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Beszámoló 
 

 
 

A Nemzeti Kulturális Alap a pályázat támogatásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöke részvételével képviseltethesse magát a 2016. 

évi IFLA konferencián Columbusban. 

 

 

A kiutazó neve: Barátné dr. Hajdu Ágnes 

Helye: Columbus (Ohio, USA). 

Célja: részvétel a World Library and Information Congress-en: 82st IFLA General Conference 

and Council http://conference.ifla.org/  

 

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek 

legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány 

gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással 

erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, 

megoldásokat ismerjenek meg.  A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a 

Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek 

munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos.   

 

Ezen a konferencián Barátné Hajdu Ágnest továbbfolytatta az IFLA vezetőtestületébe, a 

Governing Boardba, történő munkát.  

  

A főkonferenciát megelőzően közel 15 szekció tartott előkonferenciát, de ezek nagyobb része 

már megérkezésünk előtti napokban lezajlott, ill. más helyszínen történt. Több szekció 

tervezett satellite konferenciáját, a szervezési nehézségek miatt lemondták.  

 

2016. augusztus 11-től 20-ig.között megrendezett 82. IFLA konferencia szlogenje, vezető 

témája: ""Connection. Collaboration. Community"" címet kapta, ezzel is rámutatva a jelen és 

jövő könyvtárai, könyvtárosai előtt álló legfontosabb kihívásokra és feladatokra. 

http://conference.ifla.org/. A szlogen jól harmonizál Donna Scheeder elnöki programjával, 

melynek  összefoglaló jelmondata: Libraries: A Call to Action. A téma általánosságát és a jövő 

lehetőségeit a columbusi nemzeti bizottság két igazgatója, Carol Pitts Diedrichs és Patrick 

Losinski) vezetésével a lehető legszélesebben és színesen igyekeztek bemutatni. Ezt a 

gondolatot kellően szemléltették a nyitó ceremónia köszöntői és előadása, de a szokásoknak 

megfelelően igyekeztek bemutatni a helyi és a szélesebb környezet sajátosságait is. A 

megnyitón olvasták fel Obama elnök köszöntőjét, melyben kiemelte a könyvtárak fontosságát. 

http://www.ifla.org/node/10732 A konferenciát video üzenetében köszöntötte John Glenn 

űrhajós is, aki Ohio állam szülötte, de megjelent az állam bemutatása során az akkor folyó riói 

olimpia amerikai küldöttségének Ohio államból származó sportolóinak rövid bemutatása is.  

 

Az első napon, augusztus 11-én került sor a GB Konferenciaszervező bizottságának ülésére, 

majd az azt követő napokban a teljes Governing Board első egész napos tárgyalása, valamint 

az egyes bizottságok Standing Committee találkozására is.   

http://conference.ifla.org/
http://conference.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/10732
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A nyitó plenáris ülés igazi különlegessége volt az amerikai elsők összeállítás, az indián 

gyökerek zenei bemutatása, a helyi artista club bemutatása, az ikonikus amerikai könyvtárak 

bemutatása.  A konferencia megnyitó ünnepségén bemutatták az IFLA új főtitkárát, a 

magyarok által is jól ismert Gerald Leitnert, aki számos stratégiai és szervezeti javaslattal 

mutatkozott be a konferencia különböző ülésén és megbeszélésein.  

Donna Scheeder, IFLA elnök, aki amerikaiként „otthon” köszönthette elnökként az évenkénti 

konferencia résztvevőit, beszámolt az előző évi tevékenységéről, az első elnöki találkozóiról.   

Külön pontban ismertették el az IFLA nemzetközileg kiemelkedő szerepét a globális 

kultúrpolitika formálásban, beleértve az ENSZ-ben való szereplését is.    

 

  

Barátné dr. Hajdu Ágnes az IFLA 

konferencián 

John Glenn űrhajós üzenete a megnyitón 

 

 

Donna Scheeder nyitó plenárison elhangzott köszöntője a szokásos módon megtekinthető:  

http://www.ifla.org/node/10679 címen.  

 

A konferencián 137 országból 2520 delegált vett részt. Összes résztvevő az önkéntesekkel, 

kiállítókkal 3200. Az eseményen 228 szekcióban, ülésen és bizottságban zajlott a munka.   

 

Az első napon, augusztus 11-én került sor a Tudásmenedzsment Szekció szatellit 

konferenciájára, és ugyanezen, ill. az azt követő napon volt a Governing Board első ülése is.  

