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IFI-A 2012. évi kongresszusán

Szakmai beszámo|ó

Á kiutazók nevez Bakos Klára és Barátné dr. Hajdu Agnes
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Célja: részvétel a World Library and Information Congress-en: 78th IFLA General
Conference and Council

Az IFLA évenként meglendezett kongresszusa a könyl'tárosok, könywtáros egyesületek
legfontosabb nemzetközi ta|álkoző helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány
gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi
összefogással erósítse a szewezetek munkájrínak hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új
trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik
a Küldöttkizgyűlés' valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek
muntájában az MKE részvétele alapvetóen fontos.

A 2012-es IFLA konferencia helyszíne He|sinki, mely a magyaroknak különleges érze|mi
töltettel bír' idén ünnepelte fovárossá válásának 200. évfordulóját. ]. Sándor orosz cár Turku
helyett Helsinkit tette meg a Finn Nagyhercegség Íövárosául 1812. április 8'án. |gy aztán a
konferenciával parhuzamosan számos más kulturalis rendezvény zajlott párhuzam osaa. Ez az
amúgy is tulzsúfolt szállodákban tovább nehezitette a foglalást.

Bakos K!áraelsősorban a könyvtáros szervezetek szekciójának a munkájában, mig Barótné
dr. Hajdu Ágnes az IFLA konferencia programjai közül a Tudiísmenedzsment szekció
esernényeit látogatta, i||etve Barátné dr. Hajdu Agnes mint a szekció vezetőségének tagia
aktívan részt vett annak munkájában.

A főkorrferenciát megelőzően szánros szekció l'artoÍ. előkoníerenciát, igy augusztus 10-én a
Tudásmenedzsment szekció rendezte meg nagy sikerrel prekonferenciáját a Goethe lntézet
nemrégen felújított, központi fekvésű termeiben.

A program főelóadója és sztárja a tudásrnenedzsment immáLr _ az egyik fratalabb elóadó
szavait idézve _ nagyatyja, Michael E.D' Koenig professzor a Long Island Egyetemrő|, aki az
az elméleti alapok átformálását is eredményező aktuális kérdésekről beszélt magával
ragadóan, és egyben a délutríLrri ..Leanrirrg from the Experts in the Audience,' beszélgetés
modetátora is volt, melynek témája tiibbek közöÍ7 az idősebb generáció tudásának megtartása,
bevonása a tudásmegosztás, közösségi tudás színtereire; a tudásmenedzsment szerepe a
könyl.tárosképzésben, ill. a tátgy oktatásri.rrak alapvetései voltak a közkön1wtrírak'
sza.kkönyvtrírak és speciális kön1Marak szempontjaiból is.

A másik meghívott e|óadó, Anja Flicker volt, a Würzburg Public Library igazgatója, aki a
német közkönyvtrírak egyik úttörője a tudásmenedzsment és intellektuális tőke menedzsment
módszerek kidolgozásának és alkalmazásának. O az elért eredményekról és a felmerüló
kérdésekről. nehézsésekről beszéIt'



A következő elóadó a tairx'ar,ri Yuan-Ho Huang a Fu Jen Catholic Universr1y
Könywtártudományi Tanszékéről. egy statisztikai analízissel ismeÍette meg a hallgatóságot
lendületes bemutatójában, melyet a taiwani felsőoktatási könyvtrlrak körében végiett. Eva
Semertzaki. göÍög a Bank of Greece Athens munkatársa előadásában meeismerhettük a
bankokban működő tudásmenedzsment központokat.

I(irsty Tuominen a helsinkii Kallio Library igazgatója felejthetetlen esettanulmányában
bemutatta, hogy hogyan eÍősödölt meg a szociális Íőké1e az á|ta|a vezetett könyvtrímak a
tudásmenedzsment módszerek alkalmazásával. Az e|éft eredményekról a prekonferencia
résztvevói a helyszínen is meggyőzódhettek, amikor a rendezvónyt követően meglátogattuk a
könyr'tárat és a körryvtár dolgozói egy kis fogadást készítettek elő szrímunkra. A kulturális
csemegélől a könyvtárral szoros kapcsolatban álló táncegyüttes produkciója gondoskodott. A
könyvtrár eldugott részében megtekinthettük Paavo Nurmi szobáiát' ahol az akkor més
szegény futó élt, támogatva a kön}vtar által.

