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Dear President of the Association of Hungarian Librarians,1 

Tisztelt Elnök Asszony,  

Dear AHL Board Members, Dear AHL members, dear colleagues, 

Tisztelt Elnökség, tisztelt Egyesületi Tagok, tisztelt Kollégák,  

I would like to express warm words of greetings to all of the participants in the 80th Anniversary of 

the Association of Hungarian Librarians, and to all members of the Association. To reach an 80th 

Anniversary is a remarkable achievement and a landmark of the dedication and commitment of 

the library profession in Hungary.  IFLA is honoured to have been given the opportunity to support 

this event. In addition, in my capacity as the former Secretary General of the Finnish Library 

Association, I would like to congratulate our sister association in Hungary on their Anniversary! For 

me personally, it gives great pleasure to greet you today. Hungary and Hungarians have always a 

special place in the hearts of us Finns as we belong to the same Finno-Ugric family.  There are 

many bonds between these two nations. I am now visiting your beautiful country for the third 

time, the previous times were in 1975 and 1985. So, this is the first time I visit a free and 

democratic Hungary.  

Ezúton szeretném kifejezni és adni jókívánságaimat és üdvözletemet a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete 80. jubileumi rendezvényének részvevőinek és az MKE minden tagjának. A 80. 

évforduló egy nagyon figyelemreméltó eredmény és a könyvtáros szakma odaadásának, illetve 

elhivatottságának mérföldköve Magyarországon. Az IFLA számára megtiszteltetés, hogy 

támogathatja ezt a rendezvényt. Emellett, mint a Finn Könyvtáros Egyesület korábbi főtitkára 

minőségemben is, szeretnék gratulálni testvér szervezetünknek Magyarországon az 

évfordulóhoz. Számomra, nagy örömmel szolgál, hogy személyesen üdvözölhetem Önöket ma. 

Magyarország és a magyar emberek mindig is különleges helyet foglalnak el a finn emberek 

szívében, mivel ugyanahhoz a finnugor nyelvcsaládhoz tartozunk. Nagyon sok kapocs köti össze 

ezt a két nemzetet. Én harmadik alkalommal látogatom meg az Önök csodálatos országát, a 

korábbi alkalmakra 1975-ben és 1985-ben került sor. Azonban ez az első alkalom, hogy egy 

szabad és demokratikus Magyarországot látogathatok meg.  

 

 

                                                           
1 Fordította: Gerencsér Judit és Dávid Boglárka  



 

The Association of Hungarian Librarians (AHL) was founded in 1935. The AHL contribution to 

international librarianship was recognised very early since in 1938 it became a member of the 

[then] International Federation of Library Associations IFLA. For those of you who might not be 

familiar with IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions), it is the 

global trusted voice for the library and information profession. It is the leading international body 

representing the interests of library and information services and their users. It is an independent, 

non-governmental, not-for-profit organisation with over 1400 members in nearly 150 countries. It 

was founded in 1927 in Edinburgh.  

A Magyar Könyvtárosok Egyesületét 1935-ben alapították. Az MKE hozzájárulása a nemzetközi 

könyvtárossághoz már nagyon korán, 1938-ban, elismerést kapott, amikor az MKE az IFLA –

tagjává vált. Azok számára, akik esetleg nem ismerik az IFLA-t (a Könyvtári Egyesületek és 

Szervezetek Nemzetközi Szövetségét), ez a szervezet egy globális hang a könyvtárak és 

információs szakemberek számára.  Egy vezető nemzetközi szervezet, amely a könyvtárak, az 

információs szolgáltatások, illetve a felhasználók érdekeit képviseli. Ez egy független, nem 

kormányzati, non-profit szervezet, amelynek több, mint 1400 tagja van, csaknem 150 országban. 

1927-ben alapították Edinburgh-ban.  

The 80th Anniversary of the Association of Hungarian Librarians brings over 300 Hungarian and 

international colleagues together to share their ideas, knowledge, expertise and wisdom, and to 

inspire others in the development of libraries and librarianship. While this provides the possibility 

to look forward to what the future may hold, it is also an opportunity to take time to reflect on 

what has been achieved in the long history of the Hungarian librarianship, expressed through the 

work of the Association of Hungarian Librarians, the sharing of knowledge through its conferences, 

and Hungary’s international leadership. It is a heritage that guarantees that the library profession 

in Hungary is strong and well-placed to ensure that libraries will play an important role in the 

future development of Hungarian society.  

