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SZERVEZETI ÉLET 

TANÁCSÜLÉS 
 

AZ MKE Tanács 2012. október 4-én tartotta kibővített őszi ülését. A tanács tagjain kívül meghívást 
kaptak a szervezetek elnökei, de természetesen bárki eljöhetett a tagok közül. Az elnökségből 
jelen volt Bakos Klára elnök, Fehér Miklós főtitkár, Dr. Redl Károly alelnök, az ellenőrző 
bizottságból az elnök, Dr. Horváth Sándor Domonkos, valamint Gyüszi László. Rajtuk kívül a PR 
Munkabizottság elnöke, Keszi Erika Zsuzsanna, és a Verzó főszerkesztője, Kóródy Judit is eljött az 
ülésre. 
 
Az első napirendi pont a főtitkár „szokásos” beszámolója volt a két ülés közötti időszakról: a 
taglétszám alakulásáról, a nyilvánosság kérdéseiről (pl. a Verzó megjelenése), az elnökségi 
ülésekről, az érdekegyeztetés/érdekérvényesítés kérdéseiről, a küldöttközgyűlésről.  
 
Fehér Miklós után Bakos Klára elnök kért szót, és kiegészítette néhány információval a főtitkári 
beszámolót. Szólt a vándorgyűlés pozitív és negatív értékeléséről, bár összhatásában, 
szakmaiságában sikeresnek ítélte a találkozót. 
 
Ezt követően részletesen beszélt az érdekegyeztetési kérdésekről, annak folyamatairól, különösen 
a kulturális törvény módosításának előkészítéséről. Elmondta, hogy a két nagy szakmai szervezet 
folyamatosan részt vett az érdekegyeztető fórumokon. A törvénytervezettel kapcsolatban szólt 
arról, hogy az MKE és az IKSZ képviselői nem értettek egyet a tervezet egyes pontjaival, mely 
véleményüket közös levélben küldték meg a kulturális államtitkárnak, L. Simon Lászlónak. 
Kiemelte, hogy a különböző könyvtártípusok (pl. a városi és megyei könyvtárak) közötti 
együttműködés szorosabb lehetne. Önkritikusan elismerte, hogy nem került nyilvánosságra az 
MKE és az IKSZ állásfoglalása az egyesület legfőbb fórumán, a honlapon. Hangsúlyozta, hogy a 
törvényt ismét kézbe kell venni és a változó viszonyoknak megfelelően globálisan átvizsgálni. 
 
Hozzászólások sora következett. A vándorgyűléssel kapcsolatosan az ajánlások súlytalansága, 
feleslegessége is fölvetődött. Többen példát hoztak a könyvtártípusok közötti jó együttműködésre 
az érdekképviselet területén, szó esett a kommunikáció hiányosságairól, arról is, hogy a megyei 
könyvtár és a többi, a megyében működő könyvtár között rossz az információáramlás, de az 
érdekérvényesítés erőteljességének „követelése” is fölmerült. Ugyanakkor elhangzott az is, hogy 
mennyire nehéz és problémás ez a terület, pl. a közoktatási ügyekben sem sikerül a szakma 
véleményének megjelenítése. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos a vándorgyűlés egyik szervezőjeként elismerte az ellátás hibáit, 
majd beszélt a törvény-előkészítésről: sok mindent tudtak/tudhattak a szervezetek vezetői, de pl. a 
legfőbb érintettek, a megyei könyvtárigazgatók is. Ezek az információk azonban nem mindig 
jutottak el pl. a városi könyvtárak vezetőihez. Meglátása szerint erőteljesebben kell a 
véleményeket/érdekeket képviselni, ne egy-egy személy munkáján múljon a dolog.  
 
Keszi Erika, a PR Bizottság vezetőjeként szintén a kommunikáció gyengeségét emelte ki. 
 
Bakos Klára válaszolva a felvetésekre, többek között elmondta, hiába vannak információk kb. 1 
éve, ezek folyamatosan változtak, változnak, nehéz lett volna így akár a PR bizottságot, vagy 
másokat is pontosan tájékoztatni.  A jelenlévők megállapodtak abban, hogy az egyesületen belüli 
kommunikáción minden lehetséges eszközzel javítani kell. 
 
A második napirendi pontban Fehér Miklós és Dr. Redl Károly előadásában az egységes 
könyvelési rend bevezetéséről és az alapszabály-módosítás szükségességéről esett szó. Az 
általuk elmondottakat Dr. Horváth Sándor Domonkos is megerősítette, kiegészítette. Szükséges az 
alapszabály módosítása a decemberi küldöttközgyűlésen, mivel a tavaszi döntésünket 
(névváltozás) szükségtelenné tette egy jogszabály, valamint amiatt is, hogy az egységes 
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könyvelés (ami kötelezően kettős könyvelés) bevezetése miatt az egyes szervezetek adószámait 
vissza kell adni, ehhez pedig az alapszabály megváltoztatása szükséges. Fölmerül a tagdíjakkal 
kapcsolatosan is egy alapszabály-módosítás: az infláció valamiféle követési lehetősége – ne 
kelljen mindig küldöttközgyűlésen módosítani a díjakat. Mindhárman hangsúlyozták, hogy bárki 
önállóvá válhat, de ennek következményeivel is számolnia kell. Az egységes könyvelés 
bevezetése nem jelenti a gazdálkodási önállóság megszűnését. Ugyanakkor a költségek biztosan 
megemelkednek, éppen ezért valamiféle tagdíjváltozás szükséges lesz!  
 
A hozzászólásokból aggályok voltak kiolvashatóak (mibe fog ez a szervezeteknek kerülni, mi lesz 
a lekötött pénzzel, mi lesz az 1 %-kal stb), bár legtöbben az egységes könyvelés mellett foglaltak 
állást.  Fölmerült, hogy pl. a Műszaki Szervezet a szövetséggé alakulást javasolja - önálló 
egyesületekkel. Az ellenőrző bizottság elnökének véleménye szerint ezzel megszűnne az MKE, és 
egyébként is más jogi konstrukciót jelent. Fölvetődött, hogy szankciókat is be kellene építeni a 
szabályzatokba, mert nem minden szervezet dolgozik pl. határidőre. 
 
Többen kérték, hogy dolgozzon ki az elnökség egy tervezetet, amit közre lehet adni, benne pontos 
folyamat-leírással, határidőkkel. Fehér Miklós válaszában elmondta, hogy készül a folyamat 
leírása, vázlata, de pontos menetrendet csak a küldöttközgyűlés döntése után lehet adni. 
Elmondták a téma előadói és Bakos Klára is, hogy a pénzügytechnikai részletek könyvelői 
kidolgozásra kerülnek, nem kell aggódni a pénzügyi önállóság megszűnésének veszélye miatt. 
 
Úgy tűnt, hogy a tanácsülés résztvevői a pontosabb tájékoztatás után a közös könyvelést 
támogatják, természetesen az alapszabály-módosítás után. 
 
A hosszúra nyúlt ülés végén Bakos Klára rövid tájékoztatást adott a könyvtárügyi konferenciáról, 
melyre november 22-23-án kerül sor.  
 

Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke 
 

 

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Az MKE december 5-ére tervezett küldöttközgyűlésének egyik napirendi pontja ismét az 
Alapszabály módosítás lesz. 
 
Ismét? Miért van erre szükség? Tehetjük fel a kérdést.  
 
Azért, mert  

 ismét változott a jogi környezet, és a nevünkbe felvett „civil szövetség” névformának ki kell 
kerülnie a nevünkből. Tavasszal a küldöttközgyűlés éppen jogszabályi okok miatt döntött 
úgy, hogy az MKE nevet MKE Civil Szövetség névre módosítja. Most ennek 
„visszamódosítását” kell megtennünk, mert közben a jogszabály is „visszamódosult”. 

 az Alapszabályba olyan pontokat kell beépítenünk, melyek biztosítani tudják az egységes 
számviteli politika (gazdálkodás és könyvelés) lehetőségét a szervezeti önállóság 
megtartása mellett,  

 és azért, mert tavasszal néhány kérdést éppen azért nem rendeztünk, hogy jusson 
elegendő idő annak megvitatására. 

 
Az első szempont lényegében kívülről determinált, nincs sok minden vitatni való rajta. 
 
A második szempont is döntően kívülről determinált. A megfogalmazásnál azonban nagyon 
ügyelnünk kell arra, hogy egyértelmű legyen, az MKE egy egységes szervezet, egy közös 
adószámmal. De a közös és egységes működés nem jelenti azt, hogy ne maradna meg a 
szervezeti önállóság (pénzügyi, gazdálkodási is). Ezt kell jól megjeleníteni az Alapszabályban.  
 
A harmadik szempontban viszont kifejezetten megvitatandó kérdések vannak. Ide sorolható az 
Alapszabály módosító javaslatok közül mindaz, melynek révén működésünket fejleszteni tudjuk. 
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Akár azzal, hogy egyszerűsítünk, akár azzal, hogy pontosítunk dolgokat, akár azzal, hogy újra 
szabályozzuk például a tagdíjak kérdését. 
 
Természetesen a vita, akár az előzetes vita sem lehet parttalan. Az Alapszabály jogi dokumentum. 
Módosítását célszerű hozzáértő szakemberekre bízni. Ezért is állt fel az a munkabizottság, melyet 
Dr. Redl Károly vezet. Az Ő általa vezetett munkabizottság feladata és lehetősége, hogy a 
beérkezett észrevételeket mérlegelje és azokat felhasználva előterjesztést készítsen a 
Küldöttközgyűlés elé.  Kérem ezért a szervezeteket, hogy október 25-ig tegyék meg javaslataikat, 
hogy a munkabizottság érdemben foglalkozhasson velük. 
 
Természetesen az előterjesztés még a Küldöttközgyűlés előtt nyilvánosságra fog kerülni, azt 
minden küldött megismerheti, és így még a Küldöttközgyűlésen is lesz lehetőség módosításra, ha 
erre szükség lenne. 
 

Fehér Miklós, OSZKI KI, MKE főtitkár 
 

 

RENDEZVÉNYEK 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI KONFERENCIA 
 

Az MKE és az IKSZ elnöksége a következő tervezési ciklusra (2013-2020) szóló országos 
könyvtári stratégiai terv előkészítése, megalapozása céljából, valamint a könyvtárügy kiemelt 
kérdéseinek megvitatása, a kötelező könyvtári ellátás, a könyvtári szolgáltatások társadalmi 
hasznosságának megjelenítése érdekében 2012. november 22-23. között országos könyvtárügyi 
konferenciát szervez.  
 