Giuseppe Vitiello, aki mrlr Milánóban is a Tudásmenedzsment Szekció prekonferenciáiának
volt az elóadója" a római NATO Defense College Könyvtár és Tudásközpontjának a vezetője,
a tudásmenedzsment küldetést kitágitó szerepét mutatta be a NATO római központjában.

Az idei IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: ''Libraries Now! . Inspiring, Surprising,
Empowering'' A könyvtárak most! _ Inspiráció, Váratlanság, Képessé tétel, ahogy azt Maija
Bemdstontól is hallottuk a pécsi vándorgyűlésen. És a finn nemzéti 
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vezetésével valóban igyekezet| ezÍ a hármasságot bemutatni, de egyben lehetőséget is
teremtettek a finn könywtárak és kollégak közelebbi megismerésére. A megnyitó már eleve
formabontó vo|t azza|, hogy a szokásostól eltérően csak 1,5 órás volt. A népdalénekes
Karoliina Kantelinen, és a kön}"vtárhoz való kötődését számos példával illusaráló zongorista, Iiro
Rantala egyaránt lenyűgöző volt, akárcsak az ismert emberi jogokat védő és ezekre fifr'eheztető
fogorvos, Helena Ranta előadása. De talán senkit nem lep meg, ho$' a legemlékezete"iebb mégis
Maija Bemdston meleg hangú köszönt<ije volt, míg Ingrid Parent a finn nemzet és kön1vtari
rendszer, a közművelődési könyvtárak előre mutató vo|Íát, az ingyenes hozzáférést, a
könyvtár mint a demokrácia fi5tétmasza filozófiájának fontosságát harrgsúlyozta.
MondandójríLrrak néhany személyes vonatkozása jól illet a vendéglátók által sugárzott nltott,
szeretetteljes légkörhöz. Az elnök asszony természetesen kitért az á|Í'a|a választott témára:
Kön)'r,tárak _ egy erő, mely képes a bennünket körülvevő alapelvek megváltoztatására.

Barátné dr Hajdu Ágnes a Tudásmenedzsment Szekcióban a megnyitót mege|őző bizottsági
ülésen mint az KM prog"alnok szel.vező bizottságának a vezetője Helsinkiben beszámolt a
következőkt"ől:

1. A konferencia nyilvános ülésének előkészítése
A) A program bizottság összetétele és feladatmegosztása
B) A téma kijelölése és az a1témak felsorolása
C) Nyitóeloadás: Claudia Lux
D) A beérkezett 20 absztrakt bemutatása és elemzése
E) A kivalasztás kritériumai
F) Az öt kiválasztott dolgozat bemutatása
G) Az utolsó előadás körüli nehézségek

2. A lebonyolítás technikai előkészítése és részletei
A) A foldítások szeryezése
B) Kapcsolat az IFLA HQ-val



C) Honlap
D) KM repository
E) PR és marketing feladatok
F) A terem berendezése, speciális kívánságok az elóadásokkal kapcsolatosan

A Tudásmenedzsment Szekció következő nagysikerű programja a hagyományosan
megrendezett Knovledge cafe: dnving access & seryices volt augusztus 13-an, amelynek
moderátora Christel Manke, a KM Newsletter szerkesztóje volt. Itt néhrírry alapfoga|omról
cseÍélték ki a véleményüket a kerekasztaloknál ülők. A programo a Library and Research
Services for Parliaments Szekcióval közósen került megrendezésre.

