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Az IFLA
világkongresszusáról

Dél-Korea fõvárosában, Szöülban nemrég feje-
zõdött be az IFLA 72. világkongresszusa Könyv-
tárak: a tudás és információ társadalmának dina-
mikus motorjai (Libraries: Dynamic Engines for
the Knowledge and Information  Society) cím-
mel. A 2006. augusztus 20. és 24. között lezaj-
lott ülésszak megnyitóbeszédét a Nobel-békedí-
jas Kim De Dzsong, Dél Korea korábbi elnöke
tartotta, címe: Könyvtárak: a tudás és informá-
ció korszakának kulcsszereplõi. A következõk-
ben a beszéd szövegét közöljük – némi kiha-
gyással – magyarul.

„A XXI. században a tudás és információ
korszaka teljes sebességre kapcsol. Egy, a tudás
és az információ által bevilágított társadalomban
az alkotó elmék a gazdaság vezetõi lesznek és
nagy kereslet van nem a fizikai munkások, ha-
nem a tudás munkásai iránt. Olyan kor ez, ami-
kor a nem kézzelfogható tudás és információ
válik elemi mozgatóerõvé kivétel nélkül minden
társadalmi szektorban. Úgy vélem, elérkezett az
idõ, hogy a könyvtárak minden eddiginél fonto-
sabb szerepet játsszanak. Szükségtelen bizony-
gatni a könyvtárak szerteágazó és jelentékeny
funkcióit a múlt agrár- és ipari társadalmaiban.
Ám azok a funkciók korlátozottak és másodla-
gosak voltak. A XXI. században a könyvtárak
kulcsszereplõkké lépnek elõ abban, hogy vajon
ez a tudáskorszak eléri-e vágyott céljait vagy sem.
Elõször is, a könyvtárak legyenek minden tudás
és információs tartalom tárhelyei. Minden típusú
és formájú anyagot és információt tárolniuk kell.
A mai fejlett információs technológia hozzáse-
gíti a könyvtárakat ahhoz, hogy ezt a hatalmas
feladatot teljesítsék.

Másodszor, a könyvtáraknak dinamikusabban
kell fellépniük. Hazai és külföldi használókkal
tudás- és információcserét kell folytatniuk, és túl
kell lépniük a hagyományos referensz és köl-
csönzési szolgálatokon.

Harmadszor, a könyvtáraknak »mindenütt je-
lenvalóvá«, on-line módon elérhetõvé kell fej-

leszteniük szolgálta-
tásaikat  forrásaik digi-
talizálásával. Ezek a
szolgáltatások mindenki
számára elérhetõk, idõtõl
és helytõl függetlenül, a
digitális kommunikációs
eszközök – pl. személyi
számítógép vagy mobil-
telefon – révén.

Negyedszer, eddig a gazdagok kiváltsága volt
a minõségi oktatáshoz való hozzáférés és a
magassszintû tudás elsajátítása. Ma azonban bárki
a világon, bármilyen szegény, hozzájuthat bár-
milyen szintû tudáshoz és információhoz, ha az
interneten keresztül olyan könyvtárakat látogat
meg, mint pl. a Kongresszusi Könyvtár vagy a
Koreai Nemzeti Könyvtár. Csupán egy PC-re van
szükség. A XXI. században a könyvtárak elsõd-
leges szerepe az lesz, hogy a gazdaságilag hát-
rányos helyzetben lévõ egyének és nemzetek
számára magasszintû intellektuális találkozási
pontokat nyújtsanak. Semmilyen más intézmény
nem vállalkozhat arra a döntõ jelentõségû sze-
repre, amelyben a cél a digitális szakadék sötét
árnyainak az eltüntetése.

Ötödször, a könyvtárak a XXI. században
jelentékeny mértékben hozzá tudnak járulni a
szegénység elleni harchoz, illetve a szegények
és gazdagok közötti mezsgye szûkítéséhez. Ko-
runk gazdasága többé nem függ a kézzel fogha-
tó, materiális forrásoktól és áruktól, hanem im-
már a kézzel nem tapintható, immateriális tudás-
ból és információból táplálkozik. Ezért a sze-
gény nemzetek és a szegény egyének gazdagsá-
got generálhatnak a tudással és információval
való aktív kontaktus révén. A történelem során
elsõ alkalommal a világ lehetõséget nyújt a sze-
gények számára a tulajdon növelésére és a felfe-
lé törõ mobilitásra. A könyvtáraknak mindebben
alapvetõ szerepet kell játszaniuk.

...
Hatodszor, a könyvtárakat nyitott terekké

kell tágítani a civilizációk közötti párbeszéd
számára. A kereszténység és az iszlám közötti
konfrontáció a Közel-Keleten az egész boly-



40  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. szeptember

gót bizonytalanságba és pusztulásba kergeti.
A kölcsönös megértés, a kibékülés és az együtt-
mûködés a két civilizáció között párbeszéd
nélkül aligha lehetséges. A világ könyvtáros
egyesületeinek hatékonyabban kell munkálkod-
niuk, hogy dialógussal és információcserével
növeljék a kölcsönös megértést, barátságot és
kooperációt az iszlám és a kereszténység, a
szenvedõ afrikaiak és a fejlett országok lakói,
a Kelet és a Nyugat között. Mindezen erõfe-
szítések segítik a terrorizmus felszámolását és
a világbéke megteremtését, sõt a szegénység
megszüntetését is. A könyvtár legyen a béke
felé vezetõ út egyik hajtóereje. Legyen a világ
demokratikus állampolgárainak képzési köz-
pontja, a globális együttmûködés elõsegítõje a
sokféle civilizációs irány közepette.

Hölgyeim és uraim!
Most a koreai nép kulturális tradícióiról ejtek

néhány szót, és arról az erõfeszítésünkrõl, ho-
gyan vigyük tovább ezt a kulturális örökséget a
XXI. század keretei között. Koreában az elsõ
könyvtárat a Goguryeo (más írásmódban:
Koguryo) királyság feje, Sosurim király alapí-
totta a IV. században. A következõ századokban
seregével létesítették a könyvek és dokumentu-
mok számára szolgáló tárhelyeket királyi palo-
tákban, buddhista monostorokban, konfuciánus
akadémiákon, közhivatalokban és magánháztar-
tásokban.

Ugyanakkkor a dokumentális kultúra tovább
fejlõdött.  Az elsõ mozgatható fémnyomdát
Koreában állították fel a XII. században, ami
a nyomtatási kultúrát jelentõsen fellendítette.
A Choson királyság évkönyvei – az Annals of
the Choson Kingdom – egy hatalmas mennyi-
ségû rekordgyûjteményt alkotnak, amely kb.
ötszáz évet ölel fel a XIV. század kezdetétõl
fogva, és felkerült az UNESCO Világemléke-
zet-listájára. Elõdeink alapították a Chip-
hyonjont, az akadémiai kutatás királyi intéze-
tét, a Kyujanggak palotakönyvtárt és a Sadae
Mungot, négy nemzeti levéltárunkat, az intel-
lektuális források megõrzésére. Hongmung-
wanban, a Különleges Tanácsadók hivatalában
és Songgyungwanban,  a Nemzeti Konfuciá-
nus Akadémián a hivatalnokok és a diákok
aktívan használják mindezeket a szellemi kin-
cseket tudományos képességeik fejlesztésére.
A Kwango, a közszolgálati vizsga, nagyban
hozzájárult a tudás és az oktatás fejlõdéséhez

az õsi Koreában. Nemzetünkben sohasem volt
gyakorlat az örökölt kormánytisztség, hivatal.
Az elsõ állami tanácsnok, a yonguijong, a mai
miniszterelnöki poszt elõdje  sem csatlakoz-
hatott a kormányhoz  anélkül, hogy le ne tette
volna az állami vizsgát. Az a rendszer teljesen
elütött az európai feudalizmustól, ahol a ne-
mesi címeket apáról fiúra örökölték. Minthogy
az állami vizsga volt a politikai hivatalhoz ve-
zetõ egyetlen út, a fiatalembereknek keményen
kellett tanulniuk, hogy letegyék a vizsgákat,
amihez szükségük volt a könyvtári forrásokra.

...

Ebben az új században Korea a tudás és az
információ globális hullámának taraján áll. A
koreai társadalom dinamikus fejlõdése a büszke
intellektuális örökségre és az oktatási tradícióra
támaszkodik, valamint a nép hatalmára. Elnök-
ségem idején mindent megtettem, hogy megva-
lósítsam az információs kort. Most pedig úgy
hiszem, hogy a  világ elismeri teljesítményün-
ket. Kormányom sikeresen végrehajtotta Korea
összes könyvtárának hálózatba kötését és azok
forrásait digitalizált adatbázisokká változtatta. Új
keresési rendszereket fejlesztettek ki, és elektro-
nikus könyvtárakat létesítettek. Mindezen erõfe-
szítések megalapozták a »mindenütt jelenvaló«
könyvtárat  egy országos szolgáltatási rendszer
kialakításával, amit bárki bárhonnan, bármilyen
eszközzel elérhet. Ma a könyvtári szolgáltatások
mindenhol hozzáférhetõk, a falvakban, a távoli
hegyvidéki területeken és a szigeteken egyaránt.

Tisztelt résztvevõk, hölgyeim és uraim!
Hadd hangsúlyozzam ismét: a XXI. század a

tudás és az információ százada. És ez a kor azt
igényli a könyvtáraktól, hogy központi szerepet
játsszanak az eszmények megvalósításában. A
sikeres könyvtár sikeres világot segít életre. A
könyvtárak a tudás és az információs tartalmak
tárhelyei. A könyvtár: lokomotív, amely a törté-
nelmet húzza egyre elõre. És az önök mint könyv-
tárosok életmissziója, hogy ezeket a lokomotí-
vokat vezessék.

Remélem, hogy ez a kongresszus a világ
könyvtáraiban történelmi lendületet ad ahhoz,
hogy sebesen fejlõdhessenek és hûen beteljesít-
hessék missziójukat a XXI. században.”

Kim De Dzsong
(Fordította Bánhegyi Zsolt)
Forrás: The Korea Times


