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A Nemzeti Kulturális Alap két pályázat támogatásával tette lehetővé, hogy a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete elnöke és egyik alelnöke részvételével képviseltethesse magát a 

2013. évi IFLA Konferencián Szingapúrban. 

 

A kiutazók neve: Bakos Klára, Barátné dr. Hajdu Ágnes 

Helye: Szingapúr 

Célja: részvétel a World Library and Information Congress-en: 79th IFLA General Conference 

and Council 

 

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.   

  

A főkonferenciát megelőzően tizenegy szekció tartott előkonferenciát, de ezek nagyobb része 

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

köztük a Tudásmenedzsment Szekció tervezett satellite konferenciáját, a szervezési nehézségek 

miatt lemondták.  

 

2013. augusztus 17. és 23. között megrendezett 79. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: 

„A jövő könyvtárai: határtalan kilátások” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az 

aktualitások mellett a jövő kihívásaira is fókuszál. http://conference.ifla.org/. A téma 

általánosságát és a jövő lehetőségeit a szingapúri nemzeti bizottság, Elaine Ng – a nemzeti 

könyvtár igazgatója – vezetésével a lehető legszélesebben és színesen igyekeztek bemutatni. 

Ezt kellően szemléltették a nyitó ceremónia köszöntői és programja.  

 

Elaine Ng azt kívánta, hogy pompás ötletek, nagyszerű találkozások és beszélgetések 

jellemezzék a konferenciát. A felvetett témák között szerepeljen, hogy hogyan folytathatják a 

könyvtárak eddigi szerepüket, melyben a szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a közösség életének 

megjobbításához.  

 

Dr. Yaacob Ibrahim, a Kommunikációs és Informatikai Minisztérium vezetője, köszöntőjét a 

könyvtárak és könyvtárosok szerepének hangsúlyozására építette. A miniszter hitet tett amelett, 

hogy a könyvtárosok mindent tudnak és minden kérdésre megfelelő választ adnak. Mialatt egy 

kérdésre a Google 10.000 választ is ad, a könyvtárosok csak egyet, de az igazit. A szingapúri 

helyzetet érzékeltetve, a könyvtárakat mint szeretet intézményeket mutatta be a miniszter, 

amelyek előmozdítják a műveltséget, valamint az olvasás, a tanulás és a hasonlóan gondolkodó 

mailto:mke@oszk.hu
http://conference.ifla.org/


emberek találkozó helyei, biztonságos kikötői.  

 

Inrid Parent, leköszönő IFLA elnök, aki utoljára köszönthette elnökként az évenkénti 

konferencia résztvevőit, elnökségének legérdekesebb feladatának nevezte a különböző 

nagyságú és típusú könyvtárak látogatását. Két példát említett. Az egyik a brisbane-i, 

egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó State Library of Queensland, ahol olyan törekvésekkel 

találkozott, hogy a lehetőséget és inspirációt adnak a fiataloknak, hogy művészi és tudományos 

elképzeléseiket kibontakozhassák a legfrissebb technológiák használatával. A másik egy dél-

afrikai közkönyvtárban tett látogatás, ahol a botswanai fiatal könyvtáros ügyességi és praktikus 

ismereteket oktat az érdeklődő női felhasználóknak. Az egyik hallgató azt mondta, hogy ez a 

kurzus és fiatal könyvtáros megnövelte az Ő önbecsülését, mert képes pozitívan hozzájárulni a 

saját szűkebb közössége tevékenységéhez. Két könyvtár: az ultramodern és a kiskönyvtár, de 

mégsem választja el őket a technológiai különbözőség. A könyvtárosok hasonló 

megközelítéssel és eredeményességgel dolgoztak, amikor unikális szolgáltatásokat nyújtottak a 

közösségük számára.  

 

A megnyitó nagyelőadását prof. Chan Heng Chee tartotta, aki Szingapúr nagykövete volt 

többek között az ENSZ-ben 1989 és  1991 között, majd az Egyesült Államokban 1996 és 2012 

között.  A nagykövet asszony négy pontban foglalta össze mondanivalóját: 

1. A könyvtárrak folytatják a tudáshoz való hozzáférés biztosítását. 

2. A lakosság növekedésével a könyvtárak egyre fontosabb szerepet játszanak a találkozások, 

az idősek különböző csoportjai számára nyújtott képzési programok, az élethosszig tartó 

tanulás és a kutatási aktivitás növelése felétételeinek biztosításában.  

3. A könyvtárak az innovációs kezdeményezések befogadói, a kreatív projektek és gondolatok 

hozzájárulnak a vállalkozások és a gazdaság fejlődéséhez.  

