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Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély 
Országos Könyvtárügyi Konferencia 

2012. november 22-23. 
 

Szakmai beszámoló 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án 

rendezte meg az  Országos Könyvtárügyi Konferenciát Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A 

konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a 

szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek minél szélesebb körű részvételével 

megjelölni az elmúlt három évben bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat 

adó irányokat, kereteket és lehetőségeket. Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési 

lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal. Fő célkitűzésünk volt az 

elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása. 

 

A konferencia sikeres lebonyolításához előzetes helyzetértékelést tartalmazó tanulmány készült a Könyvtári 

Intézet közreműködésével A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve címmel, 

másfelől az MKE és az IKSZ saját szervezetei is  tanulmányokkal, helyzetfelmérésekkel készültek fel a 

konferenciára. 

 

Az első napon plenáris előadások és korreferátumok hangzottak el, pénteken szekcióülésekre került sor.  

A konferencián megvalósult program: 

2012. november 22. csütörtök 

- Megnyitó köszöntő: Dr. Fodor Péter, elnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség 

- L. Simon László kultúráért felelős államtitkár előadása, amelyben a bemutatta a Kormányzat elképzeléseit 

a kulturális terület átalakítása és finanszírozása terén. Méltatta a két civil szakmai szervezet - az MKE és az 

IKSZ - közreműködését a jogszabály előkészítésében. Szólt az intézmény összevonásokról, ismertette 

a kistelepülési könyvtárak helyzetét rendező elképzelést, amely szerint  támogatásuk a megyei könyvtárak 

kezelésében valósul meg. Bejelentette, hogy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

átalakul, 2012. november 30-tól Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet néven működik tovább. 
Beszámolt arról is, hogy minden megyében 4 fővel működő közművelődési módszertani központok jönnek 

létre, melyek feladata lesz az egyházi és civil területekkel való együttműködés, kapcsolattartás is. 

- Dr. Csépe Valéria főtitkárhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia: A könyvtárak társadalmi haszna: 

1. A hagyományos érték: megőrzés és szolgáltatás. 

2. A megújulás szükségessége: az új IKT technikák, online adatbázisok használata, akár nemzetközi 

hálózatokba szerveződve. (MEK, NAVA, PIM, EUROPENA). 

3. A fejlődés előmozdítása, a tudományos információkat szakszerűen kezelésével, a hozzáférést 

biztonságos módon közzétehető rendszerek, tudományos közösségi hálók szervezésével (MTMT, 

EISZ) 

4. A felzárkózás esélyének elősegítése 
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- Dr. Z. Karvalics László docens, Szegedi Tudományegyetem: „A könyvtárak és könyvtárosok társadalmi 

haszna: a legátfogóbb kontextusok keresése”: c. előadásában a tudás világának változásait vázolta fel 

- Ramháb Mária alelnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség: korreferátumában arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a kulturális kormányzat nagy léptékű változások mentén indult el, ezekhez kell igazodni a 

könyvtáraknak is. Fontos feladat a könyvtárak szerepének újrafogalmazása. 

- Dr. Eperjesi Tamás Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet vidékfejlesztési 

igazgatója, főigazgató-helyettes előadásában olyan programokra, projektekre hívta fel a figyelmet, amelyben 

a könyvtárakkal való együttműködésre látnak esélyt:  

- Vályi-Nagy Vilmos kormányzati informatikáért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: A 

fejlődés záloga- a digitális írástudás c. előadásban a minisztérium törekvéseit mutatta be a digitális szakadék 

megszüntetéséért, a könyvtárakkal való együttműködésben. 

