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✒✒ Kellemes kora tavaszi napon, 2016.

március 3-án tartotta meg konferenciáját

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a

Várban, a nemzeti könyvtár épületében.

Kiváló volt a szervezés, kedves és segí-

tõkész kollégák várták a vendégeket az

épület VI. emeletén.

A konferencia elsõ elõadója, Anna

Maria Tammaro (IFLA Library Theory

and Research Sector, elnök; University

of Parma) a nemzetközi szinten fontos

kompetenciákról beszélt New profiles,

new skills, new education: the librarian

competences gap in the digital age címû

elõadásában, illetve arról, miben segíti

a könyvtáros szakmát az a kompeten-

cia-keretrendszer, amely az Európai

Unió ajánlásával tesz lépéseket a sze-

replõk együttmûködése érdekében.

Különleges korszakban élünk –

mondta Tammaro –, folyamatosan vál-

tozó környezetben; amikor az oktatás is

egyre inkább a kompetenciákra fóku-

szál. A globalizáció, és ezáltal egy új tár-

sadalom kialakulása, nagy hatással van

a könyvtáros hivatásra.

Hivatásunkban az elmélet és a gya-

korlat sokszor szemben áll egymással.

Bármilyen (nemzetközi vagy nemzeten

belüli) együttmûködésnél nagyon fon-

tos a kommunikáció – ez is egyike az új

kompetenciáknak, amelyekkel rendel-

keznünk kell. Kompetenciáink közé tar-

toznak a folyamatos fejlesztést igénylõ

készségeink, tudásunk és attitûdünk. 

A kompetencia az új paradigma lénye-

ge – ezért is született meg a szándék

egy kompetencia-keretrendszer kialakí-

tására. Ahogyan Tammaro mondta: en-

nek lényege az átláthatóság – hogy

ugyanazokat az eszközöket használjuk,

ezzel segítve a minõségfejlesztést. 

Mivel a trendek megváltoztak, a

könyvtárosoknak is új kompetenciákat

kell megszerezniük: tisztában kell len-

nünk jogszabályokkal, benchmarkok-

kal, keretrendszerrel; és ez nem egysze-

rû. Ezért is fontos az IFLA szerepe: hogy

a különbözõ nemzeti könyvtáros egye-

sületek együtt tudjanak mûködni egy-

mással, így valósítva meg az új trendek

miatt szükségessé vált kompetenciák ki-

alakítását, fejlesztését.

Ezután A könyvtárosi szaktudás fo-

lyamatos megújítása és elismerése. 

A magyar továbbképzési gyakorlat ak-

Cseh Gabriella

SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK – 
ÁTALAKULÓ HIVATÁS

A KÖNYVTÁROS KOMPETENCIÁK VÁLTOZÁSA ÉS 
MEGJELENÉSE AZ UNIÓS GYAKORLATBAN



tuális kérdései címmel Baráthné Hajdu

Ágnesnek, a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete elnökének elõadását hallgat-

hattuk meg, aki arról beszélt, hogy a

szakma folyamatos megújulásának és

elismerésének alappillérei a képzésen

és az életpályamodellen kívül a karrier-

építés és a továbbképzés.

A 2014-es vándorgyûlésre tehetõ a

könyvtáros életpályamodell kidolgozá-

sára felkért bizottság megalakulása. 

S hogy milyen egy életpályamodell? Er-

rõl is beszélt az elõadó.

A bevezetés feltételei, a motiváció

szükségességén túl:

• a képesítési követelmények átgondo-

lása,

• a 150/1992 (XI. 20.) kormányrendelet

módosítása,

• a gyakornoki rendszer bevezetése,

• továbbképzés,

• a minõsítési rendszer kidolgozása,

• bérfejlesztés.