Az ülésen az aktuális, konferenciával kapcsolatos teendők és beszámolók mellett 

megismerhettük az előttünk álló feladatokat. Az ülés jelentős részét a szervezet soron 

következő stratégiai tervének és a kulcsfontosságú területeinek megismerése, alakítása tette ki, 

ill. ekkor született döntés a 2018-i helyszínről is (Kuala Lumpur, Malaysia). A döntést a záró 

plenáris ülésen jelentettük be hivatalosan.  

 

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, 

immár kilencedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében. 

Öröm hír, hogy 2017-ban ismét szerepet kap a Wroclawban megrendezendő IFLA konferencia 

Tudásmenedzsment Szekció nyilvános ülésének szervezőbizottságában. 

 

http://www.ifla.org/node/10679
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IFLA GB ülése. Tárgyalás a Gates 

Alapítvány képviselőivel  

Az IFLA Tudásmenedzsment 

Szekciójának állandó bizottsága 

 

 

  

A konferencia kiemelkedő eseményei voltak a reggelenként megszervezett plenáris ülések, 

ahol az USA könyvtárainak, kultúrájának legfontosabb mozzanataiba pillanthattunk be.  

 

 
 

A Tudásmenedzsment Szekció 

programja  

Barátné Hajdu Ágnes, Glòria Pérez-

Salmerón (leendő elnök), Victoria 

Owen, Margaret Allen – az IFLA 

GB tagjai 

 

 

Az Igazgatótanács ülésein és a stratégiai pontokhoz kapcsolódó találkozások, work shopokon 

(pl. Wikipedia Group Meeting), valamint a Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül 

Barátné Hajdu Ágnes a következő programokon vett részt: Osztályozás és Indexelési Szekció, 

Műveltség és Olvasás Szekció, Oktatás és Képzés Szekció, OCLC bemutatói, Iskolai 

Könyvtárak Szekció, Szabványosítási Szekció, President-elect Session, Könyvtáros 

Egyesületek Menedzsmentje Szekció és a küldöttközgyűlés. A konferencia alatt mutatták be a 

KM Szekció új kötetét, melynek összeállításában Barátné Hajdu Ágnes is aktívan 

közreműködött.   

 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció 

programbizottságának tagja két fórumon tart beszámolót: 
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1. Knowledge Management Szekció, Standing Committee meeting 

IFLA KM SC I: 

Az előadás témája: A konferencia nyilvános ülésének előkészítése 

Az előadás vázlata: 

I. tartalmi előkészítés  

A)   A program bizottság összetétele és feladatmegosztása 

B)   A téma kijelölése és az altémák felsorolása 

C)   Nyitóelőadás  

D)   A beérkezett 14 absztrakt bemutatása és elemzése 

E)   A kiválasztás kritériumai 

F)   A kiválasztott dolgozatok bemutatása 

 

II. A lebonyolítás technikai előkészítése és részletei 

A)  A fordítások szervezése 

B)  Kapcsolat az IFLA HQ-val 

C)  Honlap 

D)  IFLA Library,  KM repository 

E)  PR és marketing feladatok 

F)  A terem berendezése, speciális kívánságok az előadásokkal kapcsolatosan  

  

IFLA KM SC II: 

Az előadás témája: A konferencia nyilvános ülésének tapasztalatai 

Az előadás vázlata: 

A) Az előadások tartalma 

B) Az előadások formai megjelenése 

C) Az előadások látogatottsága 

D) A hallgatói elégedettség-felmérés eredménye és az adatok értékelése 

E) KM repository  

 

A Tudásmenedzsment nyilvános ülésének programja:  

1. Collaboration at Scale: How the Digital Public Library of America Unites 

Collections and Maximizes Use - Dan Cohen (Digital Public Library of America (DPLA), 

United States) 

2. Cooperative Collection Development in a Digital Age - Jeff Carroll (Columbia University, 

United States) 

3. Open-Access-Publishing and Repositories - Kathleen Shearer (Confederation of Open 

Access Repositories (COAR), Canada) 

4. The Collection and Archiving of Born Digital Content - James Neal (Columbia University, 

United States) 

5. Digitization and Aggregation - Mike Furlough (Hathi Trust, United States) 

6. Contextualizing and Decontextualizing: Adding Value to Collections in Digital 

Ecosystems - Mike Furlough (Hathi Trust, United States) 

 

2. IFLA konferencián belüli ETO találkozó elmaradt 

 

3. Szabványosítási Szekció 

Az szabványosítási adatlap aktuális kérdései 

 

