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A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete a Parlamentben

Versenyképes ország – versenyképes könyvtáros-

sal címmel indított programsorozatot 2007-ben
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A nyitó
konferencián, 2007. szeptember 12-én, alapgon-
dolatként hangzott el, hogy a versenyképesség a
XXI. század tudásalapú gazdasági szféráján túl
minden területen fontossá vált. A könyvtárosok
elsõként fogalmazták meg ennek lényegét, elsõ-
ként vizsgálták meg, hogyan lehet a korszerû
könyvtárakban az elérhetõ erõforrásokat meg-
ismerni, megismertetni, hogyan tudnak megfe-
lelni a könyvtárak és a könyvtárosok az új elvá-
rásoknak, az állampolgárok igényeinek.

Az alapgondolat széles körben a vidéki ren-
dezvényeken teljesedett ki, gazdagodott olyan
részletekkel, amelyek a programsorozat sikerét
eredményezték.

A záró konferenciát – a rendezvénysorozat
összegzéseként, méltó befejezéseként – a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete az Országház
Felsõházi termében tartotta 2008. május 28-án.

Szili Katalin köszöntõ szavai után, amelyeket
Ambrus János, az Országgyûlési Könyvtár fõ-
igazgatója, a záró konferencia levezetõ elnöke
tolmácsolt a több mint há-
romszázötven fõs hallgató-
ságnak, Schneider Márta

kulturális szakállamtitkár
elemezte a hazai könyvtári
rendszert. Kiemelte, hogy
az ország versenyképessé-
géhez nemcsak a könyvtá-
rosoknak, de magának a
könyvtári rendszernek is
versenyképesnek kell len-
nie. A 2002-es évhez képest
összehasonlító adatokat hal-
lottunk a regisztrált olvasók,
a könyvtárhasználók, az
internethasználók, a távhasz-
nálók, a könyvtárközi köl-
csönzések 2006-os szám-

adataira vonatkozóan. Minden területen jelentõs
a növekedés, különösen kiugró az internet-
használók (229%) és a távhasználók (529%) ese-
tében. További célként konkrét esélyteremtéssel
kell biztosítani az egyenlõ hozzáférést a tudás-
hoz, a dokumentumokhoz. A korszerû info-
kommunikációs technológia felhasználásával le-
het emelni a könyvtári szolgáltatások színvona-
lát, ami jelentõs lépés ahhoz, hogy az informá-
cióáramlás kezelésének képessége, a digitális
írástudás az egyének számára nagy jelentõségû
készségként jelenjen meg. Uniós források állnak
rendelkezésre az integrált közösségi szolgáltató
terek megvalósításához, ahol a könyvtári straté-
giában is megfogalmazott célok többek között a
szükséges anyagi háttér és a korszerû infrastruk-
túra biztosításával, valamint az országos szol-
gáltatások (EBSCO, Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer, Magyar Digitális Képkönyv-
tár stb.) igénybevételével és használtatásával
érhetõk el.

Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (OKM) fõosztályvezetõ-helyettese a
könyvtárak és a könyvtárügy fejlesztési lehetõ-
ségeit foglalta össze a 2008 és 2013 közötti idõ-
szakra vonatkozóan.

Az ágazati irányítás a stratégiák, koncepciók
kidolgozását, a fejlesztések tervezését a szakma
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széles körû bevonásá-
val látja el. A fejlesz-
tések kontextusában
az országos szinttõl
az egyes emberig ve-
zet az út, a megvaló-
sítás feltételei között
pedig a megfelelõen
kialakított stratégia
éppúgy jelentõs, mint
a magas szintû szak-
mai felkészültségû
könyvtárosok részvé-
tele és a szükséges fi-
nanszírozási forrás
megléte. A könyvtári
szolgáltatások kiala-
kítását és közvetítését
országos és térségi

szinten, valamint az egyes könyvtárakra vonat-
kozóan az IKT infrastruktúra-fejlesztés teszi le-
hetõvé. A korszerû számítógépek beszerzése, üze-
meltetése, használata; az elektronikus olvasóazo-
nosító rendszer, a könyvtárbusz vagy az épüle-
ten belüli bármilyen korszerûsítés megvalósítási
lehetõsége a TIOP (Társadalmi infrastruktúra
operatív program) 1.2.3 „Tudásdepó-expressz”
pályázat (3,2 milliárd Ft). Az országos elektro-
nikus szolgáltatások (ODR, országos lelõhely-
nyilvántartás) és az ezekre épülõ helyi könyvtári
szolgáltatások (adatbázisok, információs és webes
szolgáltatások, kulturális, digitális tartalmakhoz
való on-line hozzáférés stb.) megvalósítási lehe-
tõsége: TÁMOP (Társadalmi megújulás opera-

tív program) 3.2.4
„ T u d á s d e p ó - e x p -
ressz” pályázat (8,3
milliárd Ft). A könyv-
tári együttmûködések
(közös adatbázisok,
közös szolgáltatásra
alkalmas infrastruktú-
ra stb.) megvalósításá-
nak lehetõsége: TIOP
1.3.4 „Regionális tu-
dástárak” pályázat (4
milliárd Ft).

A pályázási feltéte-
lekrõl, a kiírás idõ-
pontjáról és további
részletekrõl a Nemzeti



10  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. június

Fejlesztési Ügy-
nökség, illetve az
OKM honlapján
lehet tájékozódni.