- Dr. Kokas Károly főigazgató-helyettes, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár: Teljes 

paradigmaváltás előtt vagy közben? c. korreferátuma a digitalizálás fontosságáról 

- Virágos Márta elnök, Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (előadta: Fonyó Istvánné): A felsőoktatási 

könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben c. előadása 

- Kiss Gábor alelnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete: Önkormányzati és vidékfejlesztési feladatok, 

lehetőségek a könyvtárak tevékenységében 

- Mender Tiborné elnökségi tag, Informatikai és Könyvtári Szövetség: Az országos nemzetiségi 

dokumentum-ellátás kialakulása, helyzete, tennivalók 

- Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár: korreferátum a könyvtárak 

közigazgatási, jogi hátteréről, helyzetéről.  

- Dr. Fodor Péter elnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség: Zárszó a változó könyvtárakról, a lehetséges 

kérdésekről és válaszokról, célokról. 

 
2012. november 23. péntek 

Szekcióülések az alábbi témakörökben: 

 

1.-Digitális írástudás  

 

2.-Olvasáskultúra – értő olvasás 

       

3.-A könyvtár szociokulturális funkciói – életmód, életminőség 

              

4.-Innováció – kutatás – kutatásfejlesztés – eredmények 

            

5.-Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül 

 

6. Hagyományos és elektronikus nemzeti kulturális értékek 

 

Záró plenáris ülés 

 

- A szekció elnökök beszámolói a szekciók munkájáról 

 

- Dr. Mader Béla, főigazgató, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, a  tézisszerkesztő 

bizottság  elnöke: beszámoló a szekciók ajánlásairól, amelyek alapot képezhetnek a stratégiai terv 

megalkotásához. 

 

- Rónai Iván osztályvezető, EMMI Könyvtári Osztály:  záró gondolatok a konferencián 

elhangzottakhoz. 

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2012/11/Z_Karvalics_Laszlo_A_jovo_konyvtara_es_konyvtarosa.pdf
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2012/11/Z_Karvalics_Laszlo_A_jovo_konyvtara_es_konyvtarosa.pdf
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- Bakos Klára elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete: Zárszó. 

 

A konferencia eredményessége: 

 

Országos Könyvtárügyi Konferenciánk napirendjét várakozáson felüli sikerrel zárta. Kitűzött céljainkat 

maradéktalanul sikerült elérnünk. A könyvtárügy jelenlegi helyzetének mélyreható elemzésén túl markánsan 

kialakultak a jövőbeni sikeres működés alapvetései, irányai, elvárásai, amelyeket a konferencia tanulságokat 

összefoglaló tézisek tartalmaznak. (Ezeket ld. csatoltan) 

A szakmán belüli együttműködéseken túl azonnali, konkrét és kölcsönös együttműködési szándékok 

körvonalazódtak a szakma illetve a kulturális terület irányító, vagy arra befolyással bíró irányító hatóságok, 

felügyeleti szervek között a stratégiai célok megvalósításához kapcsolódóan. 

 

 

Előzetes PR és a konferencia eseményeinek dokumentálása: 

 

A konferencia eseményeit – a szekció ülések kivételével - az Interneten online közvetítés formájában 

nyomom követhették az érdeklődők a videotorium.hu honlapon. A konferenciáról készült fotók és 

beszámolók megtalálhatók az MKE mke.info.hu honlapján. A konferenciáról a sajtót előzetesen 

közleményben tájékoztattuk, a szaksajtóban a KKK különszámban jelenteti meg a konferencia anyagát. 

 

A konferencia résztvevőinek létszáma: 

 

Kiküldött meghívók száma: 270 db, ebből 85 db a szervezetek delegáltjainak. 

A jelenléti íven az aláírt  létszám: 230 fő, a delegáltak közül 83-an jelentek meg. 

A szekciókban a létszám: 1. szekció: 28 fő 

                         2. szekció: 23 fő 

                         3. szekció: 27 fő 

                         4. szekció: 31 fő 

                         5. szekció: 31 fő 

                         6. szekció: 19  fő 

                        ---------------------- 

                         Összesen: 159 fő 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Kulturális Alapnak a  fenti program 

megvalósításához nyújtott a támogatását.  

 

Budapest, 2013. január 16. 

 

 

       Bakos Klára 

            elnök 