A szabványosítási Szekció nyilvános ülésének programja:  

1. Applying IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 
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standards to compile national standards: standardization activities in Iran - Mohammad-Karim 

Saberi (Public Libraries Department in Alborz Province, Iran, Islamic Republic of) 

2. IFLA Efforts to provide Standards for International Library and Information. Studies 

Education: The Role of the IFLA Section of Education and Training – A Case Study - Terry 

Weech (University of Illinois, United States) 

3. I have a nightmare that international bibliographic standardisation never 

existed: introducing ISBD a new - Vincent Boulet (Bibliothèque nationale de France, France) 

4. Developing International School Library Guidelines to Make a Difference: A Case 

Study - Barbara Schultz-Jones (University of North Texas, United States) 

5. A Pilot Survey on the Applicability of the ILFA School Library Guidelines in South China: 

Eight School Libraries Cases in Guangdong Province 

 

Az előadások szövege megtekinthető az IFLA repozitóriumában, az IFLA Library-ban.   

 

A világkonferencián több új standard jelent meg, melyet be is mutattunk.  

A konferencia végén vettünk búcsút Jennefer Nicolsontól az IFLA nyugalomba vonult főtitkárától.    

 
 

Történelmi arcképcsarnok a kiállításon Donna Scheeder és programja 

 

A konferenciát követő napon volt a Governing Board újabb ülése, amikor is továbbfolytattuk a 

stratégiával kapcsolatos munkát, beépítettük a President-elect Session, és Könyvtáros Egyesületek 

Menedzsmentje Szekció ülésén kapott újabb szempontokat, megismerkedtünk a reánk váró 

gazdasági, adminisztratív és ügyrendi feladatok részleteivel.  Megtörténtek a bizottsági beszámolók.  

Esetemben:  

 Congress Advisory Committee 

 Committee on Standards 

 Strategic Direction 2 : Information and Knowledge 
2.1 Advocating for a long-term, sustainable information environment  

Activity 2.1.1 Develop an evidence base and resources  

Activity 2.1.2 Define IFLA’s future policy position on access  

Activity 2.1.3 Develop advocacy tools for the IFLA community  

Activity 2.1.4 Expand and promote a framework for media and information literacies  

2.2 Advocating for an equitable copyright framework  

Activity 2.2.1 Promote the Marrakesh Treaty for the print-disabled  

Activity 2.2.2 Promote the Hague Declaration on Text and Data Mining 

Activity 2.2.3 Work to improve the eLending framework 
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Activity 2.2.4 Continue our work with the World intellectual Property Organisation (WIPO) 

and other partners  

Activity 2.2.5 Create an IFLA statement on citizen-created content   

2.3 Building ever-stronger partnerships 

Activity 2.3.1 Leverage the Lyon Declaration on Access to Information and  

2.4 Influencing the future of Internet governance 

Activity 2.4.1 Public access to the Internet  

Activity 2.4.2 Internet neutrality 

 

 

 
Silvia Stasselova, Caludia Lux, és Barátné Hajdu Ágnes egy 

lehetséges budapesti IFLA lehetőségeiről tárgyal 

 

 

A konferencia alkalmat adott arra, hogy más könyvtáros egyesületekkel építsük és elmélyítsük 

kapcsolatainkat, új közös projekteken gondolkodjunk, így a horvát, szerb, szlovák, dán, finn, 

amerikai, olasz és spanyol egyesületekkel bonyolítottunk megbeszéléseket.  

 

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így említést 

érdemel a facebook, twitter, vagy a különböző blogok összefogása, ill. a mobiltelefonra 

kidolgozott applikáció, mely sokban segítette a gyors tájékozódást az egyes események, 

helyszínek között. A konferencia honlapja ezzel szemben az előzőekhez képest sokkal pdf 

dokumentumot tartalmazott és ezzel megnehezítette a tájékozódást.  

 

 

Külön érdemes szólni az egyes kísérőprogramok gazdagságáról, a könyvtári látogatások 

szervezett és egyéni látogatásának lehetőségéről, amelyre sajnos a hivatalos elfoglaltságaim 

miatt nem volt módomban eljutni. Mivel Columbusban található az OCLC központja, így a 

kísérő programok jelentékeny része az OCLC-hez kapcsolódott.  

 

 

A kiutazást és a konferencia részvételt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé, 

melyet saját pénzforrások felhasználása egészített ki.  Hálás köszönet érte.  

 

2016. november 1.  

 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 


