
Bevezetõ gondolatok

Napjainkban – az információbõség
korában – az egyik legnagyobb kihívás a
választani tudás mûvészete. E szükséglet
kielégítésében különösen felértékelõdik a
könyvtárak jelentõsége. Amit a könyvtá-
rosok tesznek, az nemzeti ügy, hiszen
munkájuk nélkül nem maradhat meg a
nemzeti kultúra. A könyvtáraknak – hatá-
rokon innen és túl – a közösségteremtés-
ben is jelentõs szerepük van. 

(Dr. Kövér László, az Országgyûlés

Elnöke világtalálkozón elmondott 

beszédébõl, tartalmi idézet)

A könyvtár az egyéni érvényesülés és
a társadalmi fejlõdés záloga is, hiszen tá-
mogatja az ismeretszerzést, a kompeten-
ciák fejlesztését, de a közösségépítést is.
Éppen ezért célunk a könyvtári rendszer
folyamatos fejlesztése, melynek révén
erõsödik a könyvtárak társadalmi szerep-
vállalása, hosszú távú mûködésének
fenntartása, továbbfejlõdhetnek az orszá-
gos szolgáltatások, és biztosított a
könyvtáros szaktudás folyamatos meg-
újítása.

(Halász János kultúráért felelõs 
államtitkár világtalálkozón elmondott

beszédébõl, tartalmi idézet)

A magyar történelmet és példaképeket
a magyar intézmények – köztük könyvtá-
rak – közvetítik az új generáció számára.
A fiatalság elõmenetele sikeresebb, ha
anyanyelvi bázison alapul. A könyvtá-
rosokkal közös a felelõsségünk, hogy

megtartsuk nemzettársainkat a magyar
kultúrában, hogy népszerû legyen az
anyanyelvhasználat, hogy megmentsük

az értékeinket!
(Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért

felelõs helyettes államtitkár 

világtalálkozón elmondott 

beszédébõl, tartalmi idézet)

A Magyar Könyvtárosok VII. Világ-
találkozója – azonosulva a fenti gondo-
latokkal és a világtalálkozó címében
meghirdetett célok teljesülése érdekében
– a készülõ könyvtári stratégiához az
alábbi javaslatokat fogalmazza meg.

Együttmûködés – integráció – 
megújulás

A könyvtáraknak mással nem pótolható
szerepe, egyben küldetése a helyi infor-
mációk és az információkat hordozó do-
kumentumok (legyen az papír alapú,
elektronikus vagy egyéb formátumú)
gyûjtése, õrzése, feltárása, szolgáltatása,
valamint a közösségépítés. 

A kisebbségi magyar közösségek ta-
pasztalatai egyértelmûen bizonyítják,
hogy a magyarság vállalása, a magyar
kultúra ápolása és a magyar anyanyelv
használata szoros összefüggést mutat. 
A kisebbségi magyar közösségek meg-
tartása szempontjából rendkívül fontos
tehát az anyanyelv ápolása, az olvasás,
amelynek egyik intézményes hátterét a
könyvtárak és az ott dolgozó könyvtáro-
sok biztosítják.
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A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai 
a 2014–2020-as tervidõszakra készülõ könyvtári fejlesztési stratégiához



A hazai és a világ minden táján mûkö-
dõ, különbözõ típusú könyvtárakban dol-
gozó magyar könyvtárosok – mint a mul-
tikulturális értékek képviselõi, terjesztõi,
segítõi – között létrejövõ folyamatos
kapcsolattartás alapozza meg az egysé-
ges, rendszerszerû szolgáltatást. A magas
szintû és minõségi könyvtári szolgáltatá-
sok létrehozásához, folyamatos elérhetõ-
ségének biztosításához és fenntartható
fejlõdéséhez megkülönböztetett kor-
mányzati támogatásra, továbbá hazai és
európai uniós forrásokra van szükség.

A könyvtári rendszer optimális mûkö-
déséhez szükség van a tapasztalatok át-
adására, egymás eredményeinek megis-
merésére és hasznosítására, az egymástól
történõ tanulásra, valamint a közös gon-
dolkodásra a könyvtári tevékenység jövõ-
jérõl, az egységes fejlesztés céljairól, a
feladatokról. Ennek érdekében:

1. Az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és az Országgyûlési
Könyvtár szervezésében négyévente ren-
dezzük meg a Magyar Könyvtárosok Vi-
lágtalálkozóját.

2. Az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség szervezésében évente kerüljön sor
a Kárpát-medencei könyvtárosok konfe-
renciájára.

3. A szakmai konferenciákon, mû-
helytalálkozókon, országos szakmai ren-
dezvényeken biztosítani kell a külföldön
tevékenykedõ magyar könyvtárosok
részvételi lehetõségét, különös tekintettel
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ván-
dorgyûlésén való részvételre és közremû-
ködésre.

4. Pályázati lehetõséggel kell támogat-
ni a Kárpát-medencei fiatal magyar
könyvtárosok rendszeres tapasztalatcse-
réjét.

5. A határon túl dolgozó könyvtárak,
könyvtári intézmények számára együtt-
mûködési megállapodások mentén biz-
tosítani kell az országos könyvtári szol-
gáltató rendszerekhez való csatlakozás
lehetõségét.

6. A határon túli könyvtárakban léte-
sült bázis képzõhelyeken folytatni kell a
könyvtárosok anyanyelven történõ szak-
mai továbbképzési programját, illetve
újabb helyszíneket, képzõintézményeket
és képzési témákat kell bevonni a tovább-
képzésbe. A tananyagok egy része legyen
elérhetõ távoktatási formában is. Ösztön-
díjas rendszerben alkalmanként lehetõ-
séget kell biztosítani a magyarországi 
továbbképzések elvégzésére és tapaszta-
latcserére is. 

7. A korábban kialakult képzési, terü-
leti ellátási, helytörténeti kutatási kap-
csolatok mentén folytatni kell a hazai
könyvtárak és a hozzájuk területileg kö-
zel esõ határon túli könyvtárak együtt-
mûködését.

8. Magasabb szintre kell emelni a di-
gitalizálási együttmûködést. Ennek érde-
kében: 

• a határon túli könyvtárak a magyar-
országi intézményekkel azonos módszer-
tani támogatásban részesüljenek;

• egységes elvek mentén történjen a digi-
talizálás annak érdekében, hogy az elké-
szült szolgáltatások átjárhatóak és az eddigi
eredményekhez integrálhatóak legyenek;

• indítsunk olyan közös digitalizálási
programokat, amelyek keretében egyez-
tetett elvek szerint történik a dokumen-
tumok fenntartható minõségû digitalizá-
lása és a létrejött eredmények kölcsönös
hasznosítása – szem elõtt tartva a gyûjte-
ményekbõl hiányzó dokumentumok vir-
tuális pótlásának lehetõségét;
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• készüljön el a digitális vagyon nyilván-
tartása, és lehetõség szerint terjedjen ki a
határon túli gyûjteményekre is;
• a már meglévõ eredményekbõl kiindul-
va fektessük le a „Virtuális Magyar Vi-
lágkönyvtár” alapjait;
• hozzunk létre olyan virtuális fórumot,
ahol a digitalizáló mûhelyek megvitat-
hatják javaslataikat, problémáikat.

9. Gondoskodni kell a szórványban ta-
lálható gyûjtemények, hagyatékok keze-
lésérõl, nyilvántartásáról (különös tekin-
tettel a veszélyeztetett gyûjteményekre és
dokumentumokra), megmentésérõl, az
ehhez szükséges információk szervezett
áramlásáról, cselekvési stratégia kialakí-
tásáról – mindezekhez az anyaország is
nyújtson segítséget.

10. A közös kutatási programok meg-
valósítása érdekében hozzunk létre
online virtuális kutatóközösségeket, és
ehhez teremtsük meg a technikai feltéte-
leket, a csoportmunka lehetõségeit – ki-
tüntetett figyelmet szentelve a hagyomá-
nyos olvasáskultúra értékeinek digitális
korba való átmentésére.

11. Váljon rendszeressé a szakmai esz-
mecsere, a kommunikáció – a legújabb
IKT-eszközök alkalmazásával – a világ
minden táján élõ magyar könyvtárosok
között. 

Stratégia, feltételek biztosítása

A minisztériumban készülõ könyvtári
szakmai stratégia elkészítési folyamatá-
ban javaslataikkal vegyenek részt a szak-
mai szervezetek és egyéb könyvtári szer-
vezetek.

A Magyar Könyvtárosok Világtalálko-
zója nélkülözhetetlennek érzi a Könyvtá-

ri Intézet hazai és nemzetközi könyvtári
szakirodalmat biztosító, koordináló,
szervezõ, szolgáltatásokat mûködtetõ,
feltételeket biztosító, kutató, elemzõ és
képzési tevékenységét az együttmûkö-
dés megvalósulásában.

A könyvtári szakterület civil szakmai
szervezeteinek léte stratégiai kérdés. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
mûködési körülményeinek és feltételei-
nek biztosítása hozzájárul a könyvtári
rendszer eredményes és hatékony fenn-
tartásához, az információhoz való egyen-
lõ esélyû és szabad hozzáférés biztosítá-
sához. ■

Budapest, 2013. május 29.
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Kitüntetés

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség által alapított 
A Könyvtárügyért díjat 2013-ban
két egyéni díjazott kapta: 

Jehoda Imola, a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kar
Könyvtárának vezetõje és 

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg)
igazgatója.

A kitüntetetteknek szívbõl gra-
tulálunk, és további munkájukhoz
sok sikert kívánunk! (a szerk.)