A konferencián kizárólag meghívóval lehet részt venni, de a szakmai érdeklődők számára webes 
közvetítéssel teszik követhetővé az eseményeket 
 

VÉGIGJÁRTUK A III. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRUTAT 
 

 
 

A könyvtárosok és a könyvtárhasználók körében az ország egyre több vidékén kezd ismerőssé 
válni ez az újszerű kezdeményezés, a Könyvtárútnak elnevezett „kulturális zarándoklat”, hiszen 
Békéscsabától Pécsen át, majd pedig Várpalotán keresztül Szombathelyig ívelt már a Könyvtárút 
képzeletbeli „nyomvonala”. 
 
A Könyvtárút az olvasás, a könyv- és a könyvtárkultúra népszerűsítésére indított kezdeményezés, 
melyet a könyvtárosok és az olvasók, a könyvtárakhoz kötődő civil szervezetek, végső soron a 
helyi lakosság bevonásával és közös összefogásával szervezünk a könyv- és a könyvtárkultúra 
népszerűsítésére, a könyvtárakban rejlő lehetőségek minél szélesebb körű bemutatására. 
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A Könyvtárúthoz csatlakozók lehetőleg gyalog vagy kerékpárral (illetve a körülmények szerint 
bármely közlekedési eszközzel) mennek az egyik település könyvtárától a következő település 
könyvtáráig. A zarándokcsapatok az útvonal állomáshelyein (az érintett település könyvtárában) 
váltják egymást. A csapat a Könyvtárút vándorkönyvét viszi magával, melybe a célállomáson 
beírják a nevüket, s a fogadó könyvtár is emlékező bejegyzéseket, fényképeket, dokumentumokat 
helyez el a könyvben.  
 

 
 

A vendégfogadó könyvtár valamilyen kisebb rendezvénnyel, szerény, de szívélyes vendéglátással 
várja az érkezőket, s nem maradhat el közvetlen környezetének, a település kulturális és 
természeti értékeinek megismertetése sem. A Könyvtárutat tehát úgy kell elképzelni, mint egy 
„stafétát”, ahol az egyes részt vevő könyvtárak egyrészt fogadják az előző állomásról hozzájuk 
érkezett olvasókat, másrészt a saját településükről (a saját olvasóik, a helyi civil szervezetek tagjai 
közül stb.) verbuvált kis csapattal továbbmennek a következő állomásra, hogy megismerjék az 
ottani könyvtárt és a települést, majd átadják nekik a Könyvtárút vándorkönyvét.  
 
A Könyvtárút kezdeményezés ötletgazdája Vincze Andrea békéscsabai informatikus- könyvtáros, s 
a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár indította el első alkalommal 2010-ben ezt a kulturális 
zarándokutat, melynek célállomása az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében átadott pécsi 
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont volt. A második Könyvtárút 2011-ben Pécsről 
Várpalotára vezetett, kiindulópontja a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 
célállomása pedig a várpalotai Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár lett. 
 

 
 

Az idei évben immár harmadik alkalommal folytatódott a hagyomány, hiszen az Országos 
Könyvtári Napok alkalmából ismét vándorbotot fogtunk és továbbvittük a Könyvtárút vándorkönyvét 
a tavalyi Könyvtárút végállomásáról, a várpalotai Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi 
Könyvtárból a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárba. 2012. október 1-7-e 
között 15 könyvtár látta vendégül az utazókat Várpalota – Berhida – Sóly – Veszprém – Márkó – 
Szentgál – Ajka – Magyarpolány – Devecser – Kolontár – Noszlop – Pápa – Celldömölk – Sárvár – 
Szombathely „megállókon” keresztül. A részt vevő könyvtárak bensőséges, családias hangulatú 
programokkal, őszinte vendégszeretettel fogadták a hozzájuk érkezőket, s a település értékeivel, 
hagyományaival is megismertették őket.  
 

 A várpalotai zarándokok Berhidán a Kultúrház és Könyvtár vendégei voltak, majd 
helytörténeti sétát tettek, ahol Beke Zsolt h. esperes mutatta be számukra az Árpád-kori 
Szent Kereszt templomot, melynek még a tornyát is megmászhatták. A sólyi Községi 
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Könyvtárban a helyi dalkör kedveskedett a berhidai zarándokoknak, akik számára a 
könyvtár (amely az Eötvös Károly Megyei Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatóhelye) az 
otthonosság és kedvesség érzetét keltette.  

 A sólyi zarándokok a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
részlegeivel, szolgáltatásaival ismerkedtek, ahol az Országos Könyvtári Napok egyes 
programjaiba is bekapcsolódtak, valamint a helyismereti gyűjteményben Sóly 
helytörténetére vonatkozó érdekes dokumentumokat tanulmányoztak.  

 A veszprémi olvasók a márkói Községi Könyvtárba vitték tovább a Könyvtárút 
vándorkönyvét, ahol nemcsak egy színvonalasan működő mozgókönyvtári szolgáltató 
helyről szerezhettek benyomásokat, hanem bensőséges programnak lehettek részesei: 
hangszerbemutatót tartott a zarándokoknak Tátrai Ferenc a saját készítésű hangszereiből, 
majd megtekintették a helytörténeti nevezetességeket, valamint a Márkófolt Varrókör 
kiállítását, s betértek Enyingi Mihály márkói keramikus műhelyébe is. 

 A márkóiak „szomszédolása” a szentgáli Községi Könyvtárba vezetett, ahol szintén egy 
korszerű községi könyvtárrá fejlesztett mozgókönyvtári szolgáltatóhellyel ismerkedhettek 
meg, s a települési séta során megtekintették a régi Olvasókör épületét és a fontosabb 
látnivalókat, s a Tájház udvarán helyben sütött langalló készült ebédre a zarándokoknak. 

 A szentgáliak is maradandó élményekben részesültek Ajkán, a Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő Központ jóvoltából, ahol a könyvtári séta során többen be is 
iratkoztak a könyvtárba, majd végigjárták a Bányászati Múzeum és a Városi Múzeum és a 
Városi Fotógaléria kiállításait.  

 Az ajkai zarándokok Magyarpolány községi könyvtárával ismerkedtek (amely az ajkai 
városi könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatóhelye), ahol szintén lelkes könyvtáros állított 
össze számukra vendégszerető programot: felkeresték a Tájház és Alkotóházat, amely a 
falu fontos közművelődési színtereként funkcionál, valamint a falu kétszáz éves katolikus 
templomát és a Kálváriát.  

 A magyarpolányiak Devecserbe vitték tovább a Könyvtárút vándorkönyvét, ahol 
megismerkedtek a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal, valamint a 
könyvtárnak helyet adó Esterházy-kastély történetével, megtekintették a könyvtár 
Kastélygalériájában a „Megvalósult álmok/Kézzelfogható álmok” című kiállítást, valamint a 
városi séta során a Rotary Ház és a Művelődési Ház kiállításait.  A személyes hangulatú 
beszélgetések során szó esett mindkét település problémáiról, a könyvtárak helyzetéről, 
valamint közös ismerősök felfedezésére is lehetőség nyílt.  

 A devecseri zarándokok a kolontári Táncsics Mihály Általános Iskola és Könyvtár vendégei 
voltak a zarándokút következő állomásán. A vendégek meglátogatták az újonnan kialakított 
tanösvényt és rendezvényházat. Mindkét településen a vörösiszap-katasztrófa évfordulója 
állt a könyvtári rendezvények középpontjában, s sok közös témát találtak a településük 
jövőjéről való beszélgetés során.  

 A kolontáriak zarándokútja Noszlopra vezetett, ahol bemutatták számukra a Községi 
Könyvtárt (amely a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Központ mozgókönyvtári 
szolgáltatóhelye), a faluból elszármazott alkotók könyvtári kiállítását, ezután sétát tettek a 
Lucullus Fogadóig, ahol rövid műsor keretében a helyi iskolások elmesélték, eljátszották, 
hogyan készül a noszlopi nagytúrós, amelyet természetesen meg is kóstoltak.  

 A noszlopi zarándokok – a községi könyvtáros lelkes szervezőmunkájának köszönhetően – 
hintóval tették meg az utat a Könyvtárút következő állomására, Pápára, ahol 
megtekintették a Jókai Mór Városi Könyvtárt, majd irodalmi sétát tettek Pápa belvárosában.  

 A pápai zarándokok Celldömölkre vitték tovább a Könyvtárút vándorkönyvét. A celldömölki 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 
vendégszerető programot állított össze számukra: részt vettek a városi aradi vértanúk 
emlékünnepségén és megkoszorúzták Batthyány Lajos emléktábláját. A búcsújáró hely 
tárházának megtekintése után a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületével 
is megismerkedtek, s látogatásuk sághegyi vendéglátással ért véget. 

 A celldömölki zarándokok útja Sárvárra, a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtárba 
vezetett tovább, ahol a vendéglátók szintén szívélyes fogadtatásban részesítették őket: az 
intézmény bemutatásán túl műsorral, kiállításokkal és vendéglátással kedveskedtek nekik.  
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 A sárvári zarándokok Szombathelyre, az idei Könyvtárút végállomására vitték tovább a 
vándorkönyvet. A sárvári könyvtárban működő Sylvester Könyvbarátok Klubjának tagjait 
(valamint a Várpalotáról – mint indító állomásról – érkező könyvtárosokat és olvasókat) a 
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárban Pallósiné dr. Toldi Márta igazgatónő 
fogadta, és könyvtári séta keretében áttekintést adott az intézmény szakmai 
tevékenységéről, örömeiről és gondjairól, majd átvette a vándorkönyvet, amely 
szimbolikusan jelezte azt, hogy a III. Könyvtárút sikeresen célba érkezett. Végül a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvritkaságaira alapozva dr. Barátné Molnár Mónika tartott 
élvezetes kultúrtörténeti kalandozást a Könyvtárút záró rendezvényeként. 

