TMT BESZÁMOLÓK

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
53. Vándorgyűléséről
Idén nyáron Kaposváron végre újra személyes jelenlét mellett rendezték meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlését. A 2022. július 14. és 16. között megtartott konferencia témája: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás. A rendezvény helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
Kaposvári Campusa volt.

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évéről-évre
megrendezi – a most már több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő – vándorgyűlését, amely az adott év legnagyobb szabású szakmai rendezvénye. A vándorgyűlésre a könyvtáros
szakma minden területéről érkeznek résztvevők,
nemcsak Magyarországról, de a környező országok
magyarlakta vidékeiről és más európai országokból
is, és jelen vannak az egész világot átfogó könyvtáros szervezetek, az IFLA vezető képviselői is. A plenáris ülésen neves kutatók adnak elő, a szakmai
napon pedig az egyesület szervezetei által rendezett programokon vitatják meg az aktuális kérdéseket. A vándorgyűlés nemcsak szorosan vett szakmai rendezvény, hanem alkalmat kínál a személyes
beszélgetésekre, találkozásokra, kapcsolatok kialakítására, kulturális programokon való részvételre,
a rendezvénynek helyet adó város-megye nevezetességeinek megismerésére is.”
„A vándorgyűlés témaválasztása során az MKE
elnöksége mindig nagy figyelmet fordít arra, hogy
korszerű, aktuális és a világ könyvtári trendjéhez kapcsolódó, az Európai Unió által is preferált
problémák kerüljenek a tanácskozások középpontjába. Ennek megfelelően – az IFLA által is kiemelten kezelt témakörhöz kapcsolódva – a 2022. évi
vándorgyűlést a fenntarthatóság, a felelősség,
a szemléletformálás jegyében szervezték meg.”
(Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke)
A programok sora már július 13-án szerdán a 0.
napon elkezdődött könyvtárlátogatással a Takáts
Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban és
a MATE Kaposvári Campus Könyvtárában. Este Variációk egy rablásra címmel Benedek Dániel és Fándly
Csaba színházi előadását láthatták a résztvevők.

Az első napon folytatódott a könyvtárlátogatás. Megnézhettük a Takáts Gyula könyvtárban
a 70 éves könyvtár történeti fotókiállítását. Kiállítást
rendeztek a MATE és elődintézményei saját kiadványaiból. “Kollégáink és egyéb állatfajták” címmel
– Campusvizitre invitáltak bennünket. A rendezvény egész ideje alatt fényképezkedhettünk Kádár
Ferkó Fotószínházában. Ellátogathattunk a Takáts
Gyula Emlékházba. Lehetőség nyílt a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárának megtekintésére. Bemutatkozott a Kaposvári Társasjáték Klub.
Az ügyeskedni vágyó kreatív könyvtárosok kézműves műhelybe mehettek. A Belváros nevezetességeit idegenvezető kalauzolásával járhattuk végig.
A Csiky Gergely Színház művészei meglepetés előadással kedveskedtek a résztvevőknek a Campuson.
A Nyitó plenáris ülés az ünnepi köszöntőkkel
kezdődött. Elsőként Barátné Prof. Dr. Hajdú Ágnes,
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
mondta el gondolatait. Ezután Szóllás Péter a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője következett. Majd Dér Tamást, Kaposvár alpolgármesterét hallhattuk, akit Vörös Péter, a MATE
Kaposvári Campus főigazgatója követett. Végül Kiss
Gábor a Kaposvári Campus Könyvtár igazgatója
mondta el köszöntő beszédét. Majd a díjak, kitüntetések átadása következett.
Az ülés második részében Dr. Gombos Péter
PhD, olvasáskutatónak, a MATE Kaposvári Campus
főigazgató-helyettesének, a Magyar Olvasástársaság alelnökének előadása következett A digitális
bennszülöttek és a könyvtár(osok) – Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás az olvasáskutató szemszögéből címmel.
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A Nyitó plenáris ülés után meghívott vendégek
számára fogadást tartottak. Ezután a Kossuth téren
meglepetés flashmob fogadta a résztvevőket, majd
elsétáltunk a színházba, ahol a Kaposvári Helyőrségi Zenekar fergeteges koncertjét hallgattuk meg.