AZ MKE 80. évfordulója 300 magyar és külföldi kollégát hozott össze, hogy megosszák egymással 

ötleteiket, tudásukat, tapasztalataikat és bölcsességüket, illetve, hogy inspirálják egymást a 

könyvtárak és a könyvtárügy fejlesztésében.  Amíg ez a rendezvény egy lehetőség is arra, hogy 

megnézhessük mit is tartogat a jövő számunkra, egy alkalom is arra, hogy elgondolkozzunk azon, 

hogy mi is értünk el a magyar könyvtárügy hosszú történetében, az MKE szakmai munkája 

révén, a tudásmegosztással a szakmai konferenciákon keresztül, valamint Magyarország 

nemzetközi vezető szerepével. Ez egy örökség, amely garantálja, hogy a könyvtári hivatás 

Magyarországon erős és megfelelő ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy a könyvtárak fontos szerepet 

fognak játszani a magyar társadalom jövőbeli fejlesztésében.  

 

 

 



 

 

The Hungarian libraries have a long and glorious history dating back to the 11th century when the 

Hungarian state was established and Christianity was adopted as the state religion. Then, the 

abbeys of Tihany and Pannonhalma held collections of valuable manuscripts, and the great 

Mediaeval Hungarian codices, the ‘Anjou Legend’ and the ‘Illustrated Chronicle’, were prepared at 

the request of the Hungarian kings. Renaissance culture flourished under the reign of King 

Matthias (1458-1490), whose library, known as the Bibliotheca Corviniana, was one of the greatest 

collections of illustrated chronicles and scientific and philosophical works in contemporary Europe 

in the 15th century. The library contained nearly 2,500 books (or „corvinae“), but the collection 

was dispersed after the death of the king, and today only 216 corvinae remain at various libraries 

around the world. Thankfully, more than 50 of these are held in Hungarian collections.  

 

A magyar könyvtárak története egy hosszú és dicsőséges történetre nyúlik vissza egészen a 11 

századig, amikor a magyar állam létrejött és a kereszténységet fogadták el államvallásként.  

Aztán a tihanyi és a pannonhalmi apátságban nagyon értékes kéziratokat gyűjtöttek és a magyar 

királyok megrendelésére elkészültek a nagy középkori magyar kódexek is: pl. a Magyar Anjou 

Legendárium és a Képes Krónika. A reneszánsz kultúra virágzott Mátyás király uralkodása alatt, 

akinek a Bibliotheca Corviniana nevű könyvtára egyike volt a korabeli Európa legnagyobb 

gyűjteményének az illusztrált krónikák, tudományos és filozófiai művek vonatkozásában. A 

könyvtár állománya közel 2500 corvinát foglalt magába, de a gyűjtemény Mátyás király halála 

után szétszóródott és ma már csak 216 corvina maradt meg a világ különböző könyvtáraiban. 

Szerencsére, több mint 50 magyar gyűjteményekben található meg.  

 

This was an impressive start to librarianship in Hungary, a country that has gone through many 

changes in the history but whose libraries have remained, even with those 50 corvinaes! The 

transition to democracy in 1989 brought radical political, economic and social changes that also 

exerted a considerable impact on the library system. According to the Hungarian Library Act from 

1997, all citizens have the right to access services provided by the libraries which are „open to all 

users“. This is a very important principle as it is at the core of what libraries should be. During 

recent years, several library strategies have helped to improve libraries and their services in 

Hungary.  

 

Lenyűgöző kezdete volt ez a könyvtárosságnak Magyarországon, abban az országban, mely sok 

változáson ment keresztül a történelem során, könyvtárai azonban megmaradtak, az 50 

Corvinával együtt! 1989-ben a demokratikus átmenet radikális politikai, gazdasági és társadalmi 

változásokat hozott, melyek jelentős hatással voltak a könyvtári rendszerre is. Az 1997-es 

magyar könyvtári törvény szerint minden állampolgárnak jogában áll igénybe venni a 

könyvtárak szolgáltatásait, melyek “nyitva állnak minden használó előtt”. Ez egy nagyon fontos 

alapelv, hiszen ez a lényege mindannak, aminek a könyvtáraknak lenniük kell. Az utóbbi évek 



során számos könyvtári stratégia segítette a könyvtárak és szolgáltatásaik fejlesztését 

Magyarországon. 