 

 
 

Az idei Könyvtárút tanulságait összefoglalva a szervezők úgy érezik, hogy a programok inkább 
bensőségesek, családiasak voltak, s a sok állomást érintő, sok személyt megmozgató, 
demonstratívabb staféta jelleg nem érvényesült úgy, mint az I. Könyvtárúton, a kezdetek idején. 
Nem sikerült ugyan nagy tömegeket megmozgatni, de a szomszéd települések megismerésében, 
a kapcsolatok szorosabbá válásában sokat segített – a korábbiakhoz hasonlóan – ez az út is. Az 
egyes könyvtárak részéről a gondos szervezés, a jól megválasztott civil résztvevői kör segítséget 
adhatott a közönségkapcsolatok újszerű formában való szorosabbra fűzéséhez és 
megerősítéséhez. 
 
Az immár hagyományossá váló Könyvtárút során érintett könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek 
az együttműködés révén érezhették egy nagyobb rendszerhez tartozás élményét, az összefogás 
erejét és fontosságát, hiszen a megyéken átívelő programsorozat, a kulturális zarándoklat annak is 
bizonyítéka, hogy – egy metaforával élve – nem különálló „váracskák” vagyunk a kultúra területén, 
hanem szervezett „végvári rendszer”, amely együtt képes az emberek közösséggé válását 
elősegíteni, aktívabbá tenni. Az elmúlt három év alatt az ország egyik végéből a másikba jutott a 
zarándoklat szimbóluma: a Könyv, amiben az út minden lényeges momentuma bejegyzésre került, 
illetve fényképekkel dokumentáltuk az egyes eseményeket. Rengeteg bejegyzés született, és azt 
kívánjuk az utánunk következő Berzsenyi Dániel Könyvtárnak, hogy sok újszerű ötlettel, sok 
programmal gyarapítsa a bejegyzések, fotográfiák számát a könyvben. Az eddigi Könyvtárutakat 
azonban nemcsak a vándorkönyv örökíti meg, hanem azok dokumentumai, élménybeszámolói, 
fényképalbumai megtalálhatók a Könyvtárút Wikin (http://konyvtarut.bmk.hu), valamint rendszeres, 
aktuális információk olvashatók a Könyvtárút Facebook oldalán 
(http://www.facebook.com/konyvtarut) és a Twitteren (http://twitter.com/konyvtarut) is. 
 
Köszönjük a Könyvtárutat elindító Békés Megyei Tudásház és Könyvtárnak – különösen Vincze 
Andreának – szakmai tanácsait és segítségét, s sok sikert kívánunk a jövő évi Könyvtárút 
szervezéséhez a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a vasi könyvtárosoknak! 
 

Budai László – Volekné Temesi Zsuzsanna  
Szindbád Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

 

INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA 
 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár és a 
Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége szervezésében 2012. szeptember 26-28 között 9. 

http://konyvtarut.bmk.hu/
http://www.facebook.com/konyvtarut
http://twitter.com/konyvtarut
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alkalommal került megrendezésre az Informatio Scientifica - Informatio Medicata konferencia. A 
helyszín ezúttal is a Balassi Intézet volt. 
 

 
 

A nyitó plenáris ülésen Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében beszélt a 
könyvtár és a könyvtáros szerepének változásáról, megállapította, hogy napjainkban az információ 
fő forrásai már nem a papíralapú könyvek és folyóiratok, hanem az elektronikusan hozzáférhető 
dokumentumok, „a könyvtáros pedig, aki harminc éve elsősorban kiszolgáló szerepet töltött be a 
kutatók életében, ma már az információ prezentálásában is segít”. 
 
A konferencián elhangzott előadások lehetőséget nyújtottak a legújabb szakmai, kutatási és 
innovációs törekvések betekintésébe. A tudományos előadások mellett nem hiányoztak idén sem a 
workshopok, szakmai kiállítások, és kikapcsolódást segítő színes társasági programok. 
 
A konferencia anyaga megtekinthető a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapján. 
 

Antal Lajosné, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtár 
 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
 

 
 
 

Szerte az országban idén is október első hetében kerültek megrendezésre az Országos Könyvtári 
Napok programjai. Mintegy ötszáz településen, Abádszalóktól Zsujtáig, közel háromezer 
programot kínáltak a könyvtárak látogatóik számára.  A rendezvénysorozat középpontjába az 
„Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!” szlogenhez kapcsolódva az aktív, 
biztonságos, bölcs, mozgalmas, társas, játékos időskor került. 
 
Kiemelt esemény volt idén is a Könyves Vasárnap október 7-én, amikor a könyvtárak rendkívüli 
nyitva tartással, rendhagyó programokkal, sokféle meglepetéssel fogadtak minden korosztályt – a 
program célkitűzésének megfelelően babától nagyiig. 
 

 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
megvalósított eseménysorozat idén is sikeres volt és rendkívül sok látogatót vonzott; a könyvtári 
rendezvényeken készült pillanatképek önmagukért beszélnek.  
 

http://www.lib.sote.hu/index.php?app=content&id=179
http://osszefogas.kjmk.hu/intezmeny.aspx
http://osszefogas.kjmk.hu/intezmeny.aspx
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HOGYAN KERÜL(JÖN) AZ E-KÖNYV AZ E-KÖNYVTÁRBA? 
 
Az Egyesülés az e-könyvekért szerveződés kezdeményezésére 2012. október 4-én a Könyvtári 
Intézet műhelybeszélgetést szervezett, hogy lehetőséget teremtsen az e-könyvek szolgáltatási 
modelljének kialakításáról szóló kiadói és a könyvtári álláspont kölcsönös megismerésére. A 
rendezvényen az előadók és a hozzászólók áttekintették az e-könyv formátumokkal és a DRM 
technológia használatának lehetőségeivel kapcsolatos kiadói és könyvtárosi álláspontokat, a hazai 
és nemzetközi könyvtári jó gyakorlatokat. 
 

 
 
A KATALIST-en megjelent beszámoló igazán alaposan és részleteiben ismertette, mi is hangzott 
el a rendezvényen. Néhány szubjektív gondolatot írnék le a témával kapcsolatban, pár dolgot, 
amelyek nem hangzottak el az összejövetelen. 
 
Az összejövetelről annyit, hogy ambivalens érzésem volt. Kicsit többet vártam, több hozzászólást, 
esetleg vitát. De optimistán nézve ez is eredmény volt, hiszen ritkán jött össze ennyi könyvtáros és 
ennyi kiadó egyszerre. Szerintem az e-book-ok témájában (is!) fontos, hogy minél jobb 
együttműködést alakítsunk ki, ösztönözzük a párbeszédet a könyvekkel foglalkozó 
munkamegosztás két nagy szereplője között. Ez volt az első lépések egyike, talán, remélhetőleg 
lesz folytatás. 
 
A fő témával kapcsolatban két gondolatom, megközelítésem van. Az egyik "a" könyvtárak 
szerepével, lehetőségeivel kapcsolatos, a másik a MEK-kel. 
 

A könyvtárak szerepe 
 

A könyvtárak lehetőségeit, szerepét igyekezett boncolgatni ez a rendezvény. Jó áttekintéseket 
kaptunk a külföldi példákról, láttuk, sok helyen útkeresés van még, sok helyen, az úton előbbre 
járva, már felmerültek konfliktusok könyvtárak és kiadók között, amellyel - talán - nekünk is 
számolni kell. 
 
A lényeg, összefoglalva; intenzíven nő az olvasók részéről az elektronikus szövegek iránti igény, 
ezt nagymértékben támogatják a hardvergyártók a különböző, egyre olcsóbb, e-szöveg olvasásra 
egyre alkalmasabb eszközökkel. A könyvtári digitalizálás lassan megy Magyarországon, még 
mindig nem igazán koordinált, átlátható. Az eredmények, kimenetek többsége nagyon nem 
alkalmas az új eszközökre, nagyméretű, főként képként digitalizált dokumentumok. 
 
A kiadói szférában van egy bővülő mag, amely fontos hagyományos kiadókat is magába foglal, 
amelyik intenzíven foglalkozik már e-book kiadással. A kb. két év óta fellendülőben lévő hazai e-
book piac mára valamivel több, mint 3000 legális könyvet kínál a piacon, a tavalyi forgalom elérte a 
10M Ft-ot. Ez a teljes könyvpiachoz képest kevés, egy új, induló iparághoz képest viszont már 
szép eredmény. A kiadókat nagyon zavarja, hogy a növekvő igényeket az Internet a maga módján 
kielégíti, ha nem az online könyvesboltokban, legálisan, akkor fájlcserélőkön, torrent oldalakon, 
önkéntes digitalizálók tömegeivel. Érezhetően az óra ketyeg, ha időben nem lesz kritikus tömege a 
kurrens, magyar e-irodalomnak, akkor a hazai felhasználók hozzászoknak (már hozzászoktak, és 
tovább rögzül?), hogy az igényeiket ne a piacon, hanem illegális forrásokból elégítsék ki. Az e-
kiadás hazai problémáiba, korlátaiba most nem mennék bele. 
 

http://ki.oszk.hu/ekonyvek/egyesules-az-e-konyvekert/
http://kindlevarazs.wordpress.com/2012/10/04/hogyan-keruljon-az-e-konyv-a-konyvtarba/
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A könyvtári oldalról egyrészt törekszünk a könyveink digitalizálására. Az OSZK egy most induló új 
TÁMOP projekt kapcsán nekiáll egy országos elektronikus dokumentumküldő szolgáltatás 
kifejlesztésére (ELDORADO), az ODR-hez kapcsolódva, amely egyben lehetőséget teremt 
jogvédett digitalizált dokumentumok, de akár kereskedelmi e-könyvek időleges forgalmazására, 
kölcsönzésére is. A munka a tervezési szakaszban van, éppen a napokban indul csak el. 
 

A helyzet az, hogy szerintem nagyon fontos lenne a hazai könyvtáraknak, hogy mielőbb magyar 
(és külföldi) e-könyveket tudjanak az olvasóiknak kölcsönözni. Ehhez azonban: 

 a kölcsönzéshez megfelelő technikai infrastruktúra szükséges, 

 a szolgáltatást igénybevevő felhasználók, olvasók minimális tömege, ehhez persze 
megfelelő tájékoztatás, kampány, reklám, esetleg oktatás, 

 a könyvtárak által megvásárolható, kölcsönözhető magyar e-book-ok, azaz és egyben a 
hazai e-kiadók együttműködési szándéka. 