A második nap szakmai programja Kisplenáris üléssel kezdődött. Az első előadó Rózsa Dávid az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt, aki Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerről címmel
tartotta meg előadását.
A könyvtár szerepe és felelőssége a tudományos
kiadásban címmel Gombosné Szabó Sára kutatástámogató könyvtáros, a MATE Egyetemi Könyvtár
és Levéltár Kiadói Irodája vezetőjének előadását
hallhattuk.
A konferencia munkája a szekcióülésekkel folytatódott. Betűrendben:
Bibliográfiai Szekció és Helyismereti Könyvtárosok Szervezete közösen tartották szekcióülésüket.
A levezető elnökök Dr. Szőnyi Éva a Bibliográfiai
Szekció elnöke és Mennyeiné Várszegi Judit a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke voltak. Elsőként Az Ökológiai Kutatóközpont Könyvtára címmel a könyvtár vezetőjének Vass Johanna
Phd előadása hangzott el, majd az ELTE Egyetemi
Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési osztálya vezetőjének Székelyné Török Tündének az előadása következett Szerzeményezés és fenntarthatóság? Néhány példa az ELTE Egyetemi Könyvtár
gyakorlatából címmel.
A szaktájékoztatói feladatkörök a 21. században címmel Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály, Szaktájékoztatói Csoportjának vezetője Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella mondta el gondolatait.
Gyűjteménykezelési Osztály informatikus könyvtárosa Jakab Emese a Digitalizált tartalmak megőrzése és szolgáltatása a DEENK-ben címmel tartotta meg előadását.
Köz(ös) kincs és közösség. A Szolnok topotéka
bemutatása következett Károly Nóra a Verseghy
Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Olvasószolgálati Osztály, Helyismereti és Digitalizáló Csoportja vezetőjének előadásában.
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Ezután Nász János főkönyvtáros, ökológiai szaktájékoztató előadása következett A hely ismerete, dokumentumfeltárás, fenntarthatóság sajátos találkozása a József Attila Megyei és Városi
Könyvtárban címmel.
Sóron Ildikó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régióigazgatója Bizalom a virtuális térben: az online
biblioterápia előnyei, hátrányai címmel mondta el
gondolatait.
Végül Roncz Melinda a Somorjai Bibliotheca
Hungarica – Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójának előadása A múlt nagy mesélői – Helytörténeti kiadványok és cikkek a Bibliotheca Hungaricában zárta a sort.
A Jogi Szekcióban dr. Urai-Tóth Éva, elnök köszöntője után a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási
Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének
Dr. habil. Berke Gyula tanszékvezetőnek az előadásában hallhattuk A közalkalmazotti létből (jogállásból) való áttérés a munkavállalói világba (jogállásba). Előnyei, hátrányai, tapasztalatai című
előadást.
A környezetvédelmi jog szabályozásának jövőjéről Dr. Pánovics Attila adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi- és Európajogi Tanszékének munkatársa
beszélt. Majd az Országgyűlési Könyvtár munkatársai kaptak szót. dr. Urai-Tóth Éva, osztályvezető és dr. Horváth Eszter, jogi szakreferens Integrált Jogalkotói Rendszer ParLex alrendszere és az
országgyűlési dokumentumok fenntartható szolgáltatása című előadása hangzott el.
Kardos Helgának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára könyvtárvezető-helyettesének előadásában
Az Open Access és a magyar nyelvű jogi szakfolyóiratok című előadás kővetkezett.
A hazai könyvtárak lehetőségei a Marrákesi
szerződés farvizén – Látássérültek és a nyomtatott
szövegek olvasására egyéb okokból képtelen olvasók könyvtári ellátásáról Bódog András, könyvtáros az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári
Intézet, Könyvtári Szabványosítási Iroda munkatársa beszélt.
A ProQuest szponzori előadásával zárult a szekció munkája.
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A Könyvtárostanárok Egyesülete az „Információs
műveltséggel a fenntartható fejlődésért” gondolat jegyében szervezte szekcióülését. A KTE elnöke
Cserlakiné Hagymássy Krisztina volt a levezető
elnök. A Megnyitó után filmvetítés következett
Információzz! – Oktatóvideók az információzásról, könyvtárakról címmel.
