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A vándorgyűléstől az IFLA trendekig 
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2016. október 18-án az Országos Széchényi 

Könyvtárban tartotta ülését a Magyar Könyvtá-

rosok Egyesületének Tanácsa. Bazsóné Megyes 

Klára, a Tanács elnöke köszöntötte a megjelent 22 

szervezet képviselőjét. 

Gerencsér Judit főtitkári beszámolójában elsőként 

a veszprémi vándorgyűlést értékelte. A könyvtár 

szakos hallgatók pályázhattak ezúttal is részvétel 

támogatására. Neves előadók, jól sikerült progra-

mok, újdonságértékű játék, sok kiállító – mind 

pozitívum volt. Dr. Navracsics Tibor európai biz-

tos előadása már hozzáférhető
1
. A kitüntetettek 

között idén több tanácsi képviselőt díjaztak. A 

szekcióprogramok időbeosztását át kell gondolni.  

 

Gerencsér Judit. A fotókat Karasz Lajos készítette 
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 https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be  

A tájékoztató kitért a Szinnyei József-díjasokra, 

a Nemzetközi Békenaphoz (szeptember 21.) való 

csatlakozási felhívásra, a mikrocenzusban való 

könyvtári részvételre az MKE, IKSZ és a KSH 

közös megállapodása alapján, az Alkotó könyvtá-

ros szeptember 26-ától nyílt kiállítására. Az El-

nökség és az OIK folyamatosan kéri, várja a be-

mutatkozókat és a bármilyen területen bemutatás-

ra érdemes alkotásokat. A főtitkár tájékoztatott a 

továbbiakban az MKE 2016–2021-es időszakra 

vonatkozó stratégiai tervéről.  A szervezeteknek 

és szekcióknak volt lehetőségük előzetesen véle-

ményt formálni. A végleges változat az MKE hon-

lapján megjelenik. 

Előzetes információk hangoztak el a november 9-

én és 22-én szervezett kettős MKE konferenciáról. 

Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA 

trendek és a Lyoni deklaráció tükrében címmel 

a könyvtárak és könyvtárosok jövőjével kapcso-

latban. Az MKE szakmai szervezetként kíván a 

hazai konzultáció élére állni. Az IFLA Trend 

Report 2013., ill. 2016. évi friss dokumentációjá-

nak, valamint a 2014. évi Lyoni Nyilatkozat ele-

meit előadások és korreferátumok sorával kíván-

ják közkinccsé tenni. A konferenciára az MKE 

tagok jelentkezése elsőbbséget élvez, a felkészü-

lést a háttéranyagok fordításával igyekeztek segí-

teni. Szakmári Klára, a Könyvtárostanárok Egye-

sületének (KTE) elnöke megjegyezte, hogy az 

IFLA iskolai könyvtárakra vonatkozó 2015-

ben frissített irányelvei központi témája lesz a 

KTE őszi konferenciájának, és ott hozzáférhető 

lesz. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szinnyei_József-díj#2016
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf


Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök a Könyvtárvilág-

ban tájékoztat majd részletesen a nemzetközi 

szervezetekhez kapcsolódó eseményekről.  Elöljá-

róban elhangzott, hogy az IFLA 2017-ben Len-

gyelországban tartja világkonferenciáját, amely jó 

alkalmat ad egy magyar delegáció részvételére. 

Az EBLIDA részéről pedig nyáron érkezett felhí-

vás a közkönyvtárak nem formális és informális 

tanulási tevékenységének felméréséhez való csat-

lakozásra kérdőív formájában. Az MKE beavatko-

zására magyar fordításban is elérhetővé váltak a 

kérdések. Az eredményt
2
 az EBLIDA közzétette. 

A tanácstagok döntése alapján az EBLIDA angol 

nyelven megjelenő hírlevelét (EBLIDA 

Fortnightly News Summary) a jövőben a tagság 

számára elérhetővé teszik. 

 

A tanácsülés résztvevői 

A nemzetközi vérkeringésbe kapcsolódás érdeké-

ben hirdette meg az MKE Elnöksége a Code 

Week, a Programozás Hete rendezvénysorozaton 

való részvételt. Az elsősorban a közkönyvtárakat 

érintő programsorozat 2016. október 15–23. kö-

zött zajlott, érdemes rá jövőre tudatosan készülni. 

Fehér Miklós a Füzéki-emlékérem kuratóriumi 

elnökeként tájékoztatást adott a jelölési és a kivá-

lasztási eljárásrend eddigi kezdeményezéseiről. 