Augusztus l4-én került sor a második bizottsági - ülésre, ahol az eddigi programok
tapasztalatait összegezése után Barátné dr Hajdu Ágnes ri|viden bemutatta a dé|utanra
hirdetett open Session (oS) programját. Sorra kerü|t a következó, szingapúri konferencia
tánáinak körvonalazására, ill. a program bizottság összeállításara. A tána' a KM és a
speciális kommunikációs attitűdök lett. Eddigi sikeres konferencia szervezéseire, valamint a
szakmai kapcsolataira való tekintettel Barátné dr Hajdu Agnest isnlét bel,álasztották (Milano,
Göteborg, San Juan, Helsinki utiío) a program bizottság tagiai közé.

Augusztus l4-én délutrín került sor a Tudásmenedzsment Szekció nagy rerrdezvényére, a
nyilvános ülésre, amelyen mint a szervezó bizottság vezetője, Barátné dr Hajdu Agnes
levelezó elnök is volt. Az idei oS témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók
köréberr: A tudásmenedzsment szerepe és lehetőségei a közkönyvtárakban. A szekció
meghívott előadója: Claudia Lux, volt IFLA elnök. ami egyben mutatta a progrírm
jelentőségét is. Claudia' mint mindig kiváló hangulatot teremtett, és a hallgatók a
megismerhették általában a KM lehetőségeit, de személyes e|kötelezettségének e|emeit is,
amikor a ber|ini közkönyvtár, majd a qatari nemzeti könyvtar építési pÍojektjét mutatta be.

Következó el<íadó Ursula Georgy, kiváló német professzor a kölni egyetemről External
Knowledge Inflow by open Innovation in Public Libraries c. előadásában anól treszélt, hogy
a modem innováció menedzsment olyan integrált strukturák ktizött képes működni, mint p!.
társadalmi közösségek, stb. A tudás és innovácíó menedzsment sikeressége igen érzékeny a
humánerőforrás kapacitására, mely általában erősen lirnitált a közművelődési könywtárak
esetében.,

Terhi Mustakangas (oulu University) az e|mé|eti alapok szríLrnbavétele utrín a Raahe Városi
Köny4árban elindult tudásmenedzsment projektet mutatta be. Előadásában hangsúlyozta,
hogy a tudásmenedzsment elengedhetetlen összetevője a szakterületi szolgáltatások
versenyképessége' valamint hogy a menedzsment módszerek legnagyobb kihívása a
stratégiaalkotásban mutatkozik meg, me|1.rrek egyik legfontosabb e|ókészítőjévé a közösségi
és szervezeti tanuliísi fo|yamatok válhatnak

Petros A. Kostagiolas elóadását bemutató Eva Semertzaki a közművelődési könyvtárakban
meglévő tudástőke hatását mutatta be a társadaimi. gazdasági környezetre. Rebecca Renard
elkötelezett és lelkes esettanulmánya a Youth202 címmel indított, és a tinédzserek által
vezetett kísérletet mutatott be a híres washingtoni közkönF.tárban. A helf' jobbara
gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő fiatalok a program során megtanultak rádióadásokat
gyártani, webes felületeket előállítani, kutatási készségeket sajátítottak el, így készítve és
fenntartva a youtlr2O2.org lronlapot, a @Y outh202 Twitter feed.et, ós egy rádióadást. Rebecca



a kísérletet egy nagyszerű' a tinédzserek által is azonosított információs szakadék
áthidalásának tekinlette, melyben a résztvevők felismerték a digitális és szociális média, mint
a legfontosabb tudásnrenedzsment eszközök, erejét és potenciálját' Utolsó előadóként Eetu
Mákelá, Kaisa Hypénnel és Eero Hyvönen közósen irt előadásában a tudásmenedzsment
klasszikus nregközelítésében mutatta be a Turku Városi Könptrir és az Aalto University
kózös projektjét a BookSampo.t, mely a turkui köny\4ár OPAC katalógusában található
szépirodalmi tételek linkelt adatokkal való ellátását oldotta rneg.

Barátné dr. Hajrlu Agnes a tudásmenedzsment programjain kívül az IFLA konferencián belóli
ETo workshopon is aktívan részt vett. Besziímo]t az ETo online adatbiázisarrak magyar
nyelvű változata helyzetéről' A résztvevők nregvitatták a revíziós javaslatokat. A váratlanul
nagy létszámú közönség érdeklődve hallgatta Aida Slavic előadását az ETo fejlesztésekről,
il1. Edgardo Civallerot a biológia átalakításráLról.