Ebben a szakmában a karrierépítést

korán és tudatosan kell elkezdeni. Meg-

jelenhet a szakdolgozat témájában vagy

a gyakorlati hely kiválasztásában is; lé-

nyegesek a publikációs lehetõségek; a

kapcsolatépítés, a kapcsolati háló kiala-

kítása és a diáktársak, kiváló lehetõség

az ERASMUS ösztöndíj. Építsük tudato-

san és jól a saját márkánkat: tisztában

kell lennünk magunkkal, pozitív és ne-

gatív tulajdonságainkkal; ismernünk

kell az innovatív technikákat, mint pél-

dául az online profilépítés.

Lényeges, hogy az esetleges sikerte-

lenség okait felismerjük, hiszen csak

akkor tudunk a megfelelõ irányba fej-

lõdni. Látható tehát, hogy a versenyké-

pesség is egyike a szükséges kompe-

tenciáknak.

Tisztában kell lennünk a képzés és

az életpálya szoros kapcsolatával, mert

csak felkészült könyvtárosok közremû-

ködésével jöhet létre erõs könyvtár. 
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A továbbképzés cél és eszköz egyszer-

re, hiszen a pályára való felkészülés a

végeredménye, ugyanakkor a pályán

való mûködés eszköze is egyben.

Baráthné Hajdu Ágnes elõadásából

megismerhettük az elmúlt években a

könyvtáros szakképzésben végbement

változásokat, tendenciákat is.

Simon Edwards, a brit könyvtáros

kamara, a CILIP szolgáltatási igazgatója

bemutatta az Egyesült Királyság könyv-

táros és információs szakembereinek

kompetencia-keretrendszerét is Deve-

loping a competency model for Library

and Information Professionals  int he

UK címû elõadásában. Ahogy kifejtette:

fontos tisztában lennünk vele, hogy a

képzett szakemberek képzésébe (to-

vábbképzésébe) befektetett energia és

pénz minden esetben megtérül.

Az Egyesült Királyságban is több

kompetencia-keretrendszer létezik a

szakma számára; a CILIP például nyolc

szakmai tudást és négy alapkészséget

határozott meg. Ezt a rendszert önérté-

kelési kritériumrendszerként is lehet al-

kalmazni. Minden készséget definiál-

nak; fel lehet tüntetni, ki hol áll benne,

és látható, mi az ideális szint egy-egy

készségnél.

A legfontosabb kérdés, hogy hol kell

fejlõdnöm, mi az a terület, ahol maga-

sabb szintre kell jutnom? Ebben segít ez

a rendszer. Már tagelik is a CILIP hon-

lapját (www.cilip.org.uk/phsb) – ezzel

is segítve a tagokat a keresésben. 

A magyar könyvtárosok digitális

kompetencia mérésének lehetséges fogal-

mi keretei és indikátorai volt a címe és

témája Eszenyiné Borbély Mária, a Ma-

gyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksé-

gi tagja elõadásának. Megtudtuk, hogy

a lakosság digitális írástudásának, digi-

tális kompetenciáinak növelésére 2001
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és 2014 között számos intézkedés tör-

tént az állam részérõl; azonban lénye-

ges az is, hogy reális képünk alakuljon

ki a könyvtárosok digitális kompeten-

ciáinak szintjérõl – ezért is fontos a ke-

retrendszer és fontosak az indikátorok.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

által kidolgozott keretrendszer alapja a

2011-ben elindított DIGCOMP projekt;

2014-re pedig elkészült egy indikátor-

készlet is a keretrendszerre épülve,

amely öt digitális kompetenciát azono-

sít (információ, kommunikáció, tarta-

lom elõállítása és fejlesztése, biztonság,

problémamegoldás) – fejtette ki elõadá-

sában Eszenyiné Borbély Mária.

Ulrike Lang (Head of Education 

and Training Department, State and

University Library, Hamburg Carl von

Ossietzky; IFLA Education and Training

Section) The only constant is change:

ready to become the future librarian?

címmel megtartott elõadása számomra a

délelõtt egyik legérdekesebb elõadása

volt.