 

Ehhez azonban szükséges meggyőzni a hazai e-kiadókat, hogy a könyvtárak részvétele nem 
elveszi, csökkenti az amúgy is embrionális magyar piacot, hanem a több tízezer magyar 
könyvtárlátogatóval éppen hogy bővítheti, terjesztheti. 
 
A lehetőség adott. A kommunikáció létrejött. Az e-olvasókkal egyelőre nincs sok kapcsolata a 
könyvtári szférának. A kiadók óvatosan érdeklődőek. Az idő viszont szoros, le/elmaradhatunk, akár 
a könyvtári szféra, akár a piac bővülésében bízó hazai e-kiadók. 
 
A MEK esete, helyzete, problémái 
 

Az általános kommunikációnkban a MEK fő célját alapvetően már digitális formában lévő 
dokumentumok gyűjtésében, feldolgozásában, szolgáltatásában határoztuk meg. Az évek során 
azonban sokféle forrásból, sokféle dokumentumot kaptunk, a MEK Egyesület támogatásával 
könyvek digitalizációját is elkezdtük. A gyakorlatunkba régen beilleszkedett a karakteralapú 
könyvek javítása, formázása, egységes e-szövegek készítése és szolgáltatása. Ezeket részint 
szerzőktől, néha kiadóktól kaptuk, részint egyesületi digitalizáció során hoztuk, készíttettük. 
 
A MEK erőteljesen könyvtárként definiálta magát és elzárkózott a kiadói szereptől. A 
digitalizálással létrehozott könyvek, e-szövegek azonban az új környezetben kikényszerítették a 
szerep, a dokumentumok újradefiniálását. A korrektúrázott, újraszerkesztett, különböző formátumú 
e-szövegeket ezután a MEK Egyesület önálló kiadványaiként, saját ISBN-nel ellátva szolgáltatjuk a 
MEK-ben. Sajnos évek óta elmaradt egy könyvtári gondolkodás, vita az e-dokumentumok új 
típusainak értelmezéséről, kezeléséről. A hagyományos könyvtári feldolgozás a papíralapú 
kiadványok szabályaiba, megszokott mechanizmusába igyekszik belekényszeríteni az e-
szövegeket, ez azonban sokszor használhatatlan, működésképtelen. A könyvtáros szakmán belül 
is tisztázni kell sok kérdést. 
 
Visszatérve az e-book-ok helyzetéhez az külön érdekesség a történetben, hogy akárhogyan is 
nézzük, jelenleg a MEK-ben van Magyarországon a legtöbb e-könyv, a legnagyobb forrás, az e-
kiadók előtt. Ez számos konfliktust eredményezett és sajnos valószínűleg fog eredményezni. A 
kiadók a MEK-től a fizetőképes e-könyvek piacát féltik. Itt is meg kell(ene) találni a működőképes 
kompromisszumot, az ingyenesen elérhető, fontos magyar kulturális művek és a pénzért terjesztett 
kereskedelmi e-book-ok között. Ez azért is fontos, mert helytörténeti művekkel, vagy akár a helyi 
irodalom kapcsán közkönyvtárak is megpróbálkozhatnak saját e-könyvek elkészítésével, 
kiadásával, terjesztésével, ami nem sérti a kereskedelmi kiadók érdekeit. Vannak ilyen könyvek, 
ilyen szerzők is. Itt megint új pozíciókat, szerepet találhatn(án)ak maguknak a könyvtárak, ami a 
gazdasági válság közepette lévő intézményi élethalálharcban nemcsak hosszú távú, de rövid távú 
létérdeket is szolgálhat. 
 

Moldován István, OSZK E-könyvtári szolgáltatások osztálya 
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A fontos rendezvényről megjelent további beszámolók: 
 
E-könyves Infotár 
Kindlevarázs 
Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
OSZK Facebook 
 
 

BESZÁMOLÓ A MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ALDUNAI KIRÁNDULÁSÁRÓL 
 

 
 

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója szeptemberben szakmai utat szervezett a Délvidékre, 
ahonnan gazdag élményekkel tértek haza. Részletes, fényképekkel ellátott beszámolójuk a 
szekció honlapján olvasható. 
 
A SZERVEZETEK ÉLETÉBŐL RÖVIDEN 
 

 Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete sokadik alkalommal, 2012. szeptember 
22-én részt vett a Tatabányai Civil napon. Az országos könyvtári napok ezúttal is jó apropót 
szolgáltattak, hogy felhívjuk a könyvtárakra, az egyesületre és a megyei szervezetre a 
figyelmet.  

 2012. szeptember 18-án a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet és a Tatabányai Városi 
Könyvtár közös rendezvényeként idén harmadik alkalommal tartottak webszerkesztő 
workshopot. Az oldalon megtekinthetők Moldován István, Török Csaba, Vitéz Veronika, Ács 
Renáta és Szilassi Andrea előadásainak prezentációi, valamint az eddigi workshopok 
programjai is. 

 Az MKE Pest Megyei Szervezete gyermekkönyvtáros műhelye szeptember 12-én Gödöllőn 
tartotta szakmai tanácskozását.  

 A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Állománymenedzsment címmel tartott 
konferenciát.  

 A CSMKE megtartotta a "szokásos", immár 40. Csongrád Megyei Könyvtárostalálkozóját. 
A Fejér Megyei Szervezet augusztusban a Felvidéken, Kassán, Lőcsén, Késmárkon járt, 
fölkereste a kassai Bocatius János Könyvtárat is. 

 
Bazsóné Meggyes Klára, a Tanács elnöke 

 
 

CIVIL ÉLET 

Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL)  
 
 „A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségét – International Association of Law Libraries (IALL) 
1959-ben alapították. A IALL non-profit nemzetközi szervezetként működik, amelynek tagjai 
elsősorban jogi információkat gyűjtő és abból tájékoztató könyvtárak, könyvtárosok – személyek és 
intézmények egyaránt. A IALL több mint 400 tagja az öt kontinens közel ötven államát 
reprezentálja. A IALL minden típusú és méretű jogi gyűjteményt szívesen lát tagjai között. Így az 
egyetemek jogi könyvtárait, a nemzeti és parlamenti könyvtárakat a közigazgatási intézmények és 
a bíróságok könyvtárait is megtalálhatjuk a szervezet tagjai között. A IALL támogatja a jogi 
könyvtári hivatást és a jogi információkhoz való széles körű hozzáférést. A szervezet egy 

http://ki.oszk.hu/ekonyvek/author/bankeszi/
http://kindlevarazs.wordpress.com/2012/10/04/hogyan-keruljon-az-e-konyv-a-konyvtarba/
http://kindlevarazs.wordpress.com/2012/10/04/hogyan-keruljon-az-e-konyv-a-konyvtarba/
http://kindlevarazs.wordpress.com/2012/10/04/hogyan-keruljon-az-e-konyv-a-konyvtarba/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151461509359126.586886.411259319125&type=3
http://mke.info.hu/muszaki/2012/10/08/beszamolo-az-al-duna-szakmai-utrol/
http://mke.info.hu/muszaki/2012/10/08/beszamolo-az-al-duna-szakmai-utrol/
https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/
https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/
http://www.pemeksz.hu/cikk.php?mt_gyk_08
http://www.sk-szeged.hu/1012
http://csmke.sk-szeged.hu/2012/06/negyvenedszer-talalkoztunk/
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nemzetközi fórum segítségével lehetőséget biztosít a jogi információs szakemberek számára az 
együttműködésre és a jogi információkhoz való világszintű hozzáférésre a szakmai kapcsolatok 
révén. A IALL számára kiemelt fontosságú a jogi szakemberek támogatása ösztöndíjak és 
pályázatok odaítélésével.”1  
 
A IALL minden évben írásbeli pályázat útját lehetőséget biztosít 3 jogi könyvtárosnak és 
információs szakembernek a világ bármely országából, hogy pályázat segítségével részt vehessen 
az éves konferencián. Idén nagy örömömre eddigi bírósági szakmai pályafutásomnak (Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia, Kúria Könyvtára), a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi szekció eddig szakmai tevékenységének és a IALL-hoz 
benyújtott szakmai pályázatomnak köszönhetően egyike lehettem annak a 3 kiválasztott külföldi 
szakembernek, jogi könyvtárosnak, akik részt vehettek a konferencián - 
http://iall.org/scholarship.html.   
 

A 2012-es év IALL ösztöndíj nyertesei: 
 

 
 

 GERENCSÉR JUDIT: Kúria Könyvtára, Budapest, Magyarország  

 GLORIA ORREGO HOYOS: Biblioteca Max von Buch at Universidad de San Andrés, Buenos 
Aires, Argentína  

 JOSEPH A. SEMUGABI: Law Development Centre Library, Kampala, Uganda 
 
Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL) – 2012. szeptember 30. – október 4. - 
Toronto 
 
A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének éves konferenciája a szervezet legfontosabb és 
legkiemelkedőbb eseménye minden évben. 2012-ben a IALL éves szakmai konferenciájának 
TORONTO városa adott otthont, 2012. szeptember 30. – október 4. között.  
 
A konferencia szakmai programja és szakmai tapasztalatai 
 
Az idei IALL szakmai konferencia az alábbi címet kapta: KANADA: A KULTURÁLIS MOZAIK ÉS 
A NEMZETKÖZI JOG. A konferencia lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevő jogi 
könyvtárosok, információs szakemberek és jogi kutatók előadásokat hallgathattak Kanadáról 
nemzetközi jogi kérdéskörben; a kiemelkedő, aktuális jogi témák kanadai alkalmazására 
vonatkozóan és a kanadai igazságügyi (bírósági) rendszerről és ennek információs hátteréről, 
illetve tapasztalatot cserélhettek jogi könyvtári információs témakörben. A szakmai rendezvény 
előadói között nagyon neves kanadai jogi szakértőket, gyakorló jogászokat, tudósokat és jogi 
információs szakembereket, könyvtárosokat üdvözölhettünk. 
  
