
Végül Ko-
kas Károly, az
SZTE Klebels-
berg Könyvtár
fõ igazga tó -
h e l y e t t e s e
adott nagyon
részletes és
alapos hely-
zetképet a ma-

gyar könyvtárügyrõl. Beszélt arról, hogy
teljes paradigmaváltás közben vagyunk,
a tudományos és a közmûvelõdési
könyvtárak között erõsödik a divergen-
cia, de ez nem jelenthet fejlettségbeli kü-
lönbséget. A jövõben vagy új szerepeink
lesznek, vagy nem leszünk – mondta ki a
sommás ítéletet. Vegyes korszak jön,
amelyben együtt fog élni a régi és az új,
s ez persze többletmunkát, még nagyobb
felelõsséget ró a könyvtárosokra. Felso-
rolta a lehetséges kitörési pontokat, és
külön felhívta a figyelmet a döntéshozók
felelõsségére.

A program délután és másnap az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban szakmai
elõadásokkal folytatódott. Az elõadások
hamarosan elérhetõk lesznek a világtalál-
kozó honlapján: 
http://vilagtalalkozo.oszk.hu. ■

A magyarországi könyvtárakat képviselõ
Informatikai és Könyvtári Szövetség ne-
vében tisztelettel köszöntöm önöket a Ma-
gyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozó-
ján. Hiszem, hogy e találkozó újabb alkal-
mat ad arra, hogy mind a személyes, mind
a szakmai kapcsolatok egyaránt hozzájá-
ruljanak az eddigi együttmûködések meg-
erõsítéséhez, továbbfejlesztéséhez.

A hazai könyvtári szakma szervezetei
által kezdeményezett, az elmúlt évben
megtartott országos konferencia ajánlása,
szándékunk szerint, hozzájárul a követ-
kezõ – 2014 és 2020 közötti – idõszak
stratégiai tervéhez, a szakma megújításá-
hoz. Ezen természetesen részt vettek a
Kárpát-medencei szervezetek képviselõi
is. Ennek egyik ajánlása szól a könyvtá-
rak szerepérõl a határon túli magyarság
információs, kulturális ellátásában. Ez
tovább erõsíti azt a sokoldalú kapcsola-
tot, amelyet a határon kívül mûködõ
könyvtári szervezetekkel, könyvtárosok-
kal közösen ápolunk.

Megtiszteltetés arról szólnom, hogy
éppen tegnap fejezõdött be a Kárpát-me-
dencei magyar könyvtárosok hagyomá-
nyos csongrádi találkozója, ahol szövet-
ségünk a partner szervezetekkel újabb
együttmûködési megállapodást kötött.
Örömmel tájékoztatom a jelenlévõket,
hogy mind a hét szomszédos országban
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mûködõ könyvtáros szakmai szerveze-
tekkel megkötöttük az együttmûködési
megállapodást. Ebben a dokumentumban
a kapcsolattartás mellett közös progra-
mok megvalósítása, képzésekben, to-
vábbképzésekben való együttmûködés,
az informatikai rendszerek és az adatbá-
zisok fejlesztése, közös pályázati lehetõ-
ségekkel való élés egyaránt jelen van.

Ma a könyvtári szakmát az egész vilá-
gon az a kérdés foglalkoztatja, hogy az
informatika világában mitõl lehet korsze-
rû a bibliotéka, és szolgáltatásait hogyan
ítélik meg az olvasók, a használók, a láto-
gatók. Az infokommunikációs technoló-
gia fejlesztésének eredménye már eddig
is hozzájárult a gyors, hiteles tájékozó-
dáshoz. Ne feledkezzünk meg arról, hogy
a mai világban ez a szakmai kapcsolattar-
tás egyik eszköze és lehetõsége is.

Elvárás és kihívás egyszerre érzékel-
hetõ. Egyik napról a másikra gyors válto-
zások részesei vagyunk. A hagyományos,
tradicionális könyvtárkép és a virtuális
könyvtár együttes jelenléte képes választ
adni arra a kérdésre, hogy mi a korszerû
könyvtár. Ma már természetes, hogy a
használó által megfogalmazott igények
találkoznak a szolgáltató könyvtár, szol-
gáltató könyvtáros szándékával. Azaz az
olvasó, a használó információhoz való
jutását a teljességre törekedve szükséges
és kívánatos biztosítani. Különbözõ
könyvtárhasználati kereslet van jelen
egyidejûleg. Erre figyelemmel kell dol-
goznunk, és ma már nem elégedhetünk
meg a ma eredményével, folyamatosan
szükség van a megújulásra, a kreativitás-
ra, hogy szakmai küldetésünknek megfe-
leljünk. Az olvasók, a könyvtárhasználók
új elvárásokat fogalmaznak meg velünk
szemben. Ez gyors reagálást, informati-

kai fejlesztéseket, új szolgáltatási filozó-
fiát kíván a bibliotékáktól.

Küldetésünkben megkülönböztetett
jelentõséggel bír a világban dolgozó ma-
gyar könyvtárosok áldozatos munkája.
Minden kollégánk a maga helyén képvi-
seli a magyar nyelvet, akár nemzeti
könyvtárban, akár egyetemen, akár a he-
lyi könyvtárban vagy a helyi magyar
egyesület könyvgyûjteményében teszi
ezt. Az anyanyelv ápolása, a magyar
nyelvû olvasás ösztönzése, a kulturális
programok kínálata erõsíti a kötõdést a
magyar nyelvhez, a magyar kultúrához,
Magyarországhoz. Hivatás, kötõdés ez,
önök részesei, követei, képviselõi az
egyetemes magyar kultúrának.

Fontos eleme a nemzetpolitikai szinté-
zisre való törekvés, valamint az a szán-
dék, hogy részesei legyünk ennek, füg-
getlenül attól, hogy a világ mely pontján
dolgozó könyvtárosok vagyunk.

A régen emlegetett hídszerepben meg-
kerülhetetlen küldetésük van a magyar
intézményes rendszereknek határon in-
nen és túl. Annak a kapcsolatrendszer-
nek, amely nap mint nap hozzájárul a
magyarságtudat erõsítéséhez.

Tisztelettel és köszönettel tartozunk
önöknek, akik semmi mással nem pótol-
ható szerepet vállalnak ebben a mun-
kában. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség nevében eredményes tanácskozást, az
eddigi személyes barátságok megerõsíté-
sét és újak megszületését kívánom, hogy
tovább szolgáljuk a könyvtár mint kultúra-
közvetítõ intézmény segítségével a világ
különbözõ helyein élõ honfitársainkat.

Ehhez kívánok sok feladatot, aktív
munkálkodást, sokoldalú együttmûkö-
dést és jó egészséget. ■
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