Hangsúlyozta, hogy nem szabad lemondani a 

szakma által, a szakmában végzett tevékenység 

elismeréséről. Ismertette az idei díjátadó ünnepség 

programját, ami gazdagabb és rendkívüli az 1956-

os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

miatt. Bemutatásra kerül Füzéki István előkerült 

naplója, és Papp István személyes visszaemléke-

zését követi a díjátadó ünnepség és az emléktábla 

koszorúzása. Az idei díjazott Haraszti Pálné, az 
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Országgyűlési Könyvtár nyugdíjasa, az MKE volt 

főtitkára, volt alelnöke.
3
  

Gerencsér Judit az MKE PR Munkabizottságá-

nak tagjaként számolt be a létező és megújuló 

MKE fórumokról. Az MKE honlap és a Facebook 

oldala megújul. A Könyvtárvilág évi hat alka-

lommal jelenik meg. A Honlap-munkabizottság 

októberi ülésén kijelölték a fejlesztés irányait, a 

szakmai koncepció megfogalmazása most a fel-

adat. A KATALIST-en megjelent egyesületi hírek 

között volt olvasható a KTE könyvtárosokat to-

borzó akciója a Maradj talpon! vetélkedőműsor-

hoz. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi hónapja 

alkalmából készített műsor szereplőválogatásáról 

és felvételéről Szakmári Klára csak szűkszavúan 

beszélhetett. A vetélkedő október 24-én került 

adásba
4
. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a Me-

netrend az Iskolai könyvtárak 30 képben című 

médiakampányra, amelyet a KTE fennállásának 

30. évfordulója alkalmából szervez.  

A veszprémi vándorgyűlést a helyi szervezők 

nevében Szóllás Péter értékelte. 13 szekcióren-

dezvény, 75 előadás, 86 előadó, 845 résztvevő, 20 

szakmai partner stb. – kiemelkedő adatok. A 

résztvevők életkori megoszlása szerint azonban 

várhatóan 5–10 év múlva erősen megfogyatko-

zunk. Mint mondta, a szekcióprogramok jobb el-

osztása jogos felvetés. Kifogásolható volt a ruha-

tári rész. A Hangvilla elégedett volt. Sehol nem 

történt be nem tervezett esemény. Hozzászólás 

hangzott el, hogy a jelentkezési lapon munkahelyi 

adatként nyugdíjas kategória helyett helytállóbb 

lenne nyugalmazott könyvtárost feltüntetni. A 

vándorbotot Miskolc vette át.  

A szervezetek közül elsőként az 1968-ban alakult 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet mutatkozott be. 

Jelenlegi elnöke, Molnárné Varga Katalin ismer-

tette a mai napig változatlan céljaikat: az országos 

szakmai kérdések helyi szinten történő megvitatá-

sa, a könyvtárak közötti megyei együttműködés 

erősítése, szakmai találkozók, rendezvények, be-

mutatók, a továbbképzések támogatása. Tagokat 

adott az MKE Elnökségnek, a Tanács elnöki 
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posztjára, és büszkélkednek MKE-

emlékérmesekkel. Három vándorgyűlés, több or-

szágos és regionális rendezvény áll mögöttük. 

Szakmai tanulmányutakat itthon és külföldön is 

szerveznek, látogatják a helyi kulturális intézmé-

nyeket. Könyvtárosbál, közös színházlátogatás 

kínál programlehetőséget. 

A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezetet Németh-

né Matastik Magdolna elnök 

mutatta be. Az 1975-ben ala-

kult szervezet míves logóját a 

Szolnoki Metszőkör diákjaival 

készíttették. Ma a tagtoborzás 

a leghangsúlyosabb, a szol-

noki vándorgyűlés emelke-

dést eredményezett. Az ak-

tuális szakmai irányokhoz 

igazodnak szakmai napokkal, továbbképzésekkel, 

felkarolják a hátrányos helyzetű települések 

könyvtárait, az esélyegyenlőség elősegítése fon-

tos. Legfőbb támogatója a Verseghy Ferenc 

Könyvtár. Speciális szponzorálást szereztek a 

Jászkun Volán Közlekedési Zrt.-től, de a Kék Vo-

nal Gyermekkrízis Alapítvánnyal közös pályázat 

is gyümölcsöző volt. Pályázati forrás adott lehető-

séget több, másokkal közös szervezésű konferen-

ciára, nagyrendezvényre, képzésre. Az évek során 

kapcsolatot építettek észtországi, romániai, vala-

mint több finn könyvtárral.  

