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Hazai könyvtárak – nemzetközi 
irányvonalak 

Kissné Anda Klára 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete élénken 

foglalkozik a nemzetközi érdekérvényesítéssel és 

keresi a hazai könyvtárak fejlesztési, csatlakozási 

irányait. Erről tanúskodnak az elmúlt két év 

MKE rendezvényei és kezdeményezései. Egy 

éve az IFLA (International Federation of Library 

Associations – Könyvtári Egyesületek és Intéz-

mények Nemzetközi Szövetsége) trendek és a 

Lyoni deklaráció volt a téma, márciusban ennek 

tükrében az átalakuló könyvtári hivatás, nem 

sokkal később az agrárkönyvtárakra fókuszált 

MKE és IFLA közös rendezvényre került sor. Az 

Egyesület pályázattal támogatta és önkéntesek 

részvételét tetté lehetővé az idei IFLA konferen-

cián Wroclawban, ahol foglalkoztak többek kö-

zött a Fenntartható Fejlődési Célokkal 

(Sustainable Development Goals – SDGs). Volt 

lehetőségünk a témában kérdőíves felméréshez 

csatlakozni vagy akár az IFLA webináriumhoz. 

Hogy miért is kell erről beszélni? Mert nemzet-

közi egyezmény kötelezi Magyarországot nem-

zeti stratégiájának kialakítására az ENSZ 2030 

Agenda kapcsán, e stratégia megvalósításában 

pedig a könyvtáraknak több okból és adottságai 

révén aktív szerepet kell vállalniuk. Ennek során 

erőteljesebbé válnak egyes feladatok, átalakul-

nak a szolgáltatások, más kompetenciák kerülnek 

előtérbe. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2014. júliu-

sában határozta meg annak a Fenntartható Fej-

lesztési Célrendszernek a vázát, amelyet 2015. 

szeptember 25-én a 70/1. számú határozatában 

Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 

2030-ig megvalósítandó programja
1
 (ENSZ 

Transforming our World: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development) címmel fogadott el. 

Olyan globális cselekvési programról beszélünk, 

amelynek célja alapvetően változtatni az emberi-

ség helyzetén, tenni a Föld és a természeti erő-

források megóvása érdekében, a természettel 

összhangban biztosítani a jólétet, a fenntartható 

békét és ezen folyamatok minden ország és ér-

dekelt nemzet partnerségével valósulhat csak 

meg. A tizenöt évet átívelő globális program 

2016. január elsején indult. A Fenntartható Fej-

lődési Célok (Sustainable Development Goals – 

SDGs, továbbiakban SDG) 17 pontban és 169 

egymással összefüggő részfeladatban társadalmi, 

gazdasági és környezeti szinten az egész világra, 

minden emberre kihat.   

Globális szinten az ENSZ, regionális szinten az 

EU és az ENSZ EU Gazdasági Bizottsága, az 

UNECE (United Nations Economic Comossion 

for Europe) felelős a programért. Ez utóbbi segíti 

az egyes nemzeteket a saját fenntartható fejlődési 

stratégiájuk megvalósításban, amit a közös elvek 

és kötelezettségvállalás mellett a maguk adottsá-

gai, fejlettségi szintje szerint alakíthatnak.   

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke, az 

IFLA Igazgatótanácsának tagja elkötelezett a 

nemzetközi kapcsolatok és a közös gondolkodás, 

                                                 
1
 A PPKE JÁK Deák Ferenc Intézete jogi szakfordítói 

fordításában 
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útkeresés iránt. Ennek legfrissebb példája az a 

novemberi szeminárium, amely az ENSZ 2030 

Agendáról nyújtott átfogó képet és kereste a jó 

gyakorlatokat, valamint az a sikeres nemzetközi 

(IFLA International Advocacy Programme – 

IAP) pályázat, amelynek révén tizenkétezer eurót 

nyert az Egyesület egy regionális érdekérvénye-

sítési szeminárium megrendezésére. A világ 

minden tájáról beérkezett 115 pályázat közül a 

magyarországi a legjobb tíz közé került, így ta-

vasszal a Lengyel Könyvtárosok Egyesületével 

közösen szervezhet szemináriumot az ENSZ 

2030 Agenda fenntartható fejlődési keretrendsze-

réhez és az IFLA fejlesztési irányokhoz igazodó 

könyvtári programokról.   

Az ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlődé-

si Célok[2]:  

1. Megszüntetjük a szegénység valamennyi 

formáját világszerte. 

2.  Véget vetünk az éhínségnek, élelmezés-

biztonságot és javuló táplálékellátást te-

remtünk és előmozdítjuk a fenntartható 

mezőgazdaságot. 

3. Egészséges életet és jól-létet biztosítunk 

mindenkinek minden életkorban.  