A IALL 2012. évi szakmai konferenciáján Torontóban 150 jogi információs szakember és 
könyvtáros vett részt kb. 20 országból (pl. USA, Kanada, Egyesült Királyság, India, Németország, 

                                                                 
1
 IALL hivatalos weboldala: http://www.iall.org/ (2012. október 23.)  

http://iall.org/scholarship.html
http://iall.org/iall2012/
http://iall.org/iall2012/
http://www.iall.org/
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Hollandia, Lettország, Észtország, Nigéria, Uganda, Ausztrália, Argentína, Korea, Törökország, 
Finnország, Norvégia stb). A konferencia résztvevői a jogi könyvtári és információs rendszer teljes 
spektrumát képviselték: felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) jogi könyvtárak (Yale Egyetem, Oxfordi 
Egyetem, Duke Egyetem, Torontói Egyetemi, Yorki Egyetem, Kaliforniai Egyetem, Rutgers 
Egyetem stb.); bírósági könyvtárak (legfelsőbb bírósági, tartományi, szövetségi stb.), nemzeti 
könyvtárak (washingtoni Kongresszusi Könyvtár, Észtország stb.); jogi kiadók (HeinOnline, Oxford 
University Press, BRILL, Justis Publishing, VLEX, Walters Kluwer Law Business, NELLCO stb.); 
kormányzati információs szakemberek és jogi képző intézmények vezetői (pl. University of London 
Institute of Advanced Legal Studies).  
 

Szakmai konferencia és előadások 

 

A jogi szakmai konferencia szakmai előadásainak főbb témakörei az alábbiak voltak: 

 Kanada és a multikulturalizmus 

 Nemzetközi emberi jogok kanadai megközelítésben 

 A kanadai őslakosok jogai  

 Környezetvédelmi jog és Kanada nemzetközi kötelezettségei  

 A kanadai jogi kutatás és forrásai 

 Nyílt hozzáférés (open access) a jogi információhoz Kanadában 

 Fejlesztések és új információs szolgáltatások a jogi információszolgáltatás területén  

 Nemzetközi kereskedelmi jog 
 
Szakmai könyvtárlátogatások 
 
A IALL éves konferencia keretein belül az alábbi intézményeket és jogi könyvtárakat ismertem meg 
közelebbről történetük, működésük és szolgáltatásaikat tekintetében: 
 

 The Law Society of Upper Canada - http://www.lsuc.on.ca/    

 The Great Library of the Law Society of Upper Canada - 
http://rc.lsuc.on.ca/library/home.htm  

 Judicial Library Services at Ministry of the Attorney General - 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/  

 Legislative Assembly Ontario: http://www.ontla.on.ca/web/home.do 

 Legislative Assembly Library - http://ontla.on.ca/web/go2.jsp?locale=en&Page=/lao-
organization/library_mandate_history&menuItem=lao-organization 

 Osgoode Hall Law School - http://www.osgoode.yorku.ca/  

 Osgoode Hall Law School Library - http://www.osgoode.yorku.ca/library  

 Toronto Public Library - http://www.torontopubliclibrary.ca/ 
 

 

Eredmények és jövőbeli célok  
 
A IALL nemzetközi szakmai konferencián való részvétellel, a szakmai előadások és a 
könyvtárlátogatások segítségével tovább mélyíthettem jogi könyvtári és információs szakmai 
ismereteimet, betekintést nyertem a kanadai és amerikai jogi könyvtáros hivatás főbb ismérveibe, 
illetve a kialakult szakmai kapcsolatok révén a jövőben remélem elősegíthetem és erősíthetem a 
Kúria és Jogi szakkönyvtárának, illetve az Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az MKE Jogi 
szekció külföldi szakmai kapcsolatait a jogi információk szolgáltatása területén, illetve a szorosabb 
együttműködés kialakítását az MKE és a IALL között. A konferencián megszerzett új tudást és 
tapasztalatokat igyekszem minél hatékonyabban a bírósági könyvtári információs rendszer, a Kúria 
Jogi szakkönyvtára fejlesztésében lehetőség szerint alkalmazni a minél eredményesebb 
szolgáltatások nyújtása tekintetében az ítélkező munka támogatásában. További előny, hogy a 
sikeres pályázat egy éves IALL-tagságot is jelent a nyertes pályázó számára, illetve egy évre 
térítésmentesen hozzáférést kaptunk az International Journal of Legal Information - 
http://iall.org/journal.html című szakmai folyóirathoz. 
  

http://www.lsuc.on.ca/
http://rc.lsuc.on.ca/library/home.htm
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/
http://www.ontla.on.ca/web/home.do
http://ontla.on.ca/web/go2.jsp?locale=en&Page=/lao-organization/library_mandate_history&menuItem=lao-organization
http://ontla.on.ca/web/go2.jsp?locale=en&Page=/lao-organization/library_mandate_history&menuItem=lao-organization
http://www.osgoode.yorku.ca/
http://www.osgoode.yorku.ca/library
http://www.torontopubliclibrary.ca/
http://iall.org/journal.html
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Őszintén hiszem, hogy részvételem a jogi könyvtárosok nemzetközi közösségének éves 
találkozóján kölcsönös előnyökkel jár majd mind a Kúria Jogi szakkönyvtára, mind a bírósági 
könyvtári információs rendszer és mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára. 
  
A nemzetközi konferencia kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy a magyar bírósági könyvtári 
rendszer és az MKE Jogi szekció eddigi szakmai eredményeit a külföldi kollégák is megismerjék.  
  
Számítva a kollégák szakmai érdeklődésére, tapasztalataimról és élményeimről szeretnék 
készséggel részletesen beszámolni az MKE tagságának személyes előadás formájában, illetve 
írásbeli publikációk formájában is a közel jövőben.  
  
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni az MKE Elnökségének és szakmai ajánlóimnak 
támogatásukat az ösztöndíjam és a nemzetközi konferencia részvételem megvalósításában.  
 

Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára 
 

BEMUTATKOZIK 

AZ MKE PEST MEGYEI SZERVEZETE 
 

 
 

A fiatalnak mondható, 1978-ban alakult PEMEKSZ az egyik legnépesebb és egyben nagyon aktív 
szervezet. Pedig nincs könnyű helyzetben a megyei könyvtárügy: nagy távolságok, nagyon vegyes 
könyvtárkép (50 városi, sok kistelepülési könyvtár), közlekedési nehézségek, „Budapest-
vízfejűség”, a megyei könyvtár egy kisvárosban van, nincs „igazi megyei identitástudat” stb. Ennek 
ellenére sikerült egy olyan szervezetet létrehozni, amelynek adatai élénk egyesületi életről 
árulkodnak: a létszám évek óta nő (120-170 fő + 10-16 testületi tag), évente 5-6, nagylétszámú 
rendezvény, aktív levelezőlista, folyamatosan frissülő honlap (www.pemeksz.hu). 
 
Állandó programjaink közül kiemelendő a Pest Megyei Könyvtárosok Napja, amit évente más 
helyszínen tartunk, szakmai programmal, a helyszín, a könyvtár és a település megismerésével, 
ebéddel, jó hangulatú beszélgetésekkel.  A résztvevők száma 130-150 fő szokott lenni. Itt történik 
a Téka-díj és a Nagy Ferenc-díj átadása is, de „avattunk” már tiszteletbeli tagokká felvidéki 
kollégákat is! A Gyermekkönyvtáros és az Olvasószolgálati Műhely évente 1-1 rendezvényen, 
mindig más könyvtárban gondoskodik az aktuális témák feldolgozásáról a saját szűkebb 
szakterületén. A szervezet természetesen képviselteti magát minden olyan megyei könyvtári 
programon, amire meghívást kapunk (könyvtárátadás, évfordulók, névadók stb.). 
 
Az érdekképviseletet elsősorban a megyében érvényesítjük: a Pest megyei önkormányzatnál, 
esetenként egyes településeken is, valamint vezetői pályázatok elbírálásánál.  Területi 
szervezetként főleg a települési könyvtárakat képviseljük, bár szeretnénk, ha megyei felsőoktatási, 
iskolai, valamint szakkönyvtárak munkatársai is megkeresnének bennünket. Mindig véleményt 
nyilvánítunk szakmai, egyesületi kérdésekben, tagjaink közül többen az országos vezetőség 
munkájában részt vettek, vesznek.  
 

http://www.pemeksz.hu/
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Díjakkal ismerjük el kollégáink munkáját és hűségét: a Téka-díjjal a 25 éve Pest megyében 
dolgozó kollégákat jutalmazzuk, a Nagy Ferenc-díj pedig a 35 év alatti kollégák munkáját ismeri el. 
Az utóbbi 10-12 évben szinte mindig javasoltunk országos díjazásra valakit a tagjaink közül, az 
MKE Emlékérem díjban eddig minden javasolt kollégánk részesült, de a minisztériumi díjak közül 
is jó néhányat megkaptak a javasolt tagjaink.  
 
Célul tűztük ki a Kárpát-medence megismerését, ezért évente szervezünk tanulmányutakat 
Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára. Szoros kapcsolatot ápolunk határon túli könyvtárakkal, 
elsősorban a Pest megyéhez közeli intézményekkel (Ipolyság, Zselíz, Párkány, Érsekújvár, 
Komárom), de kapcsolatunk van vajdasági könyvtárakkal is. 
 
Fontosnak gondoljuk a más – elsősorban szakmai – szervezetekkel történő együttműködést: a 
helyismereti, gyermekkönyvtáros és a zenei szervezettel is volt már több közös programunk. 
Figyelünk arra, hogy tagjaink szakmai szervezetek tagjai is legyenek. Soraink közé várjuk azokat a 
könyvtárban dolgozó kollégákat, akik aktívan szeretnék könyvtáros-létüket megélni! Szeretnénk, 
ha ez a szervezet valóban arról szólna, amiért létrejött: a Pest megyei könyvtárosok 
együttműködéséről a szakma különböző területein. Nem tartjuk szükségesnek a létszám öncélú 
emelését, emelkedését! Tagjaink közé ne azért lépjen valaki, mert bizonyos kedvezményekkel jár 
az egyesületi tagság, hanem mert céljainkkal, programjainkkal egyetért! És jól fogja érezni magát 
köztünk – szakmailag és emberileg egyaránt! 
 

Bazsóné Megyes Klára,  
a PEMEKSZ vezetőségi tagja (1998-), hajdani elnöke (2002-2012) 

 
 
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR (MEK) http://oszk.hu/mek 
 

 
 

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű kezdeményezés röviddel az internet hazai 
megjelenése után indult, azzal a céllal, hogy összegyűjtse, rendszerezze és szolgáltassa a magyar 
nyelvű vagy magyar vonatkozású digitális dokumentumokat. Az 1994-ben még egyetemi gopher 
rendszereken működő szolgáltatást előbb az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program karolta 
fel és biztosított neki webszervert, illetve tárhelyet, majd 1999-ben egy közhasznú egyesület 
(http://mek.oszk.hu/egyesulet) is szerveződött köré. Ugyanebben az évben a projekt az Országos 
Széchényi Könyvtárba került, és 2003-ban már a mek.oszk.hu címen indult el a 2.0-ás, vagyis a 
jelenlegi honlap.  
 
A MEK elsősorban monografikus dokumentumokat gyűjt (pl. szépirodalmi kötetek, tudományos 
művek, lexikonok, bibliográfiák, életrajzok, hangoskönyvek). A periodikus kiadványok (pl. napi- és 
hetilapok, magazinok, folyóiratok, hírlevelek, egyes blogtípusok) regisztrálására és szelektív 
megőrzésére a 2004-ben megnyitott Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (epa.oszk.hu) 
szolgál; a képi dokumentumok archiválása pedig egy újabb különgyűjtemény, a Digitális 
Képarchívum (DKA) (http://oszk.hu/dka) keretében zajlik  
2007 óta. A MEK tehát – más e-könyvtáraktól eltérően – alapvetően megőrzéssel foglalkozik, 
vagyis a már digitális formában levő vagy eleve úgy keletkező kultúra „megmentésével”, és csak 
kisebb mértékben digitalizál.  
 
A dokumentumok sokféle forrásból származnak: kiadóktól, szerzőktől, tudományos műhelyekből, 
önkéntes szkennelőktől, más digitális gyűjteményekből, honlapokról, CD-ROM kiadványokról stb. 
Nemcsak a források változatosak, hanem a formátumok és a minőség is, így különféle 
utómunkákra (konvertálás, szerkesztés, korrektúra, hiánypótlás) van szükség, amíg ezek 
szolgáltatható állapotba kerülnek, és a munkamenet fontos része a metaadatokkal való ellátásuk is 

http://oszk.hu/mek
http://mek.oszk.hu/egyesulet
http://oszk.hu/dka
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(bibliográfiai leírás, tematikus besorolás, tartalomjegyzék és ismertető szöveg mellékelése, 
kapcsolódó oldalak linkelése). A MEK-be kerülő könyvekből lehetőség szerint többféle formátum is 
készül, a különböző felhasználói igényekhez igazodva. A HTML, Word, RTF, PDF, DjVu és más 
hagyományos fájltípusok mellett egy ideje már EPUB és PRC e-könyv formátumok is letölthetők a 
MEK-ből.  
 
Az olvasásra is alkalmas okostelefonok és táblagépek, illetve a kifejezetten erre a célra kifejlesztett 
e-book eszközök elterjedésének köszönhetően megnőtt az érdeklődés az elektronikus szövegek 
iránt és megélénkült ezek piaca is. A MEK együttműködésre törekszik a hazai e-könyves világ 
szereplőivel, ahogy ezt korábban is tette a digitális kultúra létrehozásában és terjesztésében 
érdekelt más partnerekkel. A Magyar Elektronikus Könyvtárat ismertsége, változatos tartalma, 
hosszú távú stabilitása alkalmassá teszik arra, hogy egyfajta nyílt hozzáférésű archívumként 
megőrizze, és megismerhetővé tegye az írott digitális kultúránknak, ha nem is teljes, de egy 
reprezentatív gyűjteményét minden érdeklődő számára, határainkon innen és túl. 
 
A tartalomszolgáltatás mellett a projekt céljai közé tartozik az új technológiák könyvtári szempontú 
hasznosíthatóságának kutatása is. Hazai viszonylatban a MEK elsők között építette be a 
szolgáltatásába a stabil címeket biztosító URN azonosítást és a Dublin Core metaadat szabványt, 
készített akadálymentes és mobil felületet, kezdte támogatni a Creative Commons licenceket, 
vezette be a tükörszervereinél az IPv6 és a GeoIP protokollt, kísérletezett a tématérkép és a 
torrent technológiával, épített ki kapcsolatot a vakok számára gépi felolvasást biztosító Világhalló 
szolgáltatással, adta át a metaadatait a Nemzeti Digitális Adattárnak (NDA) és az Europeanának... 
A legújabb fejlesztési irány a „webkettes” és a „webhármas” (szemantikus web) technológiák 
tesztelése – ezek elsőként a DKA szolgáltatásban jelentek meg néhány hónapja.  
 
Az ötlet megszületése óta eltelt több mint 18 év alatt számos újságcikk, interjú, előadás, 
blogbejegyzés foglalkozott a MEK-kel, és a projekt, illetve a fejlesztők különféle díjakat is kaptak. 
De a legnagyobb és folyamatos elismerés az a napi 40–50 ezer látogatás, amelyet 
csúcsidőszakban a szerver regisztrál, mert ez azt jelzi, hogy használói szeretik ezt a nemzetközi 
viszonylatban is különlegesnek és hosszú életűnek számító internetes könyvtárat. 
 

Drótos László, OSZK, MEK Egyesület elnökségi tag 
 
 

ELISMERÉSEK, DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 

 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 
2012. augusztus 20-a alkalmából MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adott 
át 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bakos Klárának,  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárigazgatójának,  
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének 
 
dr. Hermann Istvánnak,  
a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatójának 
 
dr. Löffler Erzsébetnek,  
az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatójának. 
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és L. Simon László kultúráért felelős államtitkár 
augusztus 20. alkalmából közművelődési és közgyűjteményi díjakat adott át. 
 
SZÉCHÉNYI FERENC DÍJJAL tüntették ki a következő közgyűjteményi szakembereket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes  
főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,  
Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoport 
 
Dr. Skaliczki Judit  
nyugalmazott főosztályvezető-helyettes, Oktatási és Kulturális Minisztérium. 
 
 
A könyvtárosi munka legmagasabb rangú elismerésében,  
SZINNYEI JÓZSEF DÍJBAN részesültek a következő szakemberek: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Balla Mária  
nyugdíjas főkönyvtáros, főiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem 
 
Biczák Péter  
nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, Pest Megyei Könyvtár 
 
Erdeiné Törőcsik Katalin  
könyvtárvezető, Kenézy Kórház Debrecen, Orvosi Könyvtár 
 
Takács Anna  
tájékoztató könyvtáros, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 
 
Takáts Béla  
megbízott igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet, Szolnok; 
 
Villám Judit  
gyűjteményvezető, Országgyűlési Könyvtár. 
 
 

Minden díjazottnak gratulálunk és további sikeres és eredményes munkát kívánunk! 
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FÜZÉKI ISTVÁN EMLÉKÉREM DÍJ 
 
2012. október 24-én 10 órakor került sor a Füzéki István Emlékérem díj ünnepélyes átadására az 
Országos Széchényi Könyvtárban. Az idei díjazott Hanák Gábor történész-filmrendező, az 
Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjútárának volt vezetője. 
A megemlékezést tartotta: dr. Nagy Attila szociológus. A kitüntetettről laudációt mondott: dr. Ujváry 
Gábor, Kodolányi János Főiskola tudományos rektorhelyettese.  
 

A díjazottnak ezúton szeretnénk kifejezni gratulációnkat és elismerésünket! 
 

Demecs Éva, BCE KK könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja 
 
 

PÁLYÁZATOK 

Hírek a http://www.pafi.hu/oldalról. 
 

 NFÜ közlemények 

 NFÜ kiírások társadalmi egyeztetése  

 
Megszülettek a NEA működési pályázatok eredményei 
1. A következő linken a pályázatkeresőbe a pályázati azonosító számot beírva kereshetik ki 

pályázatukat. >>>  
2. A NIOK tudósítása a Tanács üléséről, amelyen sok változtatás mellett elfogadták a 

támogatottak listáját. >>> 
3. Egy blogger beszámolója a döntés körülményeiről >>> 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, 
vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok 
pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A cikkből megtudhatja, hogy az átmeneti időszakban a 
különböző pályázatokkal kapcsolatban kiktől kaphat felvilágosítást, segítséget. >>>  
 

 Tempus hírek 

 ESZA hírek 
 

Aktuális pályázatok Magyarországon 
 

 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában / TÁMOP-
3.2.13-12/1  

 Karácsonyi könyvadomány II.  

 Kultúra Keretprogram (2007-2013) - Ajánlattételi felhívás  

 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013  

 Költemény írása Karinthy Frigyesről és/vagy koráról  

 Az én storym 

 Pályázat informatikai eszközökre  

 Légvárak és egyéb játékok térítésmentes használata - HI-PP-12  
 

Külföldi pályázat 

 Friends of the Princeton University Library Research Grant Program 
 
 
 
 

http://www.oszk.hu/hirek/hanak-gabor-kapta-az-iden-fuezeki-istvan-emlekermet
http://www.oszk.hu/sites/default/files/hanak_laudacio.pdf
http://www.pafi.hu/
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.nfu.hu/forum_pate/25
http://hirlevelcenter.eu/click.php?hirlevel_id=13486544385316&url=http%3A%2F%2Fcivil.kormany.hu%2Fnea-palyazati-kereso
http://hirlevelcenter.eu/click.php?hirlevel_id=13486544385316&url=http%3A%2F%2Fnonprofit.hu%2F%3Fq%3D%2Fnode%2F176473
http://hirlevelcenter.eu/click.php?hirlevel_id=13486544385316&url=http%3A%2F%2Fcivilnea.blog.hu%2F2012%2F09%2F11%2Fgratulalok_apuka_ketszazasikrek
http://www.emet.gov.hu/?oldal_id=1
http://www.tpf.hu/pages/news
http://www.esf.hu/
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32d2224a06406f0bc1257a9b0028657a?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32d2224a06406f0bc1257a9b0028657a?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6750318c0f9a9903c1257a990047286d?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/279aee3620399adcc1257a6a0048ee1d?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/927647e940c19d84c125757e005b0a09?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/16d44659f414cfa0c1257a70002e1552?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/5daef3cccf0f0fa9c125799e0035a0a6?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/e946cac651bd3300c1257a46002803ed?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/a9851a7ba049b588c1257a84002c04a5?OpenDocument&Highlight=0,légvárak
http://www.princeton.edu/rbsc/fellowships/f_ships.html
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KÉPZÉSEK 

Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány kiemelt ajánlata 
 
Egyéni információmenedzsment, november 19-én indul, 30 órás akkreditált tanfolyam 
 
A képzés egy Magyarországon ma még alig ismert tudásterületet foglal össze. Hogyan kezeljük 
munkahelyi számítógépünkön a különböző formátumú adatokat? Tananyag alapelve: találjunk meg 
mindent, szűrjünk mindent, egységesítsünk mindent, rendszerezzünk mindent, mentsünk mindent, 
védjünk mindent. Foglalkozunk az elektronikus levelezés menedzselésével, a képi dokumentumok 
kezelése keretében konvertálás a különböző formátumok között, nagy súlyt fektetünk a személyes 
digitális környezet kialakítására, és a mobil környezet menedzselésére. 
 