A könptaros szervezetek marathoni progÍamsort állítottak össze Építsünk erős könyvtári
szervezeteket címmel. Minden ftldrész több előadója mutatta be országának szewezetépitő
legjobb gyakorl atát. Az elóadások nagyon széles skálán taglalták a civil szer.vezetek
feladatait: a tagszewezés, a programok, a szakmai együttműködések, az országos
könyltárügyben történő részvétel mind szóba kerültek. A szekció az ülésein megvitatta az AP
fejlesztési tervét.

Bakos Klara és Barátné rtr. Hujdu Ágnes részt vetl még a Műveltség és o|vasás Szekció'
Információs Múveltség Szekció, Közkönyvtriri Szekció, Bill és Melinda Gates Alapítvány,
oktatás és Képzés Szekció, valamint az Allománygyarapítási Szekció programjaiban. Ezek
közül a Bill és Melinda Gates Alapitvány díjkiosztóján a 20l2-es Access to Leaming Award 1
millió dollárját a Dominican Republic's Community Technology Centers (CTCs) plogram
kapta. A díjkiosztón megjelent és köszönetet mondott az a varázs|alos Margarita Cedeffo de
Feinández, aki a pá|yázat idején még a köztársaság first lady-je, és a díjkiosztó idején, az ij
választások utiín alelnöke a Dominikai köztmsaságnak. Bakos Klara és Barátné dr Hajdu
Ágnes meg1ekintette a posztereket is, köztiik a két magyar kolléga, Somo{ai Noémi és Fi|ó
Krisztina munkáit, valamint a kiállitást is. Erdemes megemlíteni, hogy minden kiállítási
napon a kollégák legnagyobb örömére megjelent a híres finn kön1Mári kutyus, Börje is.

A konferencia alkalmat adott arra, hogy az MKE elnöke és alelnöke más kön1wtifuos
egyesületekkel építse és elmélyítse kapcsolatainkat, új közös projekteken gondolkodjanak'
ami a konferencian való részvétel egyik fontos célkitűzése is volt. A tervezett kéto|dalú
kapcsolatfelvételeknél nagyobb számú társszervezetekkel - a horvát, szerb' szlovrík' Íinn,
norvég, anrerikai, francia, olasz és spanyol egyesületekkel - sikerült megbeszéléseket
folytatniuk' igy az IFLA-| rendező |tnn egyesÍilet elnökével, Maija Berndtsonnal és Sinikka
Sippilar'al, az ILFA Nemzeti Bizottságrínak társelnökével. A finn kollégákkal megtárgyalták a
2 szewezet működését' a nemzeti kön1"l'tárügy aktualis feladatait, stratégiai irányait, ahol a
finn kollégák elismeréssel szóltak a Magyar Könyvtrírosok Egyesületének eredményeiről. Az
MKE elnöke gratulált \4aija Berrdtsonnak és Sinikka Sippilanak az IFLA nregren dezéséhez,

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevoniisa, így a külön
említést érdemel a facebook http://www.facebook.com/wlic2012, vagy a különbözó blogok
összefogása. De fontos információs oldal volt a finn könyvtárosok oldala is:
bttp ://u'wrv. libraries.fi /fi nni shlibraryvorld/presentations/



KüIön érdemes szs|ru az egyes kíséróprogramok gazdagságáró|, a könyveíri látogatrísok
szervezett és egyéni látogatásának |ehetóségéról, de volt Bicik|izz a könywárakéí pÍo$am is,
immár nem először, de ennek a 10 km-es útrrak a végén egy közös szalnázás vfuta a 40
vá||alkozó kedvű ko|légát.

Á kiutoz|Íst és o konferencia részvételí a NenueÍÍ Kulíurtűlis Alap tómogotása teae lehetővé,
amelyért a Magyar Könyvtdrosok Eglesülae e helyen ís köszönaü fejezi kí

Budapest, 20l2. október l 5.