Az elõadó feltette a kérdést: melyek

azok a készségek, amelyeket a felhasz-

nálók elvárnak tõlünk? Ne féljünk krea-

tívaknak lenni, tudnunk kell, hogy a

változások mindenhol jelen lehetnek,

például a finanszírozásban is. A könyv-

tárak nagy versenytársa a Google; és

maguk a kiadók is hatalmas információ-

mennyiséggel látják el az olvasókat.

Fontos tisztában lennünk vele, hogy az

információk, a tartalmak gondozása a

könyvtárak, a könyvtárosok kezében

van. Segítenünk kell a felhasználók el-

igazodását az információk között.

Ha attól félnénk, hogy eljön majd a

könyvtár könyvek nélkül kora, az elõ-

adó elmondta: náluk, Hamburgban,

minden fent van a neten és a hallgatók

elolvashatnák az anyagaikat a számító-
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gépükön, tárolhatnák a gépen vagy a

felhõben, mégis mindent kinyomtatnak.

Ennek ellenére nem szabad elfelejte-

nünk, hogy a könyvtáraknak a netes

tartalmaikat is gondozniuk kell.

És melyek azok az új kompetenciák,

amelyekkel rendelkeznünk kell? Szóra-

koztatónak kell lennie a könyvtárosnak:

a szakmának meg kell változtatnia a tár-

sadalomban rólunk élõ képet a kon-

tyos, öreg, vékony, szigorú és morcos

könyvtárosról. A hamburgi könyvtárban

például az elsõk között alkalmaztak ki-

fejezetten az online közösségi médiával

foglalkozó szakembert. Meg kell tanul-

nunk projektben gondolkodni, projek-

tekben dolgozni és projekteket létre-

hozni.

Ezek kívül az elõadó a kommuniká-

ció fontosságát is kiemelte.

A konferencia délutáni elõadásai is

változatosak, sokszínûek voltak.

Elsõként Sörény Edina, az Emberi

Erõforrások Minisztériuma Kulturális

Kapcsolatok Fõosztályának vezetõ taná-

csosa tartotta meg elõadását Az EU-s

könyvtári, kulturális pályázatok igé-

nyelte kompetenciák címmel. Hangsú-

lyozta, hogy a könyvtári fejlesztések

célja a jól képzett könyvtárosokon túl a

modern IKT-eszközök, a megújuló

programkínálat és a távoli elérésû szol-

gáltatások fejlesztése. Akkor lehet kor-

szerû könyvtárról beszélni, ha ezek

mind rendelkezésre állnak. Ezután át-

tért a modern kor által megkövetelt

kompetenciákra; arra, hogy a különbö-

zõ részterületeken milyen új tulajdonsá-

gokra van szükség.

A pályázáshoz szükséges kompe-

tenciák: tervezési készség, stratégiai,

koncepcionális gondolkodás; informá-

ciókeresési kompetenciák – a pályázat

észrevétele; kognitív kompetenciák – a
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pályázatok célrendszerének értelmezé-

se, az intézmény igényeivel való össze-

hangolása; változásokra való nyitottság,

rugalmasság – kezdeményezõkészség.

Kompetenciák a pályázatíráshoz:

anyanyelvi kompetencia – megfelelõ

szóhasználat; logikai, matematikai kom-

petencia – pénzügyi tervek elkészítése,

ütemezése; digitális kompetencia – pá-

lyázati anyagok benyújtása; együttmû-

ködési készségek – csapatmunka a pá-

lyázatok elõkészítésében.

Kompetenciák a pályázatok megva-

lósításához: anyanyelvi kompetencia;

kommunikációs kompetencia – csapat-

munka, külsõ-belsõ partnerek, nyitó és

záró konferencia; idegen nyelvi kompe-

tencia – többnyelvû, interaktív portálok

létrehozása; digitális kompetencia – pá-

lyázati kapcsolattartás, szolgáltatások

megvalósítása (pl. web 2.0 szolgáltatá-

sok, használóképzés, adatbázis-fejlesz-

tés); logikai, matematikai kompetenciák

– pályázat pénzügyi lebonyolítása, kifi-

zetések kezelése, közbeszerzések lebo-

nyolítása.

