A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
alapításának 25. évfordulóján
XXI. Országos konferenciáját
A közösségi emlékezet terei címmel
2019. július 31. - augusztus 2. között Szegeden rendezi meg
a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral és a
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületével együttműködésben
Helyszín: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
A konferencia nyitónapján elhangzó előadások segíthetnek szélesebb távlatokban újragondolni
kulturális örökségünkkel kapcsolatos szakmai tevékenységeinket és új eszközökkel gazdagítani
célközönségünkkel kialakított kapcsolatainkat.
A második napon az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének negyedszázadára emlékezünk,
az utolsó napon a 300 éve szabad királyi város, Szeged kultúrkincseivel ismerkedünk.
Program
2019. július 31. (szerda)
13:00 Sajtótájékoztató
14:00 Megnyitó
Levezető elnök: Oros Sándor, a CSMKE elnöke
Köszöntő: Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
igazgatója
Köszöntő: Kardos János, Szeged Megyei Jogú Város képviselője
14:20 A kulturális örökség harmadik rezsimje és az örökség szintjei
Előadó: Dr. Sonkoly Gábor, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja
„2019 nemcsak a májusi európai parlamenti választások éve, hanem
azé a lázas munkáé is, amellyel az Európai Unió csúcsszervei
előkészítik a következő hétéves finanszírozási ciklus (Horizon Europe
program, 2021-2027) irányelveit, kereteit. Nem meglepő, hogy a
kutatás szempontjából a műszaki, informatikai, illetve a
környezetvédelemre koncentráló kutatások részesedése tovább
erősödik. A bölcsész- és társadalomtudományok támogatása pedig
ezúttal a kortárs Európa három kulcsproblémája – demokrácia,
kulturális örökség, társadalmi egyenlőtlenségek – mentén
tematizálódik. Míg nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a
demokrácia(-deficit) és a társadalmi egyenlőtlenségek miért kaptak
kiemelt hangsúlyt, felmerülhet a kérdés, hogy miért épp az örökséggel
kapcsolatos kutatások érdemelnek 0,5-1 milliárd euró körüli
támogatást az elkövetkező hét évben.”

„Az előadás arra keresi a választ a kritikai történettudomány módszereivel, hogy a kulturális örökség
fogalma hogyan jutott ilyen fontos szerephez, és ennek az alig egy-két évtizeddel ezelőtt
bekövetkezett változásnak milyen hatásai lehetnek a hazai és európai bölcsész- és
társadalomtudományokra, illetve tudományfinanszírozásra.”
https://qubit.hu/2019/05/16/a-kortars-europa-identitasanak-kerete-az-europai-kulturalis-orokseg
15:10 A látogatókutatásra épített termék és szolgáltatásfejlesztés múzeumi környezetben
Előadó: Népessy Noémi főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
„A Miskolci Egyetem történelem szakára jártam, amikor
harmadéves koromban, egy barátom ajánlására vettem fel a
muzeológia specializációt. 1998-ban végeztem történészként, de
érdeklődésem hamar a kulturális intézmények menedzsmentje
felé fordult. 1999-től dolgoztam az Óbudai Múzeumban előbb
történészként, majd 2008-tól igazgatóként 2019 márciusáig.
Közben marketing szakos közgazdász diplomát is szereztem.
Idén április 1-től a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója
vagyok.
A múzeumi marketing, a látogatókutatás kérdései azt gondolom,
hogy kevésbé kutatott és hasznosított területek, amely tudatos
használata
az
emlékhelyek,
múzeumok
ismertségét,
látogatottságát növelheti.”
16:00 Szünet
16:20 Útra kelnek a hajdani helyek: lépések az emlékezés közösségi hálózata felé
Előadó: Dr. Fodor János egyetemi adjunktus, ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézet
„Fodor János PhD (1969) Magyar- és könyvtárszakon végzett
az ELTE-n, a kilencvenes években irodalmi lapok és kiadók első
honlapjait készíti, 2000-től a BTK Könyvtártudományi
Tanszékén oktató. 1999-től elérhető inaplo.hu című oldalát
eredetileg az általa webre vitt irodalmi lapok közös mutatójaként
hozta létre, de a 2000-es évek közepétől az egyetemi oktatásba
integrált műhely-projektek eredményeinek portáljává alakítja. A
hallgatókkal közösen létrehozott munkák között szerepelnek
helytörténeti értékű fotógyűjtemények webrevitelei, virtuális
kiállítás, kortörténeti adatbázis, hálózati kutatások blogjai,
digitális gyűjteményelemzések, webes recenzió-sorozatok,
információtechnológiai hírszemle. Fodor András költő fiaként és
szerzői jogi örököseként a szerteágazó, fél évszázadot átfogó életmű digitalizálásán is egyetemi
műhelymunka keretében kísérletezik hallgatóival, a költő versei, esszéi, fotói és amatőrfilmjei
közreadása mellett Fodor András naplójának kulcsszavankénti feltárásán, az életmű egységeit
összekapcsoló kulcsszó-mutatórendszer létrehozásán dolgozik. Kutatóként a kultúra, a kulturális
örökség hálózati közvetítésének jelenkori lehetőségeivel foglalkozik, elsősorban a közösségi média
által meghatározott, megváltozott tájékozódási szokások fényében.”