A szekcióülés első előadója Huszárné Szabó
Mária a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ
munkatársa volt. Előadásának címe Iskolai könyvtárak Somogy és Tolna megyében.
Dömsödy Andrea Információzz! De miért? –
A fenntartható fejlődés és a felelős állampolgárság érdekében címmel mondta el gondolatait.
Így Információzunk mi – Somogyi kipróbálók
teachmeetje – 2 könyvtártípus 2 gyakorlat címmel hallhattuk Vörös Klárának a MATE Neveléstudományi Intézet Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Tanszéke egyetemi docensének és Pandur Emesének a Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium
könyvtárostanárának közös előadását.
Végül Így Információzunk mi – további tapasztalatok, ötletek a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumból Csonka Klaudiát, Az Információzz könyv
használata a digitális kultúra tanórán a kaposvári
Kinizsi Lakótelepi Tagiskolából Jónásné Bánfi Csillát, a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumból Lovász
Erzsébetet, a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti
Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumból Müller Nikolettát hallottuk. Felhívás játékra címmel
a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumból Németh Szilvia könyvtárostanár és a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumból Fenyvesi Judit
könyvtárostanár szólította meg a hallgatóságot.
Worldcafe keretében a teachmeetben résztvevő
kollégákkal való kötetlen beszélgetéssel zárult
a szekció programja.
Később biblioterápiás foglalkozásra is sor került.
Patrick Ness – Siobhan Dowd: Szólít a szörny c.
művét dolgozták fel dr. Vörös Klára egyetemi docens
vezetésével.
A Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros
Szekció közös szekció ülésén Haszonné Kiss Katalinnak a Közkönyvtári Egylet elnökének köszöntőjével indult a program.

A könyvtárak új innovációs elektronikus szolgáltatási rendszere címmel Dr. Iszály Ferenc Zalán
a Nyíregyházi Főiskola adjunktusa adott elő:
„Kiemelt célom annak elősegítése, hogy a könyvtáraknak ne „csak” a kultúra, a tudomány megőrzésében, közvetítésében legyen aktív, meghatározó szerepük, hanem fokozzák részvételüket a kutatásban, az innovációban, az egyetemi
Startup ötletek felkarolásában, megvalósításában. A tapasztalatok alapján, azok felhasználásával kidolgoztam egy „Új Webkettes innovációs
könyvtári rendszert”, az UnInLib-et (University
Innovation Library System), amelyet az előadásomban ismertetek.”
A Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban címmel Pőcze Mártát a budapesti Platán Könyvtár
munkatársát hallottuk:
„2018-ban újabb zöldkönyvtár nyitotta meg
kapuit, mely a hagyományos közkönyvtári szolgáltatások mellett számos speciális szolgáltatást kínál látogatóközönségének. Az első
hallásra könyvtáridegennek tűnő innovációk
hamar népszerűvé váltak és azóta is prosperálnak. Az előadás bemutatja egy környezettudatos szemléletű könyvtár mindennapjait és
működését, valamint áttekintést nyújt az Ezüsthegyi Könyvtár zöldkönyvtári lehetőségeiről,
ökorendezvényeiről és olyan speciális szolgáltatásokról, mint a minta tankert, magkönyvtár
vagy a növényadoptáló pont.”
Hertelendy Helga gyermekkönyvtáros, a Takáts
Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár munkatársa Mindennapi élet kis olvasóinkkal a gyermekkönyvtárban. A kaposvári gyermekkönyvtárosok
bemutatója című előadása következett.
„Bemutatásra kerül mindennapi életünk a Takáts
Gyula Könyvtár gyermekkönyvtárában, a gyermekcsoportok fogadása, és a foglalkozásokról is mesélek röviden. Bemutatom a gyermekkönyvtár sokszínű állományát, beszélek a családi
programjainkról és a házi versenyeinkről, kiállításainkról is. Képekkel színesítem a bemutatót.”

381

2022 69/7 lapszám
A délutáni programra a Takáts Gyula Megyei
Hatókörű Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban
került sor, ahol a résztvevőket Szecsei Istvánné
a Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke köszöntötte.
