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Beszámoló a 2022-es kaposvári Vándorgyűlésről

A Szentes Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosaként, 3 kolléganőm társaságában volt

szerencsém részt venni, a Kaposváron megrendezésre kerülő Vándorgyűlésen.

Számos színvonalas szakmai, kulturális és egyéb kiegészítő program közül választhattunk,

először kicsit a bőség zavarát éreztem.

Szerda délután érkeztünk meg a helyszínre, majd gyors regisztráció, szállásfoglalás,

akklimatizálódás és vacsora után már várt is ránk a MATE Rippl-Rónai Intézetében egy

“összművészeti műfajmámor”, Variációk egy rablásra címmel. Két nagyszerű színész

előadásában láthattunk egy igen érdekes, a valóságban is megtörtént eset bemutatását

többféle műfajban és korban közvetítve. Ez a nagyon jó hangulatú előadás megtette hatását,

pár kollégával kicsit belekóstoltunk a kaposvári éjszakai hangulatba.

Másnap (csütörtökön) délelőtt idegenvezetéssel egybekötött városnézésen és a Takáts

Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár bejárásán vettünk részt. Sok érdekes információval

gazdagodtunk a séta során a Rippl-Rónai család és a város történetéről, láthattuk

nevezetességeit, pazar épületeit, tereit. A könyvtárat a kaposvári kollégák igen nagy

kedvességgel mutatták be a pincétől a padlásig. Kedvemre való volt ez a program is, mivel

nagyon szeretek más települések könyvtáraiba bepillantást nyerni, a “kulisszák” mögé látni.

A melegre való tekintettel, az ajándék jegyek és a kollégák ajánlásai alapján a délutánt a

hangulatos kaposvári Virágfürdőben töltöttük.

A kellemes fürdőzés után este ismét kulturális programon vettünk részt.

A Kaposvári Helyőrségi Zenekar katonazenészei a klasszikusok mellett filmzenékkel és

népszerű dallamokkal várták a közönséget az impozáns Csiky Gergely Színházban. A

hangulatot ismét éjszakai koktélozással és baráti beszélgetésekkel folytattuk a nyári

éjszakában.

Az utolsó előtti nap (pénteken) már igazi szakmai előadás dömpingben lehetett

részünk a szekcióülésen. Gyermekkönyvtárosként nem is volt kérdés, hogy melyik szakmai

programot választom, természetesen a „Közkönyvtári egylet – Gyermekkönyvtáros szekció”

ülését. Ezeket az előadásokat mindig nagyon várom, mert az elhangzott szakmai ötletekből és

információkból mindig akad olyan újdonság, amit biztosan be tudok építeni a

programjainkba, ötleteimbe, a munkámba.

Délutánra ütemeztük a MATE Kaposvári Campus Könyvtár bejárását. Irigylésre méltó, hogy

az ide járó hallgatók mennyire modern, hangulatos, világos, otthonos és mindenben a mai kor

követelményeinek megfelelő helyen készülhetnek vizsgáikra, vagy csak éppen eltölthetik

szabadidejüket.



A nap méltó zárása volt (számunkra, mert a Baráti találkozón nem vettünk részt) a Pannon

Lovasakadémia Lovastorna bemutatója. A látottak és az átélt élmény alapján, úgy gondolom,

a lovas oktatási központ méltán képvisel egyedülálló minőségi szintet Magyarországon.

A záró napon (szombaton) lehetőségünk adódott Siófokra kirándulni, a “Balaton és az

operett fővárosába”, ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk a városi könyvtár látogatása

során. Útközben megálltunk Andocson az ország egyik leghíresebb búcsújáró helyén és Zala

községben megnéztük a Zichy Mihály Emlékmúzeumot. A bőséges és finom ebéd után

körbejártuk Siófok nevezetességeit.

Kellemesen elfáradva, élményekkel, szakmai tapasztalatokkal, új ismerettségekkel

gazdagodva vágtunk neki a több, mint 4 órányi hazafelé útnak.

„Első bálozóként”, az újdonságokra szomjas és nyitott személyiségem lévén, úgy

gondolom minden alkalmat megragadtam, hogy minél több könyvtáros kollégával tudjak

tartalmas beszélgetést folytatni.

Elismerés és köszönet jár a Vándorgyűlés szervezőinek és a lebonyolításban résztvevőknek a

színvonalas, szakmailag és kulturálisan is sokrétű találkozó lebonyolításáért.

A Kaposváron eltöltött élményekkel, tartalmas beszélgetésekkel eltöltött 4 nap után,

izgalommal és reménykedve várom a jövő évi, Tatabányai Vándorgyűlést.