 

On behalf of IFLA, I would like to take this opportunity to thank the Association of the Hungarian 

Librarians and the entire library community in Hungary for your great support for IFLA by taking 

actively part in IFLA committees and congresses. In 1972 there was an IFLA Congress held here in 

Budapest. Today there is also a Hungarian member in the IFLA Governing Board as Agnes Barat-

Hajdu started her first term in that body in August of this year.  The other representative from 

Hungary is Ida Barlangina Kelemen, who started her first term in the Standing Committee of the 

Library and Research Services for Parliaments Section also in August. There are altogether seven 

IFLA members in Hungary.  

 

Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy az IFLA nevében köszönetet mondjak a 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének és az egész magyar könyvtári közösségnek azért, hogy 

jelentősen támogatta az IFLA-t annak bizottságaiban és konferenciáin való aktív részvétellel. 

1972-ben itt, Budapesten rendezték meg az IFLA konferenciát. Ma az IFLA Igazgatótanácsának 

magyar tagja is van, hiszen Barátné Hajdu Ágnes augusztusban kezdte meg első ciklusát ebben a 

testületben. Magyarország másik képviselője Barlanginé Kelemen Ida, aki szintén augusztusban 

az Országgyűlési Könyvtári és Kutatási Szolgáltatások Szekció Állandó Bizottságában kezdte meg 

első ciklusát. Magyarországon összesen hét IFLA-tag van. 

 

As I finished my two-year term as IFLA President at the IFLA World Library and Information 

Congress in Cape Town South Africa in August, I would like to thank my Hungarian colleagues for 

your continuous support for my Presidency. Your support has always been of great importance to 

me. My Presidential theme was Strong Libraries, Strong Societies and with that I emphasized the 

important role of libraries in society. The new President is Donna Scheeder from the USA whose 

Presidential theme is Libraries : A Call to Action! 

Mivel a dél-afrikai Fokvárosban rendezett IFLA konferencián (IFLA World Library and 

Information Congress) augusztusban véget ért kétéves IFLA elnöki megbízatásom, ezúton 

szeretném megköszönni magyar kollégáimnak az elnökségem folyamatos támogatását. Mindig 

rendkívüli fontossággal bírt számomra támogatásuk. Elnöki szlogenem “Erős könyvtárak, erős 

társadalmak” volt, mellyel a könyvtárak társadalomban betöltött fontos szerepét 

hangsúlyoztam. Az új elnök az egyesült államokbeli Donna Scheeder, akinek szlogenje: 

“Könyvtárak, felhívás cselekvésre!” [Libraries: A Call to Action!] 

 

 

 

 



 

 

Given the unique position of IFLA as a global voice for libraries, the IFLA Presidency is a great 

honour and source of pride not only to the individual who is elected to that position but also to 

each country having an IFLA President. It feels especially important for a small country like Finland 

where libraries, in fact, are the cultural service used most by Finnish citizens – the main force 

driving forward towards an even stronger and more innovative society. Therefore, one of the main 

national projects to celebrate the 100th Anniversary of our country’s independence in 2017 will be 

the building of the new Helsinki Central Library. 

Az IFLA egyedi helyzetét tekintve, amit a könyvtárak globális hangjaként betölt, az IFLA elnöki 

megbízatás hatalmas megtiszteltetés és ok a büszkeségre nem csak a pozícióra megválasztott 

személy, hanem minden ország számára, mely elnököt adott. Különösen fontos ez egy olyan kis 

országnak, mint Finnország, ahol a könyvtár valóban a legtöbb finn állampolgár által használt 

kulturális szolgáltatás, egy még erősebb és innovatívabb társadalom felé vivő fő erő. Ezért 2017-

ben országunk függetlenségének századik évfordulóját ünneplő fő nemzeti projektek egyike az 

új Helsinki Központi Könyvtár megépítése lesz. 

IFLA looks forward to your continuing participation in their work and activities and in international 

librarianship. I do hope the AHL will enter the next phase of her second youth with the same 

inspiration and positive charisma as it has done in the first 80 years, and that AHL will reach her 

goals step by step.  

Az IFLA örömmel és lelkesedéssel várja az Önök folyamatos részvételét munkájában és 

tevékenységeiben, valamint a nemzetközi könyvtárügyben. Remélem, hogy az MKE második 

fiatalságának következő szakaszába is ugyanolyan lelkesedéssel és pozitív karizmával fog lépni, 

mint tette azt az első 80 évében, és hogy az egyesület lépésről lépésre el fogja érni céljait.  

I wish you a very successful 80th Anniversary and many more to come.  

Nagyon sikeres 80., és még további sok évfordulót kívánok!  

Yours sincerely, 

Üdvözlettel,  

 Ms Sinikka Sipilä 

Past IFLA President 2013-2015  

  

 


