetőségi 

mandátumok miatt választásokra kerül sor az országos és a helyi szervezetekben egyaránt. Ebben is 

szükség lesz a tagság aktív közreműködésére, részvételére. 

http://www.mkeinfo.hu/
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/12/NagyZs_korkep.pptx
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/12/HSD_szabalyozas_hatasai.pptx
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/12/HSD_szabalyozas_hatasai.pptx
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/12/HockZs_Onertekeles.pptx
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/12/Eszenyine_eletpalya.pptx


Végül Buzási Éva ismertette a 2015. április 17-19-ig 

Kassára tervezett szakmai tanulmányút részleteit, 

amelyről részletes útiterv készül a pontos 

információkkal.  

A szakmai nap során a továbbiakban az ünnepé és a 

hagyományé volt a főszerep. Évről évre ebben az 

időszakban emlékeznek ugyanis a somogyi 

könyvtárosok a megyei téka alapítójára, s ennek 

kapcsán több évtizede köszöntik „leghűségesebb” 

munkatársaikat is. 

A Törzsgárda ünnepséget a Kaposvári Egyetem 

Színművész szakos hallgatóinak lenyűgöző műsora 

nyitotta meg, amelyben többek között Babits Mihály, 

Szabó Lőrinc, Petri György és Hamvas Béla műveivel 

köszöntötték az ünnepelteket.  

Az emléklapokat Dér Tamás alpolgármester és Horváth 

Katalin könyvtárigazgató adták át.  

10 éves könyvtári munkáért: 

Borsáné Horváth Brigitta Szenna, Karancz Jánosné 
Kaposszerdahely, Pappné Kovács Andrea Vése, Tián 
Józsefné Patalom 
 
20 éves könyvtári munkáért: 

Berkesné Hegedüs Márta Balatonföldvár, Bertalan Béla Jákó, Ellenberger Ildikó Fonyód,Farkas Katalin 

TGYMVK, Kovács Lajosné Kéthely, Varga Melinda Csoma 

 

30 éves könyvtári munkáért: 

Köpflerné Szeles Judit TGYMVK, Szabó István Tab 

 

Az ünnepeltek között különösen kedves számunkra 

Horváth Éva, aki 50 éve lett könyvtáros 

Nagybajomban. Elhangzott, hogy több mint harminc 

éven át főhivatású könyvtárosként dolgozott. Tudatos 

állománygyarapítási stratégiájának köszönhetően jött 

létre a falusi könyvtárak számára is például szolgáló 

gyűjtemény. Olvasótábora folyamatosan növekedett – 

köztük számos egykori, ma már tudományos fokozattal 

rendelkező fiatal. Kitűnő kapcsolatot ápolt Gyergyai 

Alberttel. Nemcsak könyvtárosi, népművelői munkája 

ismert; a nagybajomi labdarúgócsapat lelkes szervezője volt hosszú éveken át. Ma is segíti fiatal 

kollégáit. 2003-ban vehette át Nagybajom díszpolgári címét.  



Idén a munkatársak szavazati alapján a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár „A könyvtárért, az olvasókért” díját Fehér Zsófia könyvtáros, 

médiatáros kapta.  

Az ünnepség végén koszorúzásra került sor a Festetics László tiszteletére 

állított emlékoszlopnál, aki előtt azért tisztelgünk, mert „1825-ben 1000 

ezüst forintot adományozott a nemes vármegyében felállítandó »olvasó 

intézet« javára, amely a mai 

megyei könyvtár elődjének 

tekinthető”. A megalakult 

könyvvásárlói bizottságnak tagja volt Berzsenyi Dániel 

is.1  

A szakmai nap Bánkeszi Katalin, az OSZK Könyvtári 

Intézet igazgatójának előadásával folytatódott, amely 

a „Könyvtárak partnerségben az Eldorádóval” címet 

viselte. Az új könyvtári szolgáltatással, az „Elektronikus 

Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa 

és Dokumentumtára” felületével, lehetőségeivel, működésével a fejlesztés korábbi szakaszában 

ismerkedtünk már a februári szakmai napunkon. Most a szolgáltatás folyamatkövető lépéseiről 

kaptunk átfogó képet: milyen feltételekkel és lehetőségekkel juthatnak az olvasók jogtiszta online 

úton a kívánt dokumentumokhoz, és a könyvtárosok milyen pontokon, munkafolyamatokon, 

feladatokon keresztül kapcsolódnak a rendszerbe? Hallottunk arról, hogy nem kell könyvtárba 

beiratkozott olvasónak lenni annak, aki használni szeretné a szolgáltatást, de az e-olvasójegy a 

könyvtárakban lesz megvásárolható. A piaci szereplők, könyvkiadók 

bevonásával válhat teljessé a rendszer, valamint az elektronikus 

kötelespéldány-rendelet révén. Az elektronikus fizetést egységes 

költségkalkuláció és árajánlat előzi meg. A folyamat során digitalizált 

dokumentumok hosszú távú, biztonságos megőrzését a PDF/A formátum 

biztosítja majd. Kérdésként felmerült, hogy mennyi lesz az e-olvasójegyek 

ára, honnan lesz információja a szolgáltatásról azoknak, akik nem 

könyvtárhasználók, milyen korosztálytól lesz elérhető a szolgáltatás? 

Tapasztalható, hogy nagy a könyvtárosokban az érdeklődés és várakozás, 

és látható, hogy új minőségű munkát jelent majd a könyvtárakban (e-

adminisztrátorok), de korszerű, átlátható, egységes rendszer készül a 

valódi és a virtuális olvasók hasznára egyaránt. 

Az Eldorádóról részletesebben információk itt találhatók: 

http://www.oszk.hu/eldorado/hirek/eldorado-partnerkoenyvtarak-muhelytalalkozoja-2014 

 

A szakmai napról készült fényképek nagy felbontásban elérhetők honlapunkon: 

http://www.mkesomogy.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=18:szakmai-

nap-2014-december-2&Itemid=15  

 

                                                           
1 Pegán Anita: Kaposváron szeptemberben. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 14. évf. 2005. 11. sz. p. 20–28. 

http://www.oszk.hu/eldorado/hirek/eldorado-partnerkoenyvtarak-muhelytalalkozoja-2014
http://www.mkesomogy.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=18:szakmai-nap-2014-december-2&Itemid=15
http://www.mkesomogy.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=18:szakmai-nap-2014-december-2&Itemid=15


 

A helyi médiában megjelent híradások a szakmai eseményről: 

 

Átalakítja a jövőt az Eldorádó  

2014.12.02, Kedd 

http://www.somogytv.hu/cikkek/104852/ 

 

Sokoldalú könyvtárosok 
2014. December 02. - Kedd 18:02 

 http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-12-02/sokoldalu_konyvtarosok.html 

 

Közösen ünnepeltek a könyvtárosok 
2014. december 2. 18:13 H. M. 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kozosen-unnnepeltek-a-konyvtarosok-584449 

 

 

Dr. Pintérné Kék Krisztina 

MKE Somogy M. SZ. elnök 

http://www.somogytv.hu/cikkek/104852/
http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-12-02/sokoldalu_konyvtarosok.html
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kozosen-unnnepeltek-a-konyvtarosok-584449