„Előadásában a helytörténeti gyűjtemények jelentőségét, szereplehetőségét új megfigyelésekkel,
tapasztalatokkal és jó gyakorlatok ismertetésével támasztja alá, támaszkodva kutatásai eredményeire,
s a hallgatókkal közösen létrehozott webprojektek tanulságaira.”
17:10 Crowdsourcing: az olvasó segít
Előadó: Nagy-Sándor Zsuzsa, művelődésszociológus
„Az ELTE Társadalomtudományi karán végeztem alapszakos
tanulmányaimat, szociológia szakon. Első mesterfokozatos
diplomámat Hollandiában, a Rotterdami Erasmus egyetemen
szereztem kulturális szociológia szakon. Jelenleg a CEU
Kulturális Örökség Menedzsment mester szakán végzős
hallgató vagyok, ahol többek között a memória-intézmények
társadalmi beágyazódottságának
növelési lehetőségeit
kutatom.
Előadásomban arról fogok beszélni, hogy a könyvtárosok
hogyan tudják egyszerűen bevonni olvasóikat az internet
segítségével a könyvtár gyűjteményének fejlesztésébe, illetve
a gyűjtemény feldolgozásába és rendezésébe, úgynevezett
crowdsourcing projekteken keresztül.”
17:40 A Kertész Gyula-díj átadása.
19:00 Vacsora a Roosevelt téri halászcsárdában
21:00 A kivilágított Szeged felülről és belülről Kukkonka Judit vezetésével

2019. augusztus 1. (csütörtök)
Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete negyedszázada
Levezető elnök: Mennyeiné Várszegi Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke
9:00-9:30

1964: a helyismereti szolgáltatás jogi megerősítése.
Előadó: Dr. Bényei Miklós, címzetes egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)

9:30-10:00 Az MKE HKSZ 25 éve, különös tekintettel a kezdetekre
Előadó: Mándli Gyula HKSZ alapító tag, volt elnök, ny. könyvtárigazgató,
Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác
10:00-10:15 Visszaemlékezés az 1998-évi kiskunhalasi-kalocsai és a 2007-évi konferenciákra
Előadó: Varga-Sabján Gyula ny. igazgató, Martonosi Pál Könyvtár,
Kiskunhalas
10:15-10:30 A bibliográfusok ünnepi pillanatai az egykori Helytörténeti Konferenciákon
Előadó: dr. Szőnyi Éva művelődéstörténész
10:30-10:45 Szünet

10:45-11:00 Kétszer voltunk a három folyó városában
Előadó: Orbánné dr. Horváth Márta helyismereti kutató, ny. könyvtáros
11:00-11:15 Leányfalutól Gödöllőig – néhány év kihagyással
Előadók az MKE HKSZ alapító tagjai: Bazsóné Megyes Klára, az MKE
tanácsának volt elnöke és Gerber György, a HKSZ volt titkára
11:15-11:30 Kertész Gyula a helyismereti bibliográfus
Előadó: Kégli Ferenc könyvtáros bibliográfus, ny. osztályvezető (OSZK)
11:30-11:45 Tanárom és barátom – A Kertész Gyula Emlékérem története
Előadó: dr. Praznovszky Mihály ny. könyvtárigazgató
11:45-12:00 Gondolatok a "szakszerű erdőgazdálkodásról"
Előadó: Takáts Béla, volt HKSZ elnök, szakmai igazgatóhelyettes, Verseghy
Ferenc Könyvtár, Szolnok
12:00-12:15 Az MKE HKSZ 25 éve - számvetés
Előadó: Mennyeiné Várszegi Judit, HKSZ elnök
13:00 Ebéd (ART Hotel)
14:00 Kirándulás Makóra
Az óföldeáki erődtemplom megtekintése, a májusban átadott Makovecz Imre által
tervezett József Attila Városi Könyvtár bejárása, József Attila emlékek Makón, Vacsora
Kübekházán.

Óföldeák, Római katholikus erődtemplom
Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_er%C5%91dtemplom_(%C3%93f%C3%B6lde%C3%A1k)#/media/F%C3%A1jl:%C3
%93f%C3%B6lde%C3%A1k1.jpg
Készítette: Civertan - A feltöltő saját munkája, CC

2019. augusztus 2. (péntek)
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
9:00

Szeged, a 300 éve szabad királyi város nevezetességei
A Somogyi Emlékkönyvtár megtekintése Hevesi Andrea közreműködésével.
A dél-alföldi szecesszió emlékei, városismereti séta Csizmadia Edit vezetésével.
Szeged tortájának megtekintése.

Somogyi Emlékkönyvtár
Forrás:https://www.google.com/search?q=somogyi+eml%C3%A9kk%C3%B6nyvt%C3%A1r&rlz=1C1GCEA_enHU823HU823&biw=1920&bih
=969&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VduwLDd_gS5SpM%253A%252C9PO9dDrmHT5vXM%252C_&vet=1&usg=AI4_kS0H6q39cLP_Hffm6xY_V6bAmnhw&sa=X&ved=2ahUKEwj6pqeRir_jAhUF1hoKHRczAo8Q9QEwAnoECAQQBg#imgrc=eB3sW4NZJJYyiM:&vet=1

Szeged „Tortája” Interaktív élménytér
Forrás:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enHU823HU823&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=7rcwXb3IKsIjLsPsNaD0Ao&q=szeged+tort%C3%A1ja&oq=szeged+tort%C3%A1ja&gs_l=img.3..0i30.227385.231127..231925...0.0..0.81.1059.15......0....1..gwswiz-img.....0..0i67j0j0i8i30j0i24.02Y73G9Gscw&ved=0ahUKEwi999eUir_jAhVPBGMBHTDrAKoQ4dUDCAY&uact=5

12:00 Somogyi-könyvtár
Zárás, az emlékkönyv jelképes átadása a következő konferencia házigazdájának.
13:00 Ebéd (ART Hotel)

Forrás: https://www.booking.com/hotel/hu/art-szeged.hu.html