Pásztohy And-

rás miniszteri biz-
tos (Földmûvelés-
ügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztéri-
um) a vidékfej-
lesztés komplex
fogalmán belül a
kulturális vidékfej-
lesztéssel kapcso-
latos alapelveket
és feladatokat is-
mertette, kiemelve,
hogy a könyvtári
rendszer is része
minden olyan fejlesztõ tevékenységnek, amely
összességében a vidéket érinti. Képet kaptunk
az EU-hoz való csatlakozás elõtti és utáni lehe-
tõségekrõl, majd az elõadó a 2007 és 2013 kö-
zötti, az Európai Bizottság által 2007. szeptem-
ber 19-én elfogadott Új Magyarország vidékfej-
lesztési programot ismertette, amely sikeres meg-
valósulásának feltételei többek között az össze-
hangoltság a mezõgazdaság korszerûsítésében, a
környezetvédelemben, a munkahelyteremtésben,
a kulturális örökség megõrzésében, a közösség-
fejlesztésben. Ezen a területen is eddig nem is-
mert anyagi források állnak rendelkezésre pályá-
zatok formájában. Nagy hangsúlyt kap a progra-
mon belül a vidéki életminõség javítása, amely
elsõsorban az ötezer fõ alatti lélekszámú közsé-
gekben a természeti és kulturális örökség meg-
õrzésével és az ehhez kapcsolódó képzéssel és
ismeretterjesztéssel épületek külsõ felújítására,
rendezett településkép, közösségi terek kialakí-
tására vonatkozik – ez a program különösen
fontos találkozási pontot jelent a könyvtári stra-
tégiában a kistelepülésekkel kapcsolatosan meg-
fogalmazott célokkal.

A versenyképesség fogalmában az emberi
tényezõnek kiemelt szerepe van. A használók-
nak információs szakemberekre van szükségük
– olyan emberekre, akik igazán jól ismerik a
munkát, amelyet végeznek, és hatékony módon
tudnak értéknövelt szolgáltatást nyújtani. A „ver-
senyképes projekt” keretében mind a nyitó kon-
ferencián, mind a vidéki programokban nagy

hangsúlyt kapott a könyvtáros kompetenciák
kérdése. A záró konferencián Eric Sutter a tájé-
koztatási és dokumentációs szakemberek fran-
ciaországi egyesülete (ADBS) és a CERTIDOC
konzorcium titkársága képviseletében arról be-
szélt, hogy a kompetencia általában kombináci-
ója a tudásnak, a készségeknek és a tulajdonsá-
goknak. Kiemelte, hogy a könyvtárosnak már
nem elegendõ a tudása megszerzését igazoló dip-
loma, az azt követõ továbbképzéseket igazoló
okirat, hanem szükség van olyan minõsítésre,
amellyel a tudására alapuló, de annál sokkal
összetettebb kompetenciát tudja bizonyítani mun-
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káltatója, a használók és saját maga elõtt is. Az
európai minõsítés folyamatát az ISO/CEI
17024:2003 számú nemzetközi szabvány szabá-
lyozza. Szakmai egyesületek összefogásával a
kompetenciák értékelésére és elismerésére meg-
jelent a LIS Euroguide, vagyis Az európai infor-

mációs szakemberek kompetenciái és tulajdon-

ságai címet viselõ kiadvány, amely harminchá-
rom szakterületet határoz meg és ír le, ezeket
négy-négy szintben különbözõ tevékenységek

példáin keresztül részletezi (3. kiadása 2009-re
várható). Az útmutató részeként jelent meg Az

európai információs szakemberek minõsítési

szintjei, a CERTIDoc, amelyrõl a nyitó konferen-
cián Grebot Ágnes, a vidéki roadshow-kon pedig
Hangodi Ágnes tartott részletes ismertetéseket.

A konferenciát Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke zárta az egész
programot áttekintõ, értékelõ összefoglalással.
Hangsúlyozta, hogy a könyvtár lehet az az intéz-
mény, amely korszerûen képes elemezni és di-
namikusan képes követni a XXI. század elvárá-
sait. Ehhez a sokrétû feladathoz szükség van arra,
hogy a könyvtárosok civil szervezete elõsegítse
a könyvtáros kompetenciák fejlesztését, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtárosok meg-
feleljenek a legkorszerûbb szolgáltatási, különös-
képpen az információszolgáltatási kihívásoknak.
Ismertette, hogy a program általános áttekintést

adó nyitó konferenciával indult, majd
az ország hat városában (idõrendben:
Kaposváron, Békéscsabán, Gyõrben,
Miskolcon, Debrecenben és Gödöllõn)
rendezte meg az egyesület – szerveze-
tei és a helyszínt biztosító könyvtárak
közremûködésével – azokat a progra-
mokat, amelyekre a környezõ megyék-
bõl, sõt határainkon túlról is érkeztek
érdeklõdõ könyvtárosok. Minden hely-
színen elhangoztak a Könyvtári Intézet
munkatársainak elõadásai a könyvtáros
kompetenciákról, valamint a digitális
írni-olvasni tudásról, az elektronikus
ügyintézésrõl, amelyek a könyvtároso-
kat új kihívások elé állítják. Mindenütt
fórummal zárult a kétnapos rendezvény
elsõ napja, amelyen, miután a könyvtá-
rak elõtt álló új lehetõségeket és elvárá-
sokat az MKE elnöke ismertette, mind-
ezt megvitatták a résztvevõk is. Nép-
szerû volt a második napon a csapatépí-

tési tréning, hiszen a versenyképesség alapja a
csapatmunka, ezt is lehet és kell is tanulni. Az
MKE „versenyképes projektje” tehát megmoz-
gatta az ország könyvtárosait, nem csak közvet-
lenül volt hasznos a szakmának, hanem közve-
tetten is: hírt adtunk magunkról, mégpedig olyan
módon, hogy nagyon sok, újabb erõt adó pozitív
visszajelzést kaptunk.

(Az elõadások alapján összeállította:

Nagy Anikó. Fotók: Mándli Gyula)


