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Ebben az évben elsőként a szegedi Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár látta vendégül  

Csongrád megyében az ország megyei 

könyvtárainak igazgatóit és KSZR munkatársait. 

A Somogyi-könyvtár szerencsés helyzetben volt. 

Az épület szomszédságában (szó szerint a 

valamikori udvarán) álló Art Hotel adott helyszínt 

a konferencia első napjának. A regisztráció és az 

ebéd után délután egy órától kezdődött a 

tulajdonképpeni szakmai konferencia. 

A vendéglátó város nevében dr. Kozma József a 

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági 

Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

Rövid köszöntőjében bemutatta, Szeged Megyei 

Jogú Város kulturális koncepcióját, a fenntartó 

viszonyát a Somogyi-könyvtárral. 

 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató asszony 

köszöntő felvezetőjében nagy vonalakban 

felvázolta a Somogyi-könyvtár útját  korunk 

könyvtári útvesztőjében. Megismerhettük a 

könyvtár lépéseit a minőségbiztosítás útján. 

 

dr. Vígh Annamária. Fotó: Oros Sándor 

A helyi történések után egy nagyobb rátekintést 

kaptunk a hazai könyvtárügyre. Az aktuális 

kérdésekről, a könyvtárpolitika jelenlegi 

álláspontjáról  dr. Vígh Annamária, az EMMI 

főosztályvezetője beszélt az egybegyűlteknek. 

Előadását néha halk moraj kísérte, de 

mindannyiunk számára hasznos információk 

hangzottak el. Főosztályvezető asszony kiemelte, 

hogy a jelenlegi változó politikai háttérben 

zajlanak az események, de valós eredményekről, 

pontos útmutatásokról valószínűleg a következő 

alkalmakkor tud beszámolni.  

 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Következő előadónk dr. Ficzkó Zsuzsanna a 

szakmán kívülről érkezett. De hogy kerül egy 
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coach, egy szervezet- és működésfejlesztési 

szakértő a könyvtárosok közé? Jelenleg ő 

egyengeti, segíti a Somogyi-könyvtár lépéseit a 

minőségbiztosítás útján. Külső szakértőként 

támogatja a könyvtárat, hogy mindenben 

megfeleljen a minőségi könyvtári cím 

elvárásainak. Mint külső szemlélő, kissé másképp 

látja a könyvtári világot. Előadásában kiemelte, 

hogy bár egy célért dolgozunk, de nem mindig 

azonos úton. Mint szervezetfejlesztési 

szakembernek, neki is meg kellett küzdeni a 

fogalmak tisztázásával, valamint azzal a 

kérdéssel, hogy a közszolgálatba milyen módon 

ültethetők át a minőségbiztosítás alapfogalmai. 

Miképp tud megfelelni az elvárásoknak egy 

közintézmény? Előadásában igyekezett ezekre a 

kérdésekre választ találni önmaga és a hallgatóság 

számára.  

 

Vidra Szabó Ferenc. Fotó: Oros Sándor 

A rövid pihenés után Vidra Szabó Ferenc, a 

Könyvtári Intézet nyugalmazott munkatársa, a 

KKÉK egyik összeállítója a minőségbiztosítás 

alapdokumentumát mutatta be: szerkezetét, 

hasznosságát.  

A következő előadó szintén helyi erő, Oros 

Sándor volt.  Előadásában két fő irányvonalat 

követett. Részben igyekezett röviden bemutatni a 

könyvtárosok szkepticizmusát a minőség-

biztosítás tekintetében, másrészt azt az áldozatos 

munkát, amit ennek ellenére végeznek a 

Somogyi-könyvtár munkatársai. Illetve ennek a 

munkának a nehézségeit, buktatóit igyekeztem 

felvázolni.  

A szakmai nap zárásaként Tőzsér Istvánné, az egri 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója 

kevesebb kétellyel mutatta be a Heves megyei 

kollégák mindennapi áldozatos munkáját. 

Láthattuk, hogy miként válhatott az általa vezetett 

könyvtár minősített könyvtárrá. 

Az este hátralévő része könnyedebben telt. 

Részben az könyvtárvezetők az IKSZ Megyei 

tagozatának ülésével, valamint a többi résztvevő 

egy rövid városi sétával és a Somogyi-könyvtár 

Emlékkönyvtárának megtekintésével tölthette el 

az időt a vacsoráig. 

A másnapi kistérségi nap megszervezésénél 

először Nagylakra látogattunk, ahol az 

önkormányzat által felújított volt iskola 

épületében szépülhetett meg a könyvtár. A 

felújított könyvtár megtekintése mellett Gyarmati 

András polgármester úr bemutatta a falut, a falu 

történetét, az elmúlt évek fejlesztéseit, valamint a 

megyei könyvtár munkatársai átadták a 

megszépült könyvtárnak a Csongrád megyei 

mesefotelt is. Második pontként az algyői 

könyvtárat tekintettük meg, ahol az ízletes 

fogadtatás, valamint a protokoll köszöntőszavak 

után két szekcióban folytattunk a munkát. 

Az ide látogatók egy része dr. Prokai Margit 

moderálása mellett a kiskönyvtárak 

újjászületéséről cserét eszmét, a csapat másik 

része Péterfi Rita vezetésével az olvasóvá válás, 

olvasóvá nevelés folyamatáról beszélgetett. Ezek 

után csak a búcsúebéd volt hátra. 

Minőségbiztosítással folytatjuk majd májusban 

Kecskeméten is. Egyben biztos vagyok ezen a 

téren is: Minden fejben dől el! 

 

Fotó: Oros Sándor 