4.  Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést 

biztosítunk a minőségi oktatáshoz, és 

mindenkinek elérhetővé tesszük az élet-

hosszig tartó tanulás lehetőségét.  

5. Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget 

és megerősítjük a nők és leányok helyze-

tét.  

6. Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálko-

dást, a vízhez és az alapvető higiéniai el-

látásokhoz való hozzáférést mindenki 

számára.  

7. Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a 

megfizethető, megbízható, fenntartható és 

modern energiához.  

8. Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntart-

ható gazdasági gyarapodást, a teljes és 

eredményes foglalkoztatást és a tisztessé-

ges munkát mindenki számára.  

9. Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztö-

nözzük a befogadó, fenntartható iparoso-

dást, és támogatjuk az innovációt.  

 

10. Csökkentjük az országok közötti és az 

azokon belüli egyenlőtlenségeket. 

http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals_background.html
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11. A városokat és emberi településeket be-

fogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodó-

vá, állóképessé és fenntarthatóvá tesszük.  

12. Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és 

termelést.  

13. Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és 

hatásai leküzdése érdekében. (Elismerve 

azt, hogy az ENSZ éghajlat-változási ke-

retegyezménye az elsődleges nemzetközi 

és kormányközi fórum a klímaváltozásra 

adott globális válasz kialakítására.)  

14. A fenntartható fejlesztés érdekében meg-

őrizzük és fenntarthatóan használjuk az 

óceánokat, tengereket és tengeri erőfor-

rásokat.  

15. Védjük, helyreállítjuk, és fenntarthatóan 

használjuk a szárazföldi ökoszisztémákat, 

fenntartható erdőgazdálkodás

 folytatunk, leküzdjük a sivatagosodást, 

megállítjuk és visszafordítjuk a talajok és 

a biodiverzitás pusztulását. 

16. A fenntartható fejlődés érdekében békés 

és befogadó társadalmakat alakítunk ki, 

mindenkinek biztosítjuk a jogorvoslatot 

és a törvény előtti egyenlőséget, és a 

kormányzás minden szintjén hatékony, el-

számoltatható, befogadó intézményeket 

építünk ki.  

17. Megerősítjük a program végrehajtása 

eszköztárát, felélesztjük a „Globális 

együttműködés a fenntartható fejleszté-

sért” partnerséget.  

[2] VILÁGUNK  ÁTALAKÍTÁSA: A fenntartható fejlődés 
2030-ig megvalósítandó programja. Szerk. Zlinszky 
János és Balogh Dorka; kiad. a PPKE JÁK. - Bp.: Páz-
mány Press, cop. 2016. – p. 57.  
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FELHÍVÁS 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2018-

ban az 50. vándorgyűlését rendezi meg 

Keszthelyen. Az első vándorgyűlésre 1969-

ben Tatán került sor. 

Az MKE Elnöksége felhívással fordul a 

könyvtáros társadalomhoz, tagjaihoz, hogy 

segítsenek anyagot gyűjteni egy vándor-

gyűlés-történeti kiállítás összeállításához 

annak érdekében, hogy a jubileum alkal-

mából méltó módon emlékezhessenek és 

ünnepelhessenek a résztvevők. 

Ehhez az elképzelések szerint tárgyak, fény-

képek, nyomtatott anyagok egyaránt kerestet-

nek. 

A szervezők azt kérik, hogy az anyagot fel-

ajánlók pontos listát készítsenek a kiállításra 

felajánlott dokumentumaikról, amelynek  

alapján eldönthetik, mit kérnek be majd tény-

legesen az anyagokból. Az így kiválasztott 

dokumentumokat június közepéig kell majd 

eljuttatni Keszthelyre. Fontos, hogy az átadás-

ra kerülő dokumentumokon – amennyiben ez 

lehetséges – tulajdonosa tüntesse fel nevét, 

elérhetőségét, a tárgyhoz kapcsolódó, általa 

ismert információs tartalmat, pl. hol készült a 

fotó, kit, mit ábrázol. 

A kiállítást a vándorgyűlés végén bontják, a 

kölcsönadott dokumentumokat, tárgyakat a 

felajánlók csütörtök este már átvehetik és ha-

zavihetik. 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szer-

vezet részéről a felajánlásokat fogadó kapcso-

lattartó Kissné Anda Klára. Kérjük, hogy az 

alábbi elérhetőségeken jelentkezzen, aki segí-

teni tud: Támogatását köszönjük! 

 

Kissné Anda Klára  

Postacím: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

2800 Tatabánya, Fő tér 2.; E-mail cím: 

mkkemsz@gmail.com;  

Tel.: 34/513-677; Mobiltelefon: 06-20/391-0958. 

mailto:mkkemsz@gmail.com

