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Beszámoló 

     Az új kanizsai könyvtár adott otthont augusztus 14-16-a között a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 35. vándorgyűlésének. A könyvtárosok dicséretére válik a 
szervezés, a legnagyobb élmény azonban számomra maga a könyvtár volt. Igaz, 
nem nagyon tudtuk elképzelni működés közben, de a plenáris ülés hatszáz 
résztvevőjét kényelmesen befogadta a nagyterem, és a regisztrációtól a baráti 
vacsoráig minden az épületben zajlott. Nemcsak a nagysága, a felszereltsége (pl. a 
könyvespolcok percek alatt eltolhatók, forgathatók) volt lenyűgöző, hanem 
otthonossága is. Nem csillogó-villogó csoda, hanem igazi hagyományos épület, 
amely ennek ellenére modern, felhasználja a századvég minden leleményét. Kedves 
építészek! A fantáziadús ötletek helyett üdítő változatosságnak tetszik, biztonságot 
sugároz a Zalaváry Lajos tervezte épület.  
Hiller István kulturális miniszter volt a plenáris ülés első szónoka, aki hangsúlyozta, 
hogy a rendszerváltás óta a közművelődés a politika, ezzel együtt a kultúrpolitika 
mostohagyermeke volt, pedig a könyvtárosok a méltánytalanul alacsony figyelem 
mellett is magas szinten dolgoznak. Mindezek ismeretében Hiller István partneri 
viszonyt ajánlott Nagykanizsán a könyvtárosoknak és ennek bizonyítására öt pontból 
álló könyvtárfejlesztési program indítását jelentette be. Eszerint a kormányciklus 
végéig nagyközségi szintig minden könyvtárba eljuttatják az internetet, ezen belül 
350 könyvtár szélessávú professzionális kapcsolatra számíthat. A beruházások 
értéke 200 millió forint. 2006-ig évente 50 település könyvtárának a teljes felújítását 
is támogatja a tárca, mintegy 250 millió forinttal. Támogatják azt is, hogy a 
könyvtárak digitalizálással maguk is gyarapíthassák a világháló kínálatát, ugyanakkor 
szerződést készítenek elő a világ egyik legnagyobb tartalomszolgáltatójával, az 
EBSCO-val adatbázisa magyar könyvtáraknak történő megnyitásáról. Mindez azt 
jelentené, hogy e forrásból 9 ezer folyóirat teljes, míg 16 ezer tartalomismertetett 
anyagához lehet majd a könyvtárakban az interneten hozzáférni. A határokon túli 
magyar könyvtárak támogatását is folyamatos feladatnak tekintik: pl. a készülő 10 
kötetes Magyar Művészettörténet című könyvből 500 példányt a miniszteri keretből 
juttatnak majd el ezekbe az intézményekbe. 
A partneri viszony keretében a könyvtárosok minden szekcióban megfogalmazták 
javaslataikat. A vándorgyűlésről bővebben a nagykanizsai könyvtár honlapjáról és az 
országos sajtóból tájékozódhatnak az érdeklődők. (www.kanizsa.hu/konyvtar) 



 

Kilenc fontos mondat 

1. szekció: A könyvtár totalitása zalai példákkal  
Az információgazdálkodásra képes könyvtár minél előbb és minél inkább térjen át a 
tudásgazdálkodásra!  
2. szekció: Dokumentumtermelő könyvtár  
A nemzeti kulturális kincs - örökségünk - digitalizálását, országos programokban, 
régiós központokban, helyi értékeket őrző intézményekben - egységes tartalmi, 
technikai ajánlások és a szerzői jogok figyelembevételével - kell folytatni.  
3. szekció: A könyvtár mint a kutatómunka infrastruktúrája  
Az integráció jegyében, az esélyegyenlőséget célul kitűzve, országos szintű 
összefogás szükséges az egységes nemzeti cikkbibliográfia megvalósításához.  
4. szekció: Könyvtár - munkanélküliség - élethosszig tartó tanulás  
A társadalom középosztályosítási programja, a foglalkoztathatóság érdekében 
kikerülhetetlen feladat a könyvtári és oktatási rendszer közötti együttműködés 
hatékony továbbfejlesztése az alapfokú intézményektől a felnőttképzésig.  
5. szekció: A tanító könyvtár  
Az információ- és könyvtárhasználói tudás megalapozásáért, fejlesztéséért az 
iskolának és a könyvtárnak összehangolt stratégiát kell megvalósítani, úgy, hogy a 
használói képzés a könyvtárfejlesztési programnak, a köz- és felsőoktatás fejlesztési 
stratégiájának és a MITS-nek egyaránt eleme legyen.  
6. szekció: A könyvtár, mint a társadalmi érintkezés csomópontja  
A könyvtár nemzedékek és korok találkozóhelye, ha kiemelt feladatának tekinti 
szolgáltatásainak értő közvetítését, s maga is részt vesz - könyvtárosaival együtt - a 
helyi közéletben, amelyhez megfelelő szellemi, szakmai és működési erőforrásokra 
van szükség.  
7. szekció: Orvosi könyvtárak - ma  
Az esélyegyenlőséghez az orvos-egészségügyi szakirodalmi információ ellátásban 
és szolgáltatásban - működési minimumfeltételek, és orvos-egészségügyi könyvtári 
stratégia szükséges!  
8. szekció: A könyvtár, mint médiaszereplő  
Mutassuk meg értékeinket!  
A 9. mondat a határontúli magyar könyvtárak, könyvtárosok kérése  
A határokon túli magyar könyvtárosok kérik, hogy az MKE vonja be őket a 
vándorgyűlések tartalmi előkészítésébe, kérjen előadókat a különböző szekciók 
témakörében!  

http://www.mke.oszk.hu/szervezet/ter_szekciok/komar_eszt/beszamol/b030814.html
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