Többi tanfolyamunk, valamint a jelentkezés lehetőségei megtekinthetők a http://www.inka-alap.hu 
portálon, az „Oktatás” fül alatt. 
 
Tamáska Lajos 
INKA programmenedzsere 
T: 1 432-9130 
F: 1 432-9235 
Mob: 30 919-4920 
e-mail: tamaska.lajos@uni-nke.hu 
 
 

ALKOTÓ KÖNYVTÁROSOK 

 
MÁNDLI GYULA 

 

 
 

Fotó: Gál Jenő, 2008 
 

 

Egy mondatban jellemezve: Mándli Gyula hivatásának élő, küldetését maximálisan teljesítő, 
határon innen és határon túl egyaránt ismert, elismert könyvtáros és alkotó ember.  
1953. április 24-én született Körmenden. Nős. Felesége Mándliné Szabó Katalin, Nagymaros 
város Díszpolgára, a nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője. 
 
1975-1979 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-magyar nyelv- és irodalom 
szakán szerzett oklevelet. 2000-2002 között kitüntetéses diplomával végzett az ELTE 
Bölcsészettudomány Karán könyvtári menedzsment szakon.  
 

http://www.inka-alap.hu/
mailto:tamaska.lajos@uni-nke.hu
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1971 őszétől Körmenden a Városi és Járási Művelődési Központban valamint a Városi és Járási 
Könyvtárban dolgozott. 1978-tól a szobi Nagyközségi Könyvtár vezetője lett. Itt a könyvtári munka 
mellett megbízták a település és társközségei, Ipolydamásd és  
Márianosztra helytörténetének kutatásával, amelyet azóta is végez, kiterjesztve az egykori Hont 
vármegye területére, illetve a Dunakanyar eseményeinek archiválására. Jelentős gyűjteményt 
hozott létre a nagymarosi erőműépítés munkálatairól. Ettől kezdve élete és munkája meghatározó 
részévé vált a helyismereti kutatómunka és archiválás. 17 év szobi tevékenység után 
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár Módszertani Osztályán dolgozott, majd megpályázva és 
elnyerve a váci könyvtárigazgatói állást 1995. szeptember elsejétől a Katona Lajos Városi könyvtár 
igazgatója.   
 
Mándli Gyula sokat tett és tesz jelenleg is a váci városi könyvtár fejlesztése, korszerűsítése 
érdekében. Finanszírozási háttérteremtés, konferenciák, emlékülések, kiadványok sora 
köszönhető tevékenységének. Munkája során az intézmény a hazai honismereti és helytörténeti 
munka egyik alapvető kutatóbázisává vált. Fő mozgatója a testvérvárosi szintre került 
kapcsolatoknak. Folyamatos együttműködést alakított ki az Ipolyság intézményrendszerével és a 
Järvenpää Városi Könyvtárral.  
 
Kitartó és eredményes munkája elismeréseként az évek során több kitüntetésben is részesült: 
1982. Kiváló Munkáért; 1983. A Váci Járás Fejlesztéséért Emlékérem; 1988. Miniszteri Dicséret; 
1989. Ortutay Díj; 1992. Népművelésért Díj; 1996. Honismereti Emlékérem; 1998. Brit Könyvtáros 
Egyesület Helyismereti Szervezete Örökös Tiszteletbeli Tagság; 2004. Pest Megyei Téka – Díj; 
2004. Ipolyság város Kulturális Díja; 2007. Tragor Ignác Emlékérem; 2010. Ipolyság város 
Díszpolgára cím.  
  
1984-től az Országos Honismereti Akadémia résztvevője, a rendszerváltás óta szervezője, 
előadója, fotó dokumentációinak készítője és archiválója. 1990-ben alapító tagja a Honismereti 
Szövetségnek (elnökségi tag, alelnök) és a Pest megyei Honismereti Egyesületnek (elnök).  
  
1978-tól a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének tagja; elnökségi tag két 
ciklusban; az országos elnökség tagja egy ciklusban. A mai napig MKE események, könyvtári 
rendezvények fotó dokumentációjának készítője és archiválója. 1994-től 2002-ig az MKE 
Helyismereti Könyvtáros Szervezet alapító elnöke, jelenleg elnöke. 18 önálló helyismereti 
konferencia szervezője és a szervezet életét bemutató teljes fotóarchívum összeállítója. 
  
Önálló és közös fotókiállítása volt Cservenák Péter helytörténésszel, váci fotóssal a Madách Imre 
Művelődési Központban (Vác) és a Honti Múzeum és Galériában (Ipolyság). Helytörténeti 
dokumentációs kiállításainak főbb állomásai: Szob, Nagymaros, Vác, Ipolyság. A Pest megyében 
töltött 34 év alatt számtalan helyi újságban és szakmai folyóiratban találhatók meg fényképei, az 
általa írt cikkekben és tanulmányokban. Néhányat megemlítve: Pest Megyei Hírlap, Váci Napló, 
Váci Hírlap, Váci Polgár, Szobi Polgár, Nagymaros; szakmai lapokban: Honismeret, Néprajzi 
Szemle, Pest Megyei Könyvtáros, Könyvtári Levelező/Lap, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 
Népművelés, megyei honismereti és könyvtáros lapok.  
 
Az elmúlt években mintegy 50 kiadványban: könyvben, katalógusban jelent meg fényképe, illetve 
megtalálható fotója a Magyar Fotográfiai Múzeumban is. 
 

Kiket tekintesz példaképednek és mi az, amit „örökül” kaptál tőlük?  
Szerencsére sokan voltak, vannak, akiktől tanultam, és akikkel együtt dolgoztam. Mindig is 
közösségi ember voltam és megtanultam alárendelni egyéni ambícióimat a közösségi érdeknek. 
Bennem mindig sikeresen együtt volt a népművelő és a könyvtáros alkat, talán egy kicsit a 
pedagógus is. De azért meghatározó volt szakmailag a Kamarás István vezette Módszertani 
Munkabizottság közössége és a megyei könyvtár igazgatóhelyettesének, Kiss Lászlónak a 
szerepe, aki szakmailag „útnak indított”. A példaképeim csak elvont ideálok, az örökséget pedig 
folyamatosan tanulom a mai napig is. 
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Fotók, melyeket szívesen látsz szobád falán. 
Az íróasztalom felett két kép van, egyik sem az enyém. Egyik a szülőföldem kedves virága, az 
erdei ciklámen, amelynek illata mindig ott van az orromban. Ez jelenti az otthont, a múltamat – a 
vasi Hegyhátot és az Őrséget. A másik kép egy fotósújságból – női akt a Stonehenge kövei között, 
fekete-fehér kép, sötét tónusban, amely a vonzódásomat jelképezi a fantasztikus irodalmi 
műfajhoz, a múlt és a jövő jelképe, hiszen kedvelem ezt az irodalmat, szinte minden fontos sci-fi 
kötet megvan a polcaimon, amelyet 1945-1990 között kiadtak. A szobában a harmadik kép a 
Dunakanyar látképe. Ez a lakóhelyem (már az új otthonom), Nagymaros és környékét ábrázolja, 
amihez kötődik életem nagy része, a családom és a 33 éves helytörténeti munkásságom. S 
természetesen néhány régi és új családi fotó. 
 
Mikor volt először fényképezőgép a kezedben? Mióta fotózol? 
Fotós pályafutásom édesapámmal kezdődött, aki egykori cserkészként megszerettette 
gyermekeivel a természetjárást, a fényképezést. 1967-ben készültek első felvételeim a máig 
meglévő Certix nevű harmonikás fényképezőgéppel, majd a Zorkij, Fed, Exa, Exakta, Praktika, 
Yashica, Nikon nevű gépekkel. 1967-től a zalaegerszegi középiskola fotó szakkörében tanultam 4 
évig fotózni, s készítettem rendszeresen fényképeket. Mindmáig őrzöm az akkor készült 
fotónegatív tekercseimet, s szinte minden általam készített negatív filmet. Később áttértem a 
diafilm kockák készítésére is, amelyből több ezret tárolok a gyűjteményemben. A 40. éves 
érettségi találkozóra beszkennelve vittem egy nagyobb korabeli képanyagot nagy sikerrel. Azóta 
egyberaktam a régi és új arcképeket, látván, hogy miként korosodunk. A szobi munkahelyen 
elkezdett fotó-archívum kiépítésétől kezdve a mai napig mintegy 40 ezer darabos fotógyűjtemény 
tulajdonosa vagyok. 
 
Van, aki lemezborítóival, természetképeivel, étel- vagy portréfotóival vált híressé. Neked mi 
hozta meg a sikert? Mi a kedvenc témád, stílusod? 
Én részben a dokumentarista fotózás híve vagyok, nem kedvelem az agyonretusált és kiszépített 
fényképeket. A helytörténeti megszállottságom miatt a közérthető és dokumentáló fényképezést 
szeretem (ez részben jelenti a sajtófotó kategóriát is) és használom. Emellett gyakorta készítek 
természetfotókat, portrékat, ahol azért a látásmód érvényesül, nem a fotózási és számítógépes 
praktikák. 
 