4. A könyvtárak feladatai, hogy épületeik társadalmi tőkét jelentsenek, és a közösség  

megszentelt helyeivé váljanak, úgy, hogy társadalmi kötőanyagként a lakosság szolgálatában 

állnak.  

Végül Chan Heng Chee köszönetet mondott minden könyvtárosnak, akik segítették és igazi 

partnerként ott voltak minden tanulmánya, előadása és egyetemi órája előkészítésében egész 

életpályája során.   

 

A konferencián 120 országból 3500 delegált vett részt.  

 

Barátné Hajdu Ágnes IFLA KM vezetőségi tagja, mint a Tudásmenedzsment Szekció 

programbizottságának elnöke, immár hetedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák 

programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban 

(2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként.  

 

Barátné Hajdu Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció programvezetője négy 

fórumon tartott beszámolót: 

- Open Session of Knowledge Management Section,  

- Standing Committee I. és II. meeting-en 

- IFLA konferencián belüli ETO workshop-on. 

 

A szokásoknak megfelelően a konferenciát megelőzően KM Szekciónak már volt egy 

bizottsági ülése, ahol Barátné Hajdu Ágnes beszámolt a következőkről: 

 

1. A konferencia nyilvános ülésének előkészítése 

A)  A program bizottság összetétele és feladatmegosztása 

B)  A téma kijelölése és az altémák felsorolása 

C)  Nyitóelőadás: Ellen Tise 



D)  A beérkezett 20 absztrakt bemutatása és elemzése 

E)  A kiválasztás kritériumai 

F)  Az hat kiválasztott dolgozat bemutatása 

A beszámoló után Ellen Tise, volt IFLA elnök, elismerően szólt a gondos előkészítésről és 

szervezésről, valamint köszönetet mondott Barátné Hajdu Ágnes áldozatos munkájáért.    

  

A második bizottsági ülésen tartott beszámolója témája:  

2. A lebonyolítás technikai előkészítése és részletei 

A)  A fordítások szervezése 

B)  Kapcsolat az IFLA HQ-val 

C)  Honlap 

D)  KM repository 

E)  PR és marketing feladatok 

F)  A terem berendezése, speciális kívánságok az előadásokkal kapcsolatosan  

 

Az eddigi szerepvállalásának elismeréséül, Barátné Hajdu Ágnes beválasztották a következő 

évi tudásmenedzsment program szervező bizottságába is (2014, Lion).  

 

Idén a szekció ismét az egyik legtöbb (5) programot szervező és hallgatóságot vonzó csoport 

volt. Az idei nyilvános ülés témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében 

is: A nyílt hozzáférés szerepe a tudásmenedzsment teljes életciklusában.  A szekció meghívott 

előadói: Ellen Tise és Reggie Raju volt. Előadásuk címe: Open Access: a new dawn for 

knowledge management. Ellen Tise a téma egyik legelkötelezettebb ismert alakja, és ami 

egyben mutatja a program jelentőségét is. A többi előadó  

• Jane Dysart-Frank Cervone: Supporting Learning, Knowledge Sharing & Team-Based 

Work with Open Access and Open Source Technology and Tools 

• Iva Buresova: Open Access at the Academy of Sciences of the Czech Republic 

• Nove E. Variant Anna-Dyah Puspitasari: Knowledge Sharing In Libraries: A Case 

Study of Knowledge Sharing Strategies in Indonesian University Libraries 

• Waleed Ali Al-Badi-Muneer Nasser AL-Battashi: Digital open access initiatives in 

health information: Oman Medical Journal as a model 

• Haipeng Li-Lisa Song: Not a Possibility, but a Reality: Sharing Unique Content via 

Open Access   

http://conference.ifla.org/ifla79/programme-and-proceedings-day/2013-08-22 

 

További KM programok:  

Building a learning and knowledge sharing organisation — Information Technology, 

Continuing Professional Development and Workplace Learning and Knowledge 

Management 

Building a learning and knowledge sharing organisation — Information Technology, Continuing 

Professional Development and Workplace Learning and Knowledge Management 

Agile management: strategies for achieving success in rapidly changing times — Knowledge 

Management with Academic and Research Libraries 

Knowledge Café: taxonomies & metadata rule — Knowledge Management with Library and 

Research Services for Parliaments 

 

Az Open Session levezető elnöke Barátné Hajdu Ágnes volt.  

http://conference.ifla.org/ifla79/programme-and-proceedings-day/2013-08-22


 

Az előadások szövege idén első alkalommal tekinthető meg az IFLA repozitóