
Tisztelt konferencia, Tisztelt jelenlévők!  

A konferencia szervezői a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

kollektívája nevében köszöntöm rendezvényünk minden résztvevőjét. 

Külön köszöntöm a konferencia szakmai támogatójának a Nemzeti Kulturális 

Alapnak jelenlévő képviselőjét, Tőzsér Istvánnét és minden kedves mai 

előadónkat, akik segítenek megérteni a Könyvtárak szerepét változó 

világunkban. 

Én már csak úgy szoktam definiálni a munkatársaimnak, hogy a fejünk tetejére 

is állunk, hogy ha kell, hogy más perspektívából nézve…. felismerjük, vajon mi 

az, amire a felhasználóinknak igénye van, mi az, amire a társadalmi elvárások 

szintjén reagálni tudunk?….. a témában napi szinten vetődnek fel kérdések 

bennünk ….tehát…nap, mint nap keressük a helyünket. 

Szolgáltatási területenként más és más választ kapunk napi kérdéseinkre, 

melyekre: formálható, kovácsolható, gyúrható, képlékeny, megváltoztatható, 

átalakítható, módosítható, variálható, transzformálható, változtatható, és 

szerkeszthető,…. simulékony megoldásokkal igyekszünk reagálni (persze) a 

szakmai elvárások és a törvények mentén, (néha önmagunkkal is 

összevitatkozva). 

Ezekkel a napi válaszokkal változik a könyvtár funkciója, vele együtt a 

könyvtáros szakma és természetesen a menedzselés is. 

Mai konferenciánkon mindenre nem tudunk rákérdezni, de válaszokat kapunk 

sok felöl és reményeim szerint olyan válaszokat, melyek segítenek 

mindannyinkat a bátor lépésekben, a követésekben, vagy akár az úttörőségben. 

A nem jól választott utak gyorsan véget érnek, hisz felhasználóink reagálása 

gyorsan eltérít, irányt mutat, hogy na.. ejnye, már ne arra… a sztrádák felé 

kanyarodjunk. Továbbá követelményként éreztetik velünk, hogy természetesen 

az általuk kívánt járművel szeretnének tovább utazni, hogy gyorsabban célba 

érhessenek… és hát bármennyire is szeretnénk néha sétálgatni egy kicsit a 

réten,….azt is csak velük együtt felhasználóinkkal lehet…már ha van rá igény. 

(néha van ilyen lásd. Slow napok…a lelassult világ felé való vágy kifejezésének 

kiszolgálása)  

Tudjuk, sajnos nem sajnos, ezt már csak pillanatokra lehet előállítani. 

Felvezetőmben…igen tudom, már volt fejen állás, és sztrádán hasító gyors 

jármű, és lelassult világ…hát ebből is látszik, hogy kilépünk az egykor 

egyenletesre épített konform zónánkból, mint ahogy tettem én ezt ma 

személyesen is, talán nem hagyományosan… megköszönve előre is a közös 

gondolkodást előadóinknak, és az érdeklődést hallgatóinknak.Átadom a szót a 

mai nap egyik szervezőjének Bajusz Jánosné Magdinak. 