Nagyon fontosak a szociális és sze-

mélyi kompetenciák, többek között a

vezetõi készség, felelõsségtudat; tanulá-

si készség, ismeretek alkalmazásának

készsége; kapcsolatteremtés és partner-

ség, kooperációs készség; beleérzõ 

képesség: programok megvalósítása,

különbözõ társadalmi csoportok bevo-

nása, munkaerõpiacra történõ visszail-

leszkedést és lelki egészséget fejlesztõ

programok; konfliktusmegoldó készség

a programok lebonyolításakor, konzor-

ciumi problémák, adminisztrációs prob-

lémák felmerülése esetén; kezdeménye-

zõkészség és vállalkozói kompetencia;

tudatosság és kifejezõkészség.

A mögöttünk lévõ idõszakban a kul-

turális intézmények által benyújtott pá-
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lyázatokban megjelent igények (csak-

nem tizennyolc milliárd forint) jelentõs

részét sikerült kielégíteni, az intézmé-

nyek több mint tizenhárom milliárd fo-

rintot nyertek el munkatársaik szaktu-

dásának fejlesztésére OKJ-s képzések,

idegen nyelvi képzések, szaknyelvi

képzések, könyvtárszakmai akkreditált

továbbképzések, felsõoktatási intézmé-

nyekben folytatott szakirányú tovább-

képzések, nem formális és formális

képzések útján.

Az elmúlt pár évben a kompetenciák

megváltoztak; egyfajta szemléletváltás

következett be – a szakemberek nyitot-

tak a fejlesztésekre, a tervezés tuda-

tosabbá vált, elsajátították a rövid- és

középtávú ütemezett tervezést. Tudás-

fejlesztés történt, a szakma gyakorlatot

szerzett a pályázatírásban, igazodtunk a

monitoring rendszerhez; elõtérbe került

a workflow-ban való gondolkodás, más

intézmények megismerése; hosszú távú

partnerkapcsolatok alakultak ki, és vál-

tozás történt az egyének igényszintjé-

ben is.

Következett Jukka Relander, az 

EBLIDA és a Finn Könyvtáros Egyesület

elnöke, szakmáját tekintve történész,

aki szerint a kihívás abban gyökerezik,

hogy a szakma magas szintû kompeten-

ciákat igényel. Fontos, hogy képesek

legyünk pontosan meghatározni a mun-

kakört ahhoz, hogy magunkénak érez-

zük a hivatást.

A demokratikus rend alapja a pro-

fesszionális hivatástudat – vallotta az

elõadó Working (in) Libraries címû elõ-

adásában, és ezután a finnországi

könyvtáros szakmát mutatta be az egy-

begyûlteknek.

Paradoxones of lifelong learning

and forming the Romanian librarian

címmel Maria Micle és Lovász Ágnes
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(West University of Timisoara –

Polytehnica University of Timisoara;

Association of Romanian Librarians) tar-

totta meg közös elõadását a romániai

könyvtárosképzés helyzetérõl, szintjei-

rõl; és mutatta be röviden az országban

mûködõ két szakmai szervezetet, a Ro-

mán Könyvtárszövetséget és a Román

Közkönyvtári Szövetséget s ezek együtt-

mûködését.

Böröcz Lívia, a Herman Ottó Intézet

közösségi fejlesztésekért és értéktára-

kért felelõs osztályának vezetõje az

IKSZT, vagyis az Integrált Közösségi

Szolgáltató Tér programot mutatta be

elõadásában (Könyvtári szolgáltatások,

könyvtárhasználók. Elvárt kompetenci-

ák a kistelepüléseken).