Elsőként Somorjai Noémit a SEÁOK Magatartástudományi Intézet informatikus könyvtárosát hallhatták a résztvevők. Hogyan mozdíthatjuk elő
könyvtári módszerekkel az olvasók küszöbfélelmének leküzdését? címmel.
„Potenciális olvasóink között számos serdülő
küzd szorongással a tabutémákat érintő könyvtári információk keresése során. Általában azok
a serdülők és szüleik érintettek, akik a keresett
téma kibeszéletlensége miatt hátrányban vannak a megfelelő információk megszerzésében.
Az elérhető források hiánya és rejtettsége miatt
Információigényük fokozódik, és rövid idő alatt
stresszként, betegségként jelentkezhet a szorongás. Hogyan segítheti elő a gyermekkönyvtáros
az információk szabad elérését és a küszöbfélelem csökkentését. Ezt próbáljuk bemutatni az
lmbt olvasói csoport példáján keresztül a szülők,
mint potenciális támogató háttér és a könyvtárosi ‘mentorok’ bevonásával.”
Ezután egy foglalkozás következett Nyomozás
Sherlock Holmesszal a gyermekkönyvtárban címmel. A foglalkozást Biszvurmné Mózs Éva a Takáts
Gyula Megyei Hatókörű és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa vezette.
„A Sherlock Holmes könyvtárhasználati vetélkedő az én könyvtáram mintaprogramjai között
szerepel, könyvtárosunk Balogh Melinda fejlesztette ki. Eredetileg a keresés a kézikönyvtárban, médiatárban, felnőtt könyvkiválasztó részlegen, közszolgálati részben és a gyerekkönyvtárban is zajlik. A dokumentumok keresése a mi
játékunkban csak a gyerekkönyvtárban történik. A játékba 4-5 fős csapatok vetélkednek
egymással ki tudja előbb megtalálni a dokumentumokat és az utolsóban rejlő találós kérdés megfejtését lerajzolni.”
A Mezőgazdasági Szervezet szekcióülése Felelősséggel használóink iránt címet viselte. A szekcióülést Horváth Tamás az MMgMK Mezőgazda-
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sági Könyvtár főkönyvtárosa, az MKE Mezőgazdasági Szervezet elnöke moderálta.
Az első előadást Illési Éva a MATE Entz Ferenc
Könyvtár és Levéltár könyvtárosa tartotta Madarak márpedig nincsenek. Digitális írástudás oktatása a MATE Entz Ferenc Könyvtárban címmel.
Az előadás körbejárta, hogy miért fontos a hallgatók és oktatók számára a digitális írástudás oktatása, mit oktatnak ebben a tárgyban és az kiknek
szól. Az előadó az amerikai Birds aren’t real nevű
összeesküvés-paródián keresztül mutatta be, miért
fontos a forráskritika az interneten is.
A következő előadás, melyet Winkler Bea az Állatorvostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc Könyvtár,
Levéltár és Múzeum könyvtárigazgatója, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Intézet egyetemi tanársegéde tartott, Könyvtárosok és a mesterséges intelligencia címet viselte. Az előadásból
megtudtuk, mi a mesterséges intelligencia, és az
miben különbözik a számítógépes programoktól.
Hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát a könyvtárakban, milyen konkrét felhasználási
területek vannak. Például: robot recepciós, könyvtári chetbot, keresők, robotraktár. Milyen lehetőségek vannak a mesterséges intelligenciában, mik
a fejlődés irányai és esetleges veszélyei.
A harmadik előadás kakukktojás volt a könyvtári környezetben. Dr. Kasza Gyula a NÉBIH osztályvezetője Élelmiszerpazarlás – problémák és
megoldások című előadása napjaink egyik nagy
gondjáról, az élelmiszer-pazarlásról szólt. Az általunk megtermelt élelmiszer 1/3-a szemétbe kerül!
Ennek csökkentése az ENSZ fenntarthatósági céljai
között is szerepel. Az előadó szerint az általunk termelt élelmiszer-hulladék fele elkerülhető. Az előadás nagy részét a NÉBIH által 2016-ban indított
„Maradék nélkül program” ismertetése tette ki,
amely fogyasztói kampányból, iskolai programból
és pazarlásmegelőzést elősegítő programból áll.
