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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlése 2022. július 14-16. között a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán került
megrendezése.
Szerdán, a regisztrációt követően mindenki kapott egy vászontáskányi szuvenírt,
melyben a KELLO által felajánlott könyveket kívül különböző prospektusok és egyéb hasznos
ajándékok voltak. Délután egy kellemes belvárosi séta után meglátogattam a Takáts Gyula
Megyei Hatókörű Városi Könyvtárat, ahol megnyílt a „A 70 éves könyvtár történeti
fotókiállítása”.

Takáts Gyula Megyei Hatókörű
Városi Könyvtár

A kaposvári Nagyboldogasszonyszékesegyház

A kiállításon betekintést kaptunk az intézmény múltjába, az épület történetébe, az
igazgatók életútjátba, továbbá az 1981-es vándorgyűlésből is készítettek egy kis összeállítást.
A megnyitó után pedig lehetőségünk volt körbejárni a könyvtár egész épületét. A szakmai
programok mellett azonban a szervezők egyéb kulturális és szabadidős programokkal is
készültek. Ezek közül az első kulturális előadást szerda este tekinthettük meg, melyet a MATE
Rippl-Rónai Művészeti Intézetében rendeztek Benedek Dániel és Fándly Csaba színházi
előadásában, Variációk egy rablásra címmel. Az előadás különösen érdekes volt, hiszen a
színészeken keresztül megtapasztalhattuk mégis hányféle feldolgozása és nézőpontja lehet
egyetlen történésnek. Az előadás alatt nemcsak a különböző és igen eltérő műfajok (zenés,
táncos, bábos stb.) egymás utáni előadásában láthattunk egy (valós eseményen alapuló) rablást,
hanem a szereplők különböző nézőpontjából, helyzetéből, de még színészek szemszögéből is
kaphattunk ízelítőt. Egyszóval igen érdekes és elgondolkodtató előadás volt.
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Csütörtökön délelőtt Campusviziten vehettünk részt, amelynek keretén belül az egyetem
területét tekinthettük meg. Kezdésként az egyik épületben olyan állatokat mutattak be,
amelyeket terápiás céllal használnak az iskolákban. Az előadó az állatok bemutatása közben
beszélt ennek a foglalkozásnak a szakmai hátteréről, arról, hogyan tudják nemcsak a nyuszik,
hanem a hüllők is segíteni a gyerekeket egy-egy félelem vagy probléma leküzdésében.

Nyúl terápiás állatként

Kígyó terápiás állatként

Ezután még néhány épületet és termet nézhettünk meg a campus területén, majd
körbevezetést kaptunk az egyetemi könyvtárban is. A könyvtár érdekessége, hogy a bejárata
egy olyan közös belső térből nyílik, amelyből a kollégium is. Maga az épület viszonylag fiatal,
a külleme és az atmoszférája is igen kellemes volt a galériás megoldással, valamint a nagy
ablakokkal. A kolléganő miközben körbevezetett minket az épületben, beszélt a munkájukról,
mik azok a speciális területek, amelyekkel egyetemi könyvtárként foglalkoznak az
alapfeladatuk mellett.
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Kaposvári Campus Könyvtár
belülről
A könyvtárban is helyet kapott egy kiállítás a MATE és elődintézményei saját
kiadványaiból.
Délután nyílt meg az aulában a szakmai kiállítás. Helyet kapott itt a KELLO, aki friss
kiadványokkal

örvendeztette

meg

a

vendégeket,

de

megjelentek

rendszer-és

szolgáltatásfejlesztők, az Ebsco, a Proques, és különböző cégek is, mint a SmartFreq,
PreserveArt, Ceiba.

Interaktív térkép
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A nyitó plenáris ülést a Pannon Lovasakadémia területén tartották meg. Az ülés keretén
belül Dr. Gombos Péter tartott előadást A digitális bennszülöttek és a könyvtár(osok) –
Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás az olvasáskutató szemszögéből címmel, melyet
ppt bemutatóval szemléltetett. Ezután átadásra kerültek a szakmai díjak és kitüntetések.