Az IKSZT program létrejöttének okai

a kulturális-közösségi szolgálatok sorva-

dása, a közösségi terek eltûnése, a helyi

kulturális közszolgáltatási infrastruk-

túra fenntartási költségeinek megnöve-

kedése, illetve a folyamatosan csökke-

nõ feladatfinanszírozás voltak.

A programban hatszázharmincöt

nyertes beruházási projekt indulhatott

el, ezzel kb. 1,2 millió embert érve el.

A programban részt vevõ intézmé-

nyek kötelezõ feladatai: tájékoztatási,

ügyfélszolgálati pont mûködtetése;

MNVH-végpont; könyvtári és informá-

ciós szolgálat; ifjúsági közösségi progra-

mok; közösségi internet biztosítása,

közmûvelõdési programok.

Ezen kívül kötelezõen választható

feladatokat is el kell látni: kilenc olyan

lehetõség közül kell választania az in-

tézménynek, mint amilyen a közigazga-

tással kapcsolatos feladatok köre

(www.ikszt.hu).

A nap utolsó elõadója Pécsrõl ér-

kezett. Csobán László hálózati szak-

referens, a Csorba Gyõzõ Könyvtár

könyvtárosa, A könyvtáros szerepe és le-

hetõségei a kistelepülések könyvtári ellá-

tásában és a könyvtárbuszokon címmel

mutatta be a pécsi könyvtárosok könyv-

tárbuszos munkáját Baranya megyében.

Baranya megye háromszázegy tele-

pülése közül kétszázhuszonötön van te-

lepített könyvtár. A megyében 2010-ben

jelent meg az elsõ könyvtárbusz (négy-

ezer dokumentummal, kettõ plusz egy

laptoppal, harminc folyóirattal), ezt kö-

vette a második (kétezer dokumentum-
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mal, négy plusz egy laptoppal, harminc

folyóirattal) 2014-ben. A buszok egy-

egy települést havonta kétszer keresnek

fel, egyszer hétköznap és egyszer a hét-

végén; alkalmanként másfél órát tölte-

nek egy helyen. A busz személyzete

egy könyvtárosból és egy sofõrbõl áll –

aki adott esetben el tudja látni a könyv-

táros szerepét is, ha a szükség úgy hoz-

za, például amikor sok a látogató vagy

foglalkozások idején.

A beiratkozás a buszra ingyenes, és –

a könyvtár és a települések munkáját

segítendõ – minden településen van

egy-egy kontaktszemély, aki segíti 

a könyvtárbusz és az önkormányzat, a

polgármester közötti kapcsolattartást.

Az ehhez a munkához szükséges

készségek, kompetenciák: kommuniká-

ciós képesség, tárgyalási készség;

együttmûködésre való képesség; a ku-

tatáshoz és elemzéshez rendszerezõ ké-

pesség, elemzõkészség, kritikus gon-

dolkodás, szintézisre való képesség;

naprakésznek kell lenni; érzékenység;

fontos a könyvajánlás képessége még

olyan témában is, amihez nem értünk;

irányításra való képesség, kitartás, pre-

cizitás; szervezési kompetenciák, mint a

rugalmasság, elõrelátás, döntésképes-

ség, kezdeményezõkészség.

Ahogy az elõadó kifejtette, a kis-

településeken kevésbé alakult ki az 

olvasási és könyvkultúra. A könyvtárbu-

szosoknak meg kell küzdeniük az ér-

dektelenséggel, az inaktivitással – ami

fakadhat az alacsony szintû digitális

írástudásból is.

Csobán László lelkes, izgalmas elõ-

adása után azonban úgy gondolom:

munkájuk meghozza gyümölcsét Bara-

nya megyében, nem terméketlen földbe

vetett mag – ahogyan az Integrált Kö-

zösségi Szolgáltató Tér Program is a tár-

sadalom fontos építõköve.

A magam nevében ugyan, de köszö-

nöm a szervezõknek és az elõadóknak

ezt a nagyszerû napot! ■
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