Ünnepi ülés Szegeden
/Szegeden ünnepelte önállóságának 10 éves évfordulóját a
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport/

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja soron következő találkozóját 2015. november
16-án, Szegeden tartotta. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár zenei
könyvtárosainak meghívására érkezett a csoport a napfény városába. Aznap
ragyogó, napsütéses idő volt, és 17-18 fok meleg!

A meghirdetett program
11.00 - 13:00
1. Köszöntőt mond: Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató
2. Beszámoló az AIBM New York-i kongresszusáról / Gócza Julianna, Mikusi
Balázs
3. Beszámoló a párizsi IASA konferenciáról / Szabó Ferenc János
4. Beszélgetés a digitalizálás hazai helyzetéről, a lehetőségekről, feladatokról
5. A könyvtár bemutatása / Bori Katalin, Hegedűs Bernadett
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15:00 – 17:00
Múzeumlátogatás:
Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.)
Az előadásokat barátságos környezetben, a könyvtár Zeneszobájában tartottuk.
Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a könyvtár igazgató asszonya köszöntőjében
többek között azt hangsúlyozta, milyen örömmel támogatja azokat a programokat,
amelyek az intézmény népszerűsítését szolgálják „mint egy kitekintés az ablakon
keresztül a világra”.
Ezután, rendkívüli programra került sor, ami a vendégeket, azaz az AIBM Magyar
Nemzeti Csoport tagjait is meglepetésként érte:
emlékeztünk, ünnepeltünk, koccintottunk, hiszen szinte napra pontosan 10
éve alakult meg jelenlegi szervezetünk!
Gócza Julianna, a szervezet elnöke elevenített fel pillanatokat az AIBM magyar
tagozat kezdeti – 42 évvel ezelőtti – időszakából, majd elmondta, milyen
következményekkel járt a rendszerváltás a magyar bizottság életében és hogyan
lehetett ismét működőképes szervezetet kialakítani.
Nem beszélhetünk a szervezet történetéről anélkül, hogy emléket állítanánk
Pethes Ivánnak, aki elsőként ismerte fel Magyarországon az AIBM jelentőségét.
1963-ban bekapcsolódott a nemzetközi szervezet munkájába és mindent
elkövetett a magyar részvétel hivatalos kereteinek megteremtéséért. 1973-ban az
Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács felügyelete alatt jött létre a
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Bizottsága. A
nemzetközi szervezetben betöltött fontos szerepünket bizonyítja, hogy három
ciklusban is alelnöki posztot láttak el kiváló kollégáink: Pethes Iván 1974-77-ig,
Kárpáti János 1980-1986-ig. 1981-ben Kárpáti János vezetésével a magyar
csapat rendezte az AIBM konferenciát, Budapesten.
A 90-es években az állami támogatás megszűnt, a tagok száma is csökkenni
kezdett, a konferenciákon és a nemzetközi munkákban való részvétel esedékessé
vált, ezért megújulásra volt szükség.
A nemzetközi szervezet magyar tagozata második virágkorát akkor kezdte élni,
amikor - Gócza Julianna kezdeményezésére - 2005 novemberében önálló
közhasznú egyesületként újjá alakult, Zenei Könyvtárak Nemzetközi
Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport néven. A 2005-ben készült jelenléti ív
alapján köszöntöttük az alapítókat: a 10 intézményt és két egyéni tagot, Kárpáti
Jánost és Székely Andrást.
Jelenleg 11 intézményi tagból, 4 egyéni és 3 tiszteletbeli tagból áll a csoport és
szoros együttműködést folytat az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével.
Végül köszöntőjében elnökünk így foglalta össze az elmúlt 10 év legfőbb
eredményeit:
 részt veszünk a nemzetközi szervezet munkájában, a konferenciákon,
munkabizottságokban, együttműködünk más AIBM nemzeti tagozatokkal,
(ennek egyik legsikeresebb példája a bécsi tanulmányút volt)
 ismét bekapcsolódtunk a nemzetközi zenei bibliográfiák, a RILM és a RISM
építésébe,
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 elkészült a 120 órás Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési program!
(2012 óta 4 zenei tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet, 2016-ban is
meghirdeti mindhárom modult.)

Ezután került sor a szakmai beszámolókra.
Elsőként látványos utazásra invitált minket fotók segítségével Gócza Julianna és
Mikusi Balázs, akik 2015. június 21-től 26-ig New Yorkban az AIBM
kongresszusán vettek részt. A rendezvény címe aktuális témát jelzett: Zenei
kutatás a digitális korban. A konferencia része volt még többek között a RILM 50.
évfordulójának megünneplése is.
Következő előadónk Szabó Ferenc János volt, aki Párizsban járt IASA (Nemzetközi
Hang- és Audiovizuális Archívumok Szövetsége) konferencián 2015. szeptember
27. és október 1. között.
Az előadások kapcsán beszélgettünk a digitalizálás hazai helyzetéről, a
lehetőségekről, feladatokról.
A Somogyi-könyvtár munkatársai (Bori Katalin és Hegedűs Bernadett) az idővel
versenyt futva kalauzolta végig a csoportot a könyvtárban. Külön öröm volt, hogy
az Emlékkönyvtárat is megtekinthettük, ahol Papp Andrea a gyűjteményi osztály
munkatársa igazi zenei kuriózumokat is mutatott a jelenlévőknek, így például az
első képen látható Jean Paul Westhoff 6. hegedű szólószonátájának egyetlen
példányát, valamint a második képen található kottaegyüttest. Szabadi Frank
Ignác török magyar indulójából (ennek címlapja látható) Jules Massenet
hangszerelt zenekari művet Revive Szégedin. Marche hongroise d’Szabady
címmel. A harmadik kotta Liszt sajátkezű kézirata, aki Massenet zenekari
művéből zongoraátiratot készített.
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Az ebédet a patinás Alabárdos étteremben fogyasztottuk el. Itt jó alkalom nyílt
arra is, hogy folytassuk szakmai információcserénket.
Következő helyszínünk a Móra Ferenc Múzeum volt, ahol a kiállításokat
tárlatvezető segítségével jártuk körbe.
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Az alábbi kiállításokat tekintettük meg:
- Minden, ami arany - Látványtár; a Móra Ferenc Múzeum aranygyűjteményében
található tárgyakat, melyek túlnyomó többsége ásatási lelet,
- „SZÖGED HÍRÖS VÁROS…”a múzeum állandó néprajzi kiállítása,
- “Csak a jó meleg Afrika”. A kiállításban közel hetven afrikai állatfajt láthattunk
kiegészítve egy maszáj házzal.
Kicsit fáradtan indult vissza a társaság a könyvtárba, onnan pedig a többség az
állomásra.
Egy biztos: megérte, még ha nem is volt teljes a létszám, gondolatban velünk
voltak azok a kollégáink, barátaink is, akik elfoglaltság, illetve egyéb ok miatt
nem tudták vállalni az utazást.
Késő délután - ki a vonaton, ki az autóban hazafelé, vagy épp a szegediek a
könyvtárban - arról beszélgettek, hogy milyen jól telt el a nap, szakmai
szempontból és ismeretszerzés, illetve csapatépítés tekintetében is.
Köszönet mindenkinek; a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt, akik
megtisztelték jelenlétükkel a programot.
Bori Katalin
további képek: http://posta.lib.unideb.hu/data/szeged20151116.zip
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