Határtalan együttműködés –
Stratégia, Integráció, megújulás
– Magyar könyvtárosok VII. világtalálkozója budapesten,
2013. Május 28–29. –

Az idei világtalálkozó tehát széleskörű anyagi,
szakmai összefogás és támogatás révén valósult meg,
ennek következtében szerkezetében némiképp eltért a
korábbi világtalálkozóktól. 2013. május 28-án délelőtt
a rendezvény nyitóprogramjának az Országház Felső
házi ülésterme szolgált helyszínül. A reprezentatív
környezet, az elhangzott köszöntők és előadások, az
értékes könyvadományok átadása, az elegáns fogadás
mind-mind hozzájárult az egyszerre ünnepélyes és
meghitt légkör megalapozásához, amely a továbbiak
ban is jellemzője maradt a délutántól már az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban folytatódó találkozónak.
Mivel a magyarországi könyvtáros szakma 2013 ta
vaszán a 2014–2020 közötti időszak stratégiai terve
zésének folyamatában volt, elérkezettnek látszott az
idő, hogy végre egységes koncepció alapján, tudatos
előrelátás, összehangolt tervezés és kiszámítható,
biztonságos anyagi feltételek meghatározása mellett
folyhasson a közös bel- és külhoni könyvtári cselek
vési program előkészítése és megvalósítása. A Magyar
Könyvtárosok VII. Világtalálkozója célul tűzte ki
tehát, hogy – felelős szakmai műhelyként – áttek int
se az együttműködés kulcsterületeit és eddigi tapasz
talatait, ezekre építve fogadjon el a 2014–2020 közöt
ti időszakra egy olyan szakmai koncepciót, amely
kijelöli a további együttműködés tartalmát, szint
jeit, kereteit és formáit, egységbe foglalva a Kárpátmedencei és a nyugati szórvány lehetőségeit a közös
szellemi örökség megőrzése és szétsugárzása érdeké
ben.
A világtalálkozóra meghívtuk a Kárpát-medencei
könyvtáros továbbképző hálózat képzőhelyeinek képviselőit, a Kárpát-medencei könyvtáros szakmai szervezetek vezetőit, a külhoni digitalizáló műhelyek
képviselőit, a külföldi könyvtárakban fontosabb hungarika gyűjteményeket gondozó könyvtárosok at, a
nyugat-európai és tengerentúli állami, alapítványi,
egyesületi magyar könyvtárak és gyűjtemények képvi
selőit, a nyugat-európai országos magyar szervezetek
(NYEOMSZ) képviselőit, a külföldi magyar kulturá
lis intézetek könyvtárosait, az Országgyűlési Könyv

Több mint nyolc éves szünet után ismét sor kerülhetett
a magyar könyvtárosok szakmai világtalálkozójának
megrendezésére Budapesten. Ilyen széles körben utoljára
2004-ben találkozhattak a szakma képviselői.
A világ különböző pontjain működő magyar könyv
tárakkal és könyvtárosokkal való kapcsolattartás alap
vető magyarországi indítéka a közös szellemi örökség megőrzése és hagyományozása. A könyvtári intéz
ményrendszer – a benne dolgozó munkatársak tevé
kenysége révén – köztudottan a kulturális örökség
gyűjtője, őrzője és továbbadója, ezen keresztül egyben
a magyar nyelv értékeinek védelmezője, a közösségi
értékek megteremtője és megtartójaként pedig összes
ségében a magyar azonosságtudat támogatója.
A találkozóra jelentős összefogás eredményeként
kerülhetett sor: a Nemzeti Kulturális Alap, az Ország
gyűlés Hivatala, valamint a KIM Nemzetpolitikáért
Felelős Államtitkárságának pénzügyi támogatásával,
az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet
és az Országgyűlési Könyvtár szervező munkájával,
továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumának
szakmai felügyeletével megvalósuló program létre
jöttéhez segítséget nyújtott a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
is. A VII. Világtalálkozó fővédnökségét Kövér László,
az Országgyűlés elnöke vállalta.
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Végül mintegy 120–150 fő közötti létszámú tanács
kozó testület színvonalas előadások, szakmai bemu
tatók, fórumok, beszélgetések közepette alakította ki
elképzelését az előttünk álló időszak stratégiai fela
datairól, valamint a megvalósításhoz szükséges felté
telrendszer meghatározásáról. A VII. Világtalálkozó
információit, továbbá programjának, visszhangjának,
eseményeinek krónikáját a Könyvtári Intézet által mű
ködtetett http://vilagtalalkozo.oszk.hu weboldal köz
vetítette, mely azóta is az érdeklődők tájékozódását
szolgálja. A Szervező Bizottság kezdeményezésére az
előadásokban elhangzottak és a hozzászólások figye
lembe vételével a találkozó végén elkészült egy ajánlás,
amelyben a magyar könyvtárosok megfogalmazták
stratégiai javaslataikat a jövőbeni együttműködés több
területére vonatkozóan. Az ajánlás szövegét az érdek
lődők az említett honlapon olvashatják.

Bánkeszi Katalin, a Könyvtári Intézet igazgatója
köszönti az egybegyűlteket

tár 2011. és 2012. évi külhoni magyar ösztöndíjasait
– természetesen hazai partnereikkel együtt. Arra tö
rekedtünk, hogy a stratégiában érintett valamennyi
munk ater ület átgondolásához megfelelő összetételű
és tájékozottságú munkaközösség alakulhasson ki.

Bánkeszi Katalin
bankeszi.katalin.at.oszk.hu
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