Szárba szökkent az új vetés. A Mezőgazdasági Könyvtár új digitális felületei címmel tartott
előadást Lengyel Mónika osztályvezető, és Mátyás
Melinda közgyűjteményi szakértő, a Monguz Kfttől. Lengyel Mónika a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárban 2021 augusztusában lezajlott IKR konverzióról beszélt. Ennek során a Mezőgazdasági Könyvtárban használt Aleph rendszerről Qultóra állt
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át a könyvtár. Hogyan történt az átállás gyakorlati megvalósítása, erről szólt az előadás első fele.
Második felében a Mezőgazdasági Könyvtárban
bevezetett digitális könyvtárról és annak megvalósításáról beszélt Mátyás Melinda.
A szekció utolsó előadását Vincze Petronella az
MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár csoportvezetője tartotta Könyvtári könyvműhely. A Mezőgazdasági Könyvtár interaktív előadássorozata címmel. A 2018 óta tartó előadássorozat a könyv és
egyéb íráshordozók kultúrtörténeti áttekintésére
hívja hónapról hónapra a könyvtárosokat és az
érdeklődőket. A résztvevők klubdélutánok keretében egy-egy órában a könyvet mint információhordozót veszik górcső alá. Megvizsgálják és megtárgyalják kultúrtörténeti vonatkozásait és „alkatrészeire" bontva elmerülnek a részletekben is. Ennek
jegyében az előadások a könyv és a könyvkötés
történetéről szólnak, sok gyakorlati foglalkozással.
A Múzeumi Szekció jelmondata „Nem engedünk
a 48-ból!” A program levezető elnökei dr. Szoleczky
Emese a HIM Hadtörténeti Múzeum gyűjteményvezető főmuzeológus, valamint dr. Kreutzer Andrea
gyűjteményvezető főmuzeológus, a Szekció titkára.
A Köszöntő után Ress Zoltánnak a HM HIM Hadtörténeti Múzeum munkatársának előadása következett Mégsem fogyott el Kossuth regimentje
avagy az utolsó utáni 48-as honvédek címmel.
dr. Szoleczky Emese Honvédigazolások, dr. Kreutzer Andrea Rátkay István somogyi tündöklése
és… című előadását hallhatták az érdeklődők.
Nagy példányszámú könyvgyűjtemények aktuális állományvédelmi kihívásai. “A sikeres pályázatírás műhelytitkaiból” című előadást Hajdu
Zsófia Edit a Pre-Con Restaurátor Kft. – Patrica és
Matrica Bt. munkatársa tartotta.
Ezt A Qulto szponzori előadása követte.
Ezután egy közösen tartott előadás következett
dr. Zábrátzky Évát az egri Dobó István Vármúzeum,
és Pancza Jánost a Qulto munkatársait Egri borkóstoló – digitális jógyakorlat a helyi értékek megőrzésére és bemutatására címmel hallhattuk.
A Műszaki Könyvtáros Szekció „A fenntarthatóság és a szemléletváltás új útjai a mai műszaki fejlesztésben” gondolat jegyében tartotta meg szekcióülését. A program levezető elnöke Nagy Zoltán

a Műszaki Szekció elnöke köszöntötte szekciónk
MKE emlékéremmel kitüntetett tagját Antal Lajosnét. Ezután A magyar tudomány, a feltalálók,
a műszaki fejlődés történetének az Álmok Álmodói 20 című, a Millenárison megnyílt kiállítás
demonstrációval és beszámolókkal való bemutatása következett. Az első előadó Dr. Csorba
László az MTA doktora, történész a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója egy különleges
nézőpontból, a magyar-olasz kapcsolaton keresztül
mutatta be az ország ezeréves történetét.
Ezután Dr. Gazda István kandidátus, tudománytörténész, a MATI igazgatója betegsége miatt
online kapcsolódott be programunkba. Előadásában bemutatta, hogy a múlt kimagasló tudományos eredményei, hogyan válnak jövőnk alakítóivá.
Az előadások után egy werkfilmet nézhetünk
meg az Álmok álmodói 20 kiállítás születéséről,
amihez totó játék kapcsolódott.
A Softlink Hungary Kft. szponzori előadásával
zárult a programunk.
A Somogy Megyei Szervezet programjának levezető elnöke a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi
Könyvtár osztályvezetője Schmidtné Bakó Tünde
volt. A résztvevők elsőként Kaposvár MJV polgármesterét Szita Károlyt hallhatták. Kaposvár a klímabajnok – a klímavédelem céljai és eredményei
Kaposváron címmel.
Ezt a MédiaCity szponzori előadása követte.
Majd a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkatársa Zöld utakon – Öko percek a jövőnkért című
előadásával folytatódott a program.
Ezután Egyed Nándor a Takáts Gyula Megyei
Hatókörű Városi Könyvtárból A kistelepülési
könyvtárellátás sajátosságai Somogy megyében
című előadását tartotta meg.
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium könyvtárának munkatársa Violáné Bakonyi Ibolya “…ama első oskola,
s az a makacs könyv-illat” : értékvédelem muzeális könyvtári környezetben címmel szólt a hallgatósághoz.
A sor H. Molnár Katalin Takáts Gyula Megyei
Hatókörű Városi Könyvtár munkatársának előadásával zárult, amelynek címe Az építész előlép a múltból – a Lamping Józsefről szóló könyv születése.
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A Társadalomtudományi Szekció programjának
levezető elnöke Villám Judit Szekcióelnök volt.
Az első előadó Gondos Gábor az Országos Széchényi Könyvtár, Főigazgatói Kabinetjének munkatársa
A zöld árnyalatai címmel tartotta meg előadását.
Majd a József Attila Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója Mikolasek Zsófia és igazgatóhelyettese
Márkus Mónika következett. Előadásuk címe: Fenntarthatóság, esélyegyenlőség és közösségfejlesztés a tatabányai József Attila Megyei és Városi
Könyvtárban. Őket Tegdes Egyházi Dóra a Szlovákiai
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke; a rozsnyói Gömöri Művelődési Központ kisebbségi kulturális menedzsere követte Üdvözlet a szomszédból.
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének
új kiadványa és online módszertani gyűjteménye
című előadásával.
Péterfi Rita az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum igazgatója Tanítva tanuljuk a felelősséget.
AZ OPKM helye a szemléletformálás körforgásában címmel tartotta meg előadását.
Az Országgyűlési Könyvtár munkatársait Villám
Judit osztályvezetőt és Parti Ádám csoportvezetőt
Paradigmaváltás/szemléletformálás a könyvtárosok, az olvasók és az online használók között címmel hallhatták az érdeklődők.
A PreservArt szponzori előadásával fejeződött
be a program.
A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció programjának levezető elnöke Kalydy Dóra szekcióelnök volt. akinek köszöntője után Dudás Anikónak
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem könyvtárvezetőjének Felsőoktatási könyvtár: új feladatok és
szerepkörök trendjei című előadása következett.
Majd ismét Kalydy Dórát, az MTA KIK általános
főigazgató-helyettesét hallhattuk Közösségi tudomány – citizen science – a könyvtárak új(abb)
lehetősége címmel.
Darabosné Maczkó Beáta a MATE Entz Ferenc
Könyvtár könyvtárvezetője A MATE Budai Campusán alakuló közösségi tudományos projektről szólt.
Velkei Ottónak a Velworks képviselőjének előadása
a Szemléletváltás, fordulatszámváltás! címet kapta.
Fenntartható tudás, tudásátadás: PHD hallgatók tudománymetriai ismeretei címmel a PTE
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtárának könyvtárvezetője Csehné Kardos Zita adott elő.
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Ezután a Neumann János Egyetem Könyvtár és
Információs Központ könyvtárigazgatójának Kötél
Emőkének az előadása hangzott el Adatbázishasználat és módszertani nehézségek címmel.
A könyvtárak felelőssége: online kurzusok
fogadtatása, fejlesztése és tapasztalatairól Egri
Krisztina az ELTE Társadalomtudományi Kar Némedi
Dénes Könyvtárának könyvtárvezetőjét hallhattuk.