Nyitó plenáris ülés
Este a Csiky Gergely Színházban hallgathattuk meg a Helyőrségi Zenekar összeállítását
klasszikus és filmzenékből.
Pénteken délelőtt a kisplenáris ülés következett a MATE épületében. Az ülésen Rózsa
Dávid tartott előadást a magyar könyvtári rendszerről, majd Gombosné Szabó Sárát
hallgathattuk, aki a könyvtár szerepéről és felelősségéről beszélt a tudományos kiadásban.

Kisplenáris ülés
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Ezt követően kezdődtek a szekcióülések. 12 szekcióülés számos előadása közül lehetett
válogatni. Mivel az előadások párhuzamosan folytak, így egyénileg kellett közülük válogatni.
Az első előadás, amit meghallgattam a Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében volt.
Huszárné Szabó Mária és Dömsödy Andrea beszéltek az Információzz! projektről. Bemutatták
az ezzel kapcsolatos oktatóvideójukat, valamint az Információzz! kiadványukat, mely
kézikönyvként fog funkcionálni. Ez utóbbi gyerekek és tanárok számára is egy hasznos, jól
használható anyag lesz, mely segíti a gyerekeket egy-egy beadandó dolgozat megíráshoz
szükséges információ összegyűjtésében, válogatásában, rendszerezésében. Az oktatóvideó is
egy jól használható, érthető összeállítás ezzel a témával kapcsolatban. Ezután pedig képet
kaphattunk az iskolai könyvtárak helyzetéről Somogy és Tolna megyében. Majd pedig a
Gyermekkönytáros Szekcióban is sikerült egy előadást meghallgatni a kaposvári
gyermekkönyvtárosok mindennapjairól, tapasztalatairól.
Délután bepillantás kaphattunk a Somogy Megyei Szervezeten keresztül, milyen
klímavédelmi intézkedéseket tesznek, milyen eredményeket értek el Kaposváron eddig, és
milyen jövőbeli céljai vannak a város vezetésének ezzel kapcsolatban. A fennmaradó időt pedig
a Zöldkönyvtári Szekcióban töltöttem, ahol Nász János Magvetők, avagy a könyvtárzöldítés a
József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 2010-2021 előadását hallgattam meg. Ezután Tóth
Gabriella Zöld városban zöld könyvtár – innovációk GVKIK-ban bemutatója következett.
Mindkét előadásból remek gyakorlatokat, ötleteket meríthetünk, ha mi is szeretnénk kicsit
zöldebbé, természetbarátabbá tenni a könyvtárunkat.

Nász János előadása

Tóth Gabriella előadása
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A szekcióülések után következett a záró plenáris ülés. Minden szekció vezetője
összefoglalta az előadásaikat, majd pedig lezárásra kerültek a szakmai programok. Este pedig
a baráti találkozón kicsit kötetlenebb formában tudtuk megvitatni a szakma aktuális kérdéseit.
Ezzel azonban még nem ért véget a vándorgyűlés.
Szombaton fakultatív szabadidős programokon lehetett részt venni. Én Siófokra utaztam
többedmagammal. Út közben meglátogattuk Zalában a Zichy Mihály Emlékházat. Siófokon
pedig egy tartalmas ebéd után tettünk egy kellemes sétát a Balaton parton.

Zichy Mihály Emlékmúzeum

Siófok

Elmondhatom, hogy egy igazán tartalmas, információkban és élményekben gazdag,
vándorgyűlésen vagyunk túl. Olyan kérdésekkel és megállapításokkal tértem haza, melyeket
érdemes továbbgondolni, fejleszteni és adaptálni. Köszönöm a Csongrád Megyei Könyvtárosok
Egyesületének,

hogy

hozzájárultak

a

Magyar

Vándorgyűlésén való részvételemhez!

Fábiánsebestyén, 2022. augusztus 10.
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Könyvtárosok

Egyesületének

53.