Személyi változásokat jelentett be Bazsóné 

Megyes Klára. A Nógrád Megyei Szervezet elnö-

ke, Ludasi Tünde lemondott, az új jelölt Kapás 

Tünde. A Gyermekkönyvtáros Szekcióban Ignácz 

Lászlóné lemondott elnök utódja dr. Szecsey Ist-

vánné Pápai Judit, aki lehetőséget kapott rövid 

bemutatkozásra. Felsorolásra kerültek a rendsze-

resen hiányzó szervezetek, amelyekről az Elnök-

ség is rendszeresen értesítést kap.  

Hantal Zsófia, a Titkárság alkalmazottja, szerve-

zeti és tagsági információkkal szolgált.  Jelenleg 

az MKE-nek 2060 egyéni, 79 testületi tagja van, 

de vannak, akiktől nem érkezik adat. Bár a szerve-

zetek nyáron már kaptak könyvelési útmutató is, 

még mindig vannak hiányosságok és típushibák. 

Ezt állapította meg az Ellenőrző Bizottság is októ-

beri ülésük eredményeként. Ennek ellenére úgy 

ítélték meg, hogy a formai, eljárási rend javult.  

Az idei utolsó tanácsülés december közepén vár-

ható. A Könyvtárvilágba addig is várják a szerve-

zeti híreket, érdekességeket és a kiállítók jelentke-

zését! 

Fejlesztési irányok, fenntarthatóság 
és esélyteremtés 
 
Kissné Anda Klára 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete - élére állva a 

nemzetközi trendek hazai konzultációjának -  Fej-

lesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek 

és a Lyoni deklaráció tükrében címmel rendez 

konferenciasorozatot az Országos Széchényi 

Könyvtárban. A konferencia célja, hogy a könyv-

tárak és a könyvtárosok jövőjével kapcsolatban 

napvilágot látott IFLA dokumentumok (IFLA 

Trend Report 2013, Update 2016), illetve a  Lyoni 

Nyilatkozat (2014) irányelveit szakmai közkinccsé 

tegyék és továbbgondolásra késztessenek nemzeti 

szinten.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes.  

A fotókat Karasz Lajos készítette 

 

Az első alkalom 2016. november 9-én zajlott ran-

gos előadók sorával. Moderátor Eszenyiné dr. 

Borbély Mária (MKE elnökségi tag) volt. Köszön-

tötte a résztvevőket Sepsey Tamásné dr. Vígh An-

namária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály 

vezetője.  Mint mondta, a trendekben megfogal-

mazott üzenetek és az elvárások között szoros az 

összefüggés, összhangban vannak az európai uni-

ós pályázatok címszavaival. 

Ballagó diák – A 

Szolnoki Metszőkör 

linómetszete 



Barátné dr. Hajdu Ágnes MKE elnök bevezető 

előadása rámutatott az IFLA stratégia és a Trend 

Report kapcsolatára. A stratégiában való gondol-

kodás, az információkhoz való szabad hozzáférés 

és a könyvtárak jelenléte minden területen megje-

lent már Claudia Lux IFLA elnök (2007–2009) 

programjában. Az alapelvek, az új technológiák, a 

ráépült akciók és cselekvéstervek jelölték ki a 

fejlődési irányokat: könyvtárak társadalmi szerep-

vállalása, az olvasás és műveltség előmozdítása, 

fenntartható információ és tudás, egyéni teljesít-

ményfejlesztés és a kulturális örökség megőrzése. 

A 2016–2021 időszakra megfogalmazottakban 

kiemelt alapérték a használat, a korlátlan hozzáfé-

rés és az egyenlőség. 

 

dr. Baranyai Péter 

Fodor István, az Ericsson Magyarország Kft. el-

nöke szerint paradigmaváltásnál több, hogy már a 

4.0 ipari forradalom küszöbén az 5G technológiai 

hálózatosodásról kell beszélni. Az azonnali adat-

forgalom, az automatizálódás, az eszközök közti 

kommunikáció jellemzősége, a precíz távvezérlés 

és ellenőrzés kihat az iparágakra, a vevői értéknö-

velésre, a szolgáltatásokra. A Z után itt az IT ge-

neráció. A hatások ijesztőek: nő a vizualitás, a 

virtuális és fejesztett valóság értéke. Tanácsként 

fogalmazta meg, hogy nem félni kell a változástól, 

hanem elfogadni és használni a megújuló techni-

kát. A könyvtárak társadalmi szerepe abban van, 

hogy a klasszikus értékeket modern formában 

kommunikálja és a közjót újszerű módon szolgál-

ja. 