A sort Laskay Anna az EKE Tittel Pál Könyvtár szaktájékoztatója zárta Érték-és információközvetítés
változó környezetben – a Tittel Pál Könyvtár saját
gyártású műsorai című előadásával.
A Zenei Könyvtárosok Szervezete programjának
levezető elnöke Bándoli Katalin a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének osztályvezetője volt.
Elsőként Bozó Péter a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa Fejezetek Jacques Offenbach
budapesti fogadtatásának történetéből címmel
tartotta meg előadását.
„Az előadáson Bozó Péter többek közt arra
a kérdésre igyekszik választ adni, hogyan lett
Offenbachból, az “operettek termékeny szerzőjéből”, a “zene Arisztophanészéből”, akinek
egyes műveit a 19. században még “a zenei
pornográfia” alkotásainak tekintették, a 20. század elejére klasszikus szerző.”
Vavrinecz Veronika zenetörténésznek az „Amikor
felvételizni mentem a Zeneakadémiára, huszonegy falu háromszáz dala volt tarsolyomban”.
Somogy megye népzenei örökségéről című előadása hangzott el.
„Olsvai Imre sokoldalú zeneszerzői, zenetudományi munkásságában kiemelt helyet foglalt
el a népzene, a népszokások megismerése és
megismertetése. Élete során közel 3000 somogyi népdalt és népszokást gyűjtött fel és jegyzett le. Ennek bemutatására vállalkozik az előadás és a bemutató.”
Végül Bándoli Katalin következett Nyomtatott
kotta vs. digitális kotta című előadásával.

Prokné Palik M. Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűléséről
„A technikai, technológiai újdonságok és az
ezek nyomán bekövetkezett felhasználói szokások változása jelentős kihívás elé állítja a zenei
könyvtárosokat. A műhelybeszélgetésen megvitatjuk, milyen lehetőségei vannak a zenei
gyűjteményeknek, hogy a változásokhoz alkalmazkodni tudjanak.”
A Zöldkönyvtári Szekció programjának szervezője
az MKE Tolna Megye Szervezete. Levezető elnöke
Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár könyvtárigazgatója volt.
Elsőként Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes az MKE
elnöke, az ELTE egyetemi tanára tartott előadást
Az IFLA és a fenntartható fejlődési célok címmel.
Majd Szépvölgyi Katalin igazgatóhelyettesnek,
az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Fiókkönyvtára vezetőjének Magvető és vetőmag – könyvtári és zöldkönyvtári szolgáltatások című előadása
következett.
A tatabányai József Attila Megyei és Városi
Könyvtár főkönyvtárosának Nász Jánosnak az előadása Magvetők, avagy könyvtárzöldítés a József
Attila Megyei és városi Könyvtárban. 2010−2021
címmel hangzott el.

Zöld városban zöld könyvtár – innovációk
a GVKIK-ban címmel Tóth Gabriellát a Gödöllői
Városi könyvtár és Információs Központ tájékoztató
könyvtárosát hallottuk.
Kádár András a Jane Goodall Intézet főtitkára
Zölden könnyebb – passzold vissza könyvtár! címet
választotta előadásának.
Liebhauser János szekció elnök előadása zárta
a sort A Zöldkönyvtár, a KSZR és a Játék címmel.
Láthatjuk, hogy a szakmai programok milyen
gazdag kínálata várta a Vándorgyűlés résztvevőit. A Záró plenáris ülésen a szekciók képviselői néhány mondatban összefoglalták a szekcióülések üzenetét. Kisorsolták a totó játék nyereményeit. Végezetül Mikolasek Zsófia a tatabányai
József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
átvette a vándorbotot. Jövőre az 54. Vándorgyűlésen Tatabányán találkozunk.
A napot lovasbemutató és a Baráti találkozó
zárta. Végül kirándulásokkal fejeződött be a könyvtárosok 53. Vándorgyűlése.

Köszönjük Horváth Tamásnak az MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár főkönyvtárosának, az MKE Mezőgazdasági
Szervezet elnökének beszámolóját a Mezőgazdasági Szekció üléséről.

Prokné Palik Mária
(BME OMIKK)
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