
Az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és az Országgyûlési
Könyvtár szervezésében, az Informatikai
és Könyvtári Szövetség, valamint a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete szak-
mai támogatásával 2013. május 28-án és
29-én tartották meg Budapesten a ma-
gyar könyvtárosok világtalálkozóját,
melyre hosszú ideje vártak már a kollé-
gák határokon innen és túl.

Az ünnepélyes megnyitóra az Ország-
ház Felsõházi üléstermében került sor, a
megjelenteket elsõként Kövér László, az
országgyûlés elnöke, a találkozó fõvéd-
nöke köszöntötte. Beszédében kitért arra, 
hogy a kultúra napjainkban hálózat, még-

pedig egyre inkább digitalizált hálózat. 
A könyvtár feladatai közé tartozik a kö-
zösségformálás is, mondta.

Répás Zsu-
zsanna nem-
zetpolitikáért
felelõs állam-
titkár szerint 
a könyvtáro-
sok feladatai
nagyon sokré-
tûek nemzet-
p o l i t i k a i
szempontból

is. Közéjük tartozik például a csángóknál
a magyar írás és olvasás elsajátíttatása,
de ugyanúgy a digitalizálás is.

L. Simon
László, az Or-
s z á g g y û l é s
Kulturális és
sajtóbizottsá-
gának elnöke,
a Nemzeti Kul-
turális Alap
alelnöke be-
szélt az 1997.
évi CXL. tör-

vény módosításáról, a könyvtári rend-
szerben végrehajtott átszervezésekrõl.
Kijelentette, hogy ezek nyomán megszü-
lettek a finanszírozás biztos alapjai, és
felhívta a figyelmet arra, hogy most jött
el az ideje a szakmai kérdések végleges
rendezésének. 
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M û h e l y
Határtalan együttmûködés – stratégia, integráció, megújulás
Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

✒✒    Fülöp Ágnes



Bakos Klá-
ra, a Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének
elnöke, kö-
szöntõ jében
arról szólt,
hogy mit tehet
a könyvtáros
szakma a ma-

gyar kultúra megõrzése és disszeminá-
ciója érdekében.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség elnökének, Fodor Péternek a köszön-
tõjét az alábbiakban közöljük.

Ezt köve-
tõen Halász
János kultúrá-
ért felelõs ál-
lamtitkár elõ-
adásával foly-
tatódott a meg-
nyitó prog-
ramja. Arról
beszélt, hogy

hamarosan befejezõdik a kulturális rend-
szerváltoztatás, most a finomhangolás
idejét éljük. Új szemléletre, együttmûkö-
désre van szükség, és ebben a könyvtá-
rosság szerinte (is) mindig az élen járt.
Kijelentette, hogy „együtt fogjuk formál-
ni az új stratégiát”, és hogy a könyvtár a
tudás forrásaként a gazdasági felemelke-
dés, az egyéni boldogulás bázisa. A célok
között hangsúlyozta a könyvtárak társa-
dalmi szerepvállalásának erõsítését, a
könyvtári rendszer fenntartását, fejleszté-
sét, a korszerû, felhasználó-központú
elektronikus szolgáltatások jelentõségét
és magának a könyvtáros szakmának a
szerepét. Mint mondta, komoly fejleszté-
si potenciál, a helyi gazdaságot is erõsítõ

potenciál van a könyvtárakban, amivel
elõsegíthetik a versenyképesség növeke-
dését.

A Könyvtá-
ri Intézet igaz-
gatója, Bán-
keszi Katalin,
a következõ
stratégiai cik-
lusban elõt-
tünk álló fel-
a d a t o k r ó l  
beszélt. Kie-

melte, hogy létre kell hozni a már létezõ
digitális gyûjtemények leltárát, hogy ösz-
sze kell állítani a digitalizálás módszerta-
nát az egységesítés érdekében. Tervezik
egy a multimédiás eszközök használatát
és kiadványszerkesztést is oktató mûhely
létrehozását. Napirenden van a határon
túli magyar gyûjtemények csatlakozása a
MOKKA-hoz és a még csak az elõkészí-
tés fázisában lévõ ELDORADO-hoz (az
Elektronikus Dokumentumküldés Orszá-
gos Rendszere, Adatbázisa és Dokumen-
tumtára).