Mit éreztél, amikor az első írásodat, könyvedet nyomtatásban, az első fotódat kiállításon 
láttad viszont? 
Az első írásom 1970-ben az iskolaújságban egy Salinger novella elemzése volt. Első sajtócikkeim 
és fényképeim 1979-ben a Pest Megyei Hírlapban kezdtek megjelenni, azóta már több száz felett 
járok. Az első kiállítási fotómra már nem is emlékszem, azt hiszem egy helytörténeti kiállításon volt 
látható 10-12 db fotóm 1980-ban. Az első könyvem egy közös szerkesztésű tanulmánykötet volt, 
amelynek én is szerzője és a kiadója voltam. Az 1993-ban kiadott Börzsönyvidék kötet már 
hiánycikk, a Felvidéki Magyar Néprajzi Társasággal végzett közös Hont megyei néprajzi kutatás 
tanulmányait tartalmazza. Természetesen örömet éreztem, mintha saját gyermekeim lennének. 
Egyébként is nagyjából teljesítettem azt, amit az öreg kínai bölcstől elvárnak: írjál egy könyvet, 
ültess egy diófát és nevelj fel egy fiú utódot. Több könyvem (tanulmányaim) van, ültettem sok száz 
fát (köztük néhány diófát), a fiú helyett lányaim vannak, és most már két fiú unokám is. 
 
Ki a legszigorúbb kritikusod? 
Az, aki a legnagyobb segítőm is, a feleségem. 
 
Mivel tudna még a sors a kedvedben járni? Amit eddig kaptál: szerető család, szép hivatás, 
kitüntetések, barátságok, alkotó munkásság. Mire vágysz még? 
A 30 éves helyismereti munkásságom alatt összegyűjtött kutatási eredmények feldolgozására és 
publikálására egészségben a család és főleg az unokák között. 
 
 

Keszi Erika Zsuzsanna – Mándli Gyula 
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1. kép                                          2. kép      3. kép 

Cuha völgyben       Gótika      Cseszneki harangok 

 
Fotók: Mándli Gyula 

 

HÍREKNYVTÁRGÁBÓL, KULTURÁLIS AJÁNL 

SZÍNES HÍREK A KÖNYVTÁR VILÁGÁBÓL 

 
E-book szakmai nap a Goethe Intézetben 
Nyilvános kerekasztal-beszélgetést szervez a Goethe Intézet október 29-én német és magyar 
szakemberek bevonásával. Németországból vendég lesz Dr. Harald Henzler, kiadói tanácsadó 
és e-book szakértő és Holger Moos könyvtáros, a Goethe-Institut “Onleihe” szolgáltatásának 
koordinátora. Forrás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toll, ecset, karctű – A sokszínű Gara Arnold 
A kiállítás elsősorban a Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményében fellelhető Gara Arnold  
alkotásokra épül. Albumok, ex librisek, plakátok kerültek a tárlókba, melyeket kiegészítettek a 
törzsállományban található könyvekkel.  
A kiállítás megtekinthető:  2013. február 15-ig, a Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben, a 
könyvtár nyitvatartási idejében. Látogatóink részére a belépőjegy ára 400 Ft. Beiratkozott 
olvasóknak a belépés díjtalan. Forrás 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

http://www.goethe.de/ins/hu/bud/ver/hu9975611v.htm
http://www.oszk.hu/kiallitasok/gara-arnold-kiallitas
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U10 – Könyvbarát klub 
Irodalmi beszélgetéssorozat könyvekről, kultúráról október 29-én. 
Vendég: Mohás Lívia író, pszichológus. Beszélgetőtárs: Kemény András, a Papirusz Book Kiadó 
vezetője, a Kemény Szalon Alapítója. Forrás 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virtuális kiállítás Munkácsyról 
Válogatás a Somogyi-könyvtárban őrzött korabeli kiadványokból és a Vasváry-gyűjtemény 
amerikai magyar vonatkozású érdekességeiből. Forrás 
 
Kiállítás - Bartos Erika: Bogyó és Babóca 
A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár szervezésében kiállítás nyílik Bartos Erika Bogyó és 
Babóca bábkönyvének eredeti bábjaiból és díszleteiből a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban 
november 10-én. Forrás 
 
Civil törvény 2012. 
Minden, amit a törvényről és gyakorlati alkalmazásáról tudni kell!  
Időpont: 2012. október 25. 
Helyszín: Hotel Tulip inn Millenium Forrás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Demecs Éva, BCE KK könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja 

 

OLVASNIVALÓ, KULTURÁLIS AJÁNLÓ 

Szakcikkek 
 

 A könyvtár jövőjéről / Király Péter. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. - 21. 
évf., 10. sz. (2012) p. 6-13. 

 Csend és polcok: A hallgatók könyvtárképe a XXI. században / Kristóf Ibolya. - In: Könyvtári 
levelező/lap, ISSN 0865-1329. - 24. évf., 9. sz. (2012) p. 9-11. 

 Egy fontos és egyenetlen könyv a 21. század könyvtárügyéről: Libraries in the early 21th 
century. Vol. 1. An international perspective. Ed. R. N. Sharma / Koltay Tibor. - In: 
Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. - 58. évf., 3. sz. (2012) p. 588-589. 

 Fredericksen, Linda - Cummings, Joel - Cummings, Lara - Carroll, Diane: E-könyvek és a 
könyvtárközi kölcsönzés / Burmeister Erzsébet. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 
ISSN 0041-3917. - 59. évf., 8. sz. (2012) p. 350-352. 

 Milyen a XXI. század könyvtárosa? / Szabó László István. - In: Könyv, könyvtár, 
könyvtáros, ISSN 1216-6804. - 21. évf., 10. sz. (2012) p. 3-5. 

 Mozaikcserepek az e-könyvről / Koltay Tibor. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-
6804. - 21. évf., 10. sz. (2012) p. 26-29. 

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/ugocsa_u__10_/u10_-_konyvbarat_klub/?article_hid=18690
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/munkacsy/mm.html
http://www.baralib.hu/rendezvenyek/kiallitas-bartos-erika-bogyo-es-baboca
http://www.infoszfera.hu/civil-torveny-2012/


VERZÓ. MKE Hírlevél I. évf. 2012. 3. szám                                                                                                                                             24 

 Münchhausen paripája, avagy a közkönyvtárügy fejlődési lehetőségei / Horváth Sándor 
Domonkos. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. - 21. évf., 9. sz. p. 19-22.  

 Piszkos Fred a retinakijelzőn. Elektronikus könyvek az amerikai könyvtárakban / Hajnal 
Ward Judit. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2012. (21. évf.), 10. sz. 
(2012) p. 14-25. 

 Sun, Hao-Chang - Chen, Kuan-nien - Tseng, Chistu: Könyvtárosok szerepvállalása az új 
infotechnológiai korban / Drótos László. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 
0041-3917. - 59. évf., 8. sz. (2012) p. 344-347.  

 
Elektronikus források 
 

 De Gruyter Presents New Model for Digital Content Distribution - Patron Driven Acquisition 
Offers Libraries Considerable Benefits 

 Empowering Women & Girls Through ICT at Libraries 

 Libraries and Beyond Access in Washington DC 

 New Library training materials from Peace Corps: Sustainable Library Development 
Training 

 The Road to Information Literacy: Librarians as facilitators of learning  

 World e-Parliament Report 2012 
 

Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára 
 

KÖNYVTÁROSOK A KÖNYVTÁROSOKÉRT 

Álláslehetőségek Magyarországon 
 

 Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza  

 Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye - Városi Könyvtár 

 Battonya Város Önkormányzata -Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

 Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - Csemegi Károly Könyvtár és 
Információs Központ 

 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár 

 Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Községi Könyvtár Harkakötöny 

 Kistarcsa Városi Művelődési és Sportközpont - könyvtáros - Kistarcsa  

 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  Balmazújváros 

 Monguz Információtechnológiai Kft. - könyvtári informatikus és JAVA/SQL szoftverfejlesztő 
– Szeged 

 Nagykőrös Város Önkormányzata - Arany János Kulturális Központ 

 Polgármesteri Hivatal Soltvadkert - Soltvadkerti Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő 
Központ  

 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testülete - Nádasdy - vár Művelődési Központ és 
Könyvtár 

 
Álláslehetőségek külföldön 
 

 Assistant Librarian, NewJour Project Coordinator  

 Electronic Resources Librarian 

 European Languages & Social Sciences Librarian, Georgetown University Library 

 Information Officer  

 Librarian, UCL Qatar 
 
 
 
 
 

http://www.degruyter.com/page/428
http://www.degruyter.com/page/428
http://www.beyondaccess.net/2012/10/18/empowering-women-and-girls-through-ict-at-libraries-october-issue-brief/
http://www.beyondaccess.net/beyond-access-members/
http://files.peacecorps.gov/library/Sustainable_Library_Development_Training_Package.pdf
http://files.peacecorps.gov/library/Sustainable_Library_Development_Training_Package.pdf
http://www.ifla.org/news/new-publication-the-road-to-information-literacy-librarians-as-facilitators-of-learning
http://www.ictparliament.org/WePReport2012
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whbf4esnj1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whbd5olmd6
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whva1wavc5
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whve4zh5a1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whve4zh5a1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wg5a9ug3h2
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whva3okxb5
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whxi8ul5h1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whve3i1xb1
http://monguz.hu/web/guest/allaslehetoseg
http://monguz.hu/web/guest/allaslehetoseg
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whvc2qk3f1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whve9ok3b9
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whve9ok3b9
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whvg6raxd7
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=whvg6raxd7
https://www.library.georgetown.edu/sites/default/files/NewJour%20ad%20for%20Lib%20website.pdf
http://www.lisjobnet.com/job-ads/1424-nhm-erl-gs-electronic-resources-librarian/
http://www12.georgetown.edu/hr/employment_services/joblist/job_description.cfm?CategoryID=7&RequestNo=20122084
http://www.lisjobnet.com/job-ads/1425-tltio-information-officer/
http://www.lisjobnet.com/job-ads/1434-1287112-librarian/
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Külföldi konferencia lehetőségek 
 

 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 
4-6, 2013, Limerick, Republic of Ireland - http://imcw2013.bilgiyonetimi.net/ 

 5th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference 
(QQML2013), 4 - 7 June 2013, “La Sapienza” University, Rome Italy - 
http://www.isast.org/qqml2013.html 

 13th International Symposium of Information Science (ISI) in Potsdam - 
http://www.isi2013.de/en/ 

 E-artnow - Deadline Reminder: jobs, scholarships, competitions, residencies and 
exhibitions worldwide - http://www.e-artnow.org/announcement/article/ACTION/6738/ 

 World Library and Information Congress : 79th IFLA General Conference 
and Assembly 17-23 August 2013, Singapore  - http://conference.ifla.org/ifla79/registration 
 
 

Keszi Erika Zsuzsanna, 
Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárosa, a Jogi Szekció titkára 
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