Dr. Baranyai Péter, a Széchenyi István Egyetem 

professzora éppen az 5G technológia alapján vará-

zsolta a jelenlévők elé a virtuális valóságot. Az 

inverzív 3D-s szemüveg és az érzékelők már ké-

pessé tesznek a virtuális terekben tanulni, dolgoz-

ni, szórakozni, a cselekvések között az egyidejű-

séget biztosítják. A képzésben elegendő lesz egy 

labor felszerelése, egy-egy eszközprototípus elké-

szítése, mert egyidejűleg többen használhatják a 

virtuális térben. A gazdaságra gyakorolt hatása 

óriási. A közeli jövőben a szoftverek a 3D alapú 

operációs rendszer részeivé válnak. Mint mondta, 

a virtuális tereket építő cégek száma már elérte a 

kritikus mennyiséget, nincs visszaút. 

Dr. Kroó Norbert akadémikus csak megerősíteni 

tudta az eddigieket. Ma a nano-, a bio- és az in-

formációs alapú technológiák fejlesztése jelent 

kihívást. Miközben a technológiai fejlődésben és a 

könyvtárakban az „információ” és a „tudás” a 

közös, tudás- és időparadoxont élünk meg. A fia-

tal generációk érdeklődése, tudása csökken, a tu-

dás megszerzéséhez szükséges idő nő, és az gyor-

san elévül. A hálózatok szerepe nő minden terüle-

ten. Hangsúlyozta a fenntartható fejlődés prioritá-

sát. A kockázatvállalás, a döntési képesség, a mo-

bilitás, a transzferábilitás jelenti a kulcskompeten-

ciákat és alapkészségeket. Leszögezte, hogy a 

könyvtárak és a képzőintézmények szerepvállalása 

és felelőssége a gondolkodásmód formálásában 

van.  

 

dr. Kroó Norbert és Fodor István 

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem 

főigazgatójának meglátása szerint az üzleti model-

lek, a haszonszemlélet, a digitális tartalmak jogi 

kezelése korlátozza a hozzáférést. Ezért fontos a 

tudományos társadalom támogatása és a könyvtá-

rak szerepének tudatosítása. A technológia oldalá-

ról nézve megállapítható, hogy a gyerekek és a 



digitális bennszülöttek csak a technológiát, és nem 

az információt tudják kezelni. Demokratizál-e 

tehát a tömeges információ-előállítás, az online 

hozzáférés? Hangsúlyozta, hogy a könyvtárakban 

teret kell adni az aktív, a csoportos és önálló tanu-

lásnak. A könyvtár megváltozott szerepe mellett a 

kapcsolatteremtésre és értékközvetítésre mindig 

szükség lesz. 

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a tudásért, 

a gyűjteményért és a látogatókért vállalt felelőssé-

get emelte ki. A könyvtárak segítő szerepe és 

kommunikációs, közösségi helyként való műkö-

dése fontos. A kistelepüléseken a könyvtári terek 

megújulása, modernizálása által a digitális kompe-

tenciafejlesztés helyszíneivé váltak a könyvtárak. 

A képzés, a közvetlen kapcsolatok, a minőségirá-

nyítás, az elérhető szolgáltatás egymásra épülve 

teremt közösséget. Így már nem technikai gátak-

ról, hanem társadalmi problémáról beszélhetünk. 

A közkönyvtárak szerepét a tanulást segítő, az 

állami, a munkaerőpiaci és az egyéni szükségle-

tekre épült szolgáltatásokban látta. 

Lebanov József, az EMMI Köznevelési Stratégiai 

Főosztály vezetője az oktatás trendjeit ismertette. 

Tájékoztatott az oktatást érintő változásokról és az 

aktuális helyzetről. Említést tett a KLIK átalakítá-

sának folyamatáról, a megújuló továbbképzési 

rendszerről, az új NAT-ról, a pedagógus életpálya-

modellről. Fontos feladat a tankötelezettség utáni 

motiváció, a korai iskolaelhagyás csökkentése. 

Említést tett a kiemelt fejlesztési területekről, az 

EFOP, valamint a Digitális Oktatási Stratégia 

(DOS) céljairól. A digitális szövegértés hazai 

eredményeinek javítására felsorolt feladatok kö-

zött a könyvtár szintjén (sajnos) csak az iskolai 

könyvtárakat említette, mint a digitális tartalomkí-

nálat forrásközpontjait. 

Dr. Gombos Péter, a HUNRA elnöke arról be-

szélt, hogy korosztályonként hogyan tűnt el az 

értő olvasás és észleljük a digitális demencia jele-

it. Az életmód- és kultúraváltással megváltozott az 

információról alkotott fogalmunk, felvetődik mit 

jelent a műveltség ma? Az oktatási rendszerben 

még mindig sok a nyitott kérdés, az internethasz-

nálat 70 %-a közösségi oldalakra koncentrált, 

megváltoztak a kódok, korlátozottak a digitális 

kompetenciák, az irodalomtanítás válságban van. 

Hangsúlyozta, hogy a könyv az olvasás presztízse, 

a digitális tankönyv csak kiegészítheti, de nem 

helyettesíti a papíralapút. A szövegértést tanítani 

kell, a belső képalkotás eszköze a mese kell, le-

gyen. Eredmény viszont, hogy vannak újra „gene-

rációs” könyvek. 

 

Dr. Gombos Péter 

Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár megyei há-

lózati vezetője kiemelte, hogy ma már nem csak 

digitális, hanem kulturális szakadékról beszélünk. 

Az oktatás kulcsterület, de olyan tudásra kell fel-

készíteni a gyerekeket, amiről fogalmunk sincs. A 

PISA eredmények kijelölik az irányokat. Minden 

ötödik gyerek funkcionális analfabéta, nő a szá-

muk és a hátrányok örökíthetők. Fontos tudnunk, 

hogy az olvasó ember más értékeket helyez elő-

térbe. A gazdaság, a munkaerőpiac számára sem 

mindegy, milyen kompetenciákkal rendelkezünk. 

A munkahelyen prioritás az együttműködés, a 

kreativitás, a problémamegoldás, a csoportmunka. 

Ezeknek a fejlesztésében segíthet a  könyvtáros, és 

hogy az információkeresés ne egy-két kattintást 

jelentsen. 

Dr. Hangodi Ágnes, a Könyvtári Intézet megbízott 

igazgatója kiemelte, hogy akár digitális írástudás-

ról, akár kompetenciákról, akár (információs) mű-

veltségről beszélünk, az kulcskompetenciát jelent 

az Európa Tanács ajánlásában, aminek használata 

során a könyvtár a helyet és a lehetőséget biztosít-

hatja. Ezt alátámasztja: az 1997. évi CXL. tv. 55. 

§ a nyilvános könyvtárak feladatának kijelölésé-

vel; a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 

2014-2021. negyedik alappillérre a könyvtár, mint 

lehetőség; a DOS, amit nem lehet iskolai könyvtá-



rakra leszűkíteni. A digitális kompetenciafejlesz-

tés színterei főként a közkönyvtárak. A nem for-

mális és informális tudás területén a tanulók és a 

felnőttek körében más-más motiváció és módszer 

segítségével tudnak lehetőséget teremteni. A jó 

gyakorlatokat bővíteni kell, elektronikus tanagya-

got kell készíteni, a távoktatás, a blended learning 

szerepét kell erősíteni. 

 

 

Eszenyiné dr. Borbély Mária,  

a konferencia szervezője és moderátora 

Végül Eszenyiné dr. Borbély Mária példákat mu-

tatott, hogy a Trend Reportban megfogalmazott 

irányok és elvárások érdekében melyik nemzet 

hogyan lépett tovább adott témakörökben: az e-

könyvek határozott idejű haszonkölcsönzésének 

joga, az adatvédelemmel kapcsolatban felvállalt 

könyvtári szerep, a könyvtáros készség- és kom-

petenciahiány felszámolása, a stratégiai együtt-

működés erősítése. Összegzésként megállapította, 

hogy a könyvtárak újrapozícionálása során a szo-

ciális és közvetítő attitűdről nem szabad lemonda-

ni. A digitális társadalom használói igényeinek 

való megfelelés során a közvetlen együttműködés 

lehetőségeit is meg kell találni (self-publishing, 

crowdsourcing). A változás nem befolyásolja, 

hogy a könyvtárak továbbra is az alapelvek men-

tén értékeket közvetítsenek, a demokrácia és a 

párbeszéd intézményei maradjanak.   

A konferencia 2016. november 22-én folytatódik. 

Az ott elhangzott előadásokról szintén beszámo-

lunk rovatunkban. A teljes konferenciaanyagot 

várhatóan még decemberben elérhetővé teszik az 

MKE honlapon. 

 

 