S e n n y e i
Pongrác, az
egyesült álla-
mokbeli St.
Edward Uni-
versity könyv-
tárának igaz-
gatója a
könyvtárak át-
é p í t é s é b e n

szerzett tapasztalatait ismertette a hallga-
tósággal. Hangsúlyozta a szerepváltás
szükségességét, és megállapította, hogy a
könyvtáraknak a helyi körülmények függ-
vényében több jövõjük, több lehetõségük
van, tehát a könyvtárak jövõje eltérõ.
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Végül Ko-
kas Károly, az
SZTE Klebels-
berg Könyvtár
fõ igazga tó -
h e l y e t t e s e
adott nagyon
részletes és
alapos hely-
zetképet a ma-

gyar könyvtárügyrõl. Beszélt arról, hogy
teljes paradigmaváltás közben vagyunk,
a tudományos és a közmûvelõdési
könyvtárak között erõsödik a divergen-
cia, de ez nem jelenthet fejlettségbeli kü-
lönbséget. A jövõben vagy új szerepeink
lesznek, vagy nem leszünk – mondta ki a
sommás ítéletet. Vegyes korszak jön,
amelyben együtt fog élni a régi és az új,
s ez persze többletmunkát, még nagyobb
felelõsséget ró a könyvtárosokra. Felso-
rolta a lehetséges kitörési pontokat, és
külön felhívta a figyelmet a döntéshozók
felelõsségére.

A program délután és másnap az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban szakmai
elõadásokkal folytatódott. Az elõadások
hamarosan elérhetõk lesznek a világtalál-
kozó honlapján: 
http://vilagtalalkozo.oszk.hu. ■

A magyarországi könyvtárakat képviselõ
Informatikai és Könyvtári Szövetség ne-
vében tisztelettel köszöntöm önöket a Ma-
gyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozó-
ján. Hiszem, hogy e találkozó újabb alkal-
mat ad arra, hogy mind a személyes, mind
a szakmai kapcsolatok egyaránt hozzájá-
ruljanak az eddigi együttmûködések meg-
erõsítéséhez, továbbfejlesztéséhez.

A hazai könyvtári szakma szervezetei
által kezdeményezett, az elmúlt évben
megtartott országos konferencia ajánlása,
szándékunk szerint, hozzájárul a követ-
kezõ – 2014 és 2020 közötti – idõszak
stratégiai tervéhez, a szakma megújításá-
hoz. Ezen természetesen részt vettek a
Kárpát-medencei szervezetek képviselõi
is. Ennek egyik ajánlása szól a könyvtá-
rak szerepérõl a határon túli magyarság
információs, kulturális ellátásában. Ez
tovább erõsíti azt a sokoldalú kapcsola-
tot, amelyet a határon kívül mûködõ
könyvtári szervezetekkel, könyvtárosok-
kal közösen ápolunk.

Megtiszteltetés arról szólnom, hogy
éppen tegnap fejezõdött be a Kárpát-me-
dencei magyar könyvtárosok hagyomá-
nyos csongrádi találkozója, ahol szövet-
ségünk a partner szervezetekkel újabb
együttmûködési megállapodást kötött.
Örömmel tájékoztatom a jelenlévõket,
hogy mind a hét szomszédos országban
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* Az Informatikai és Könyvtári Szövetség el-

nökének a magyar könyvtárosok világtalálko-

zóján, Budapesten, 2013. május 28-án elhang-

zott köszöntõje.

Köszöntõ*

✒✒    Fodor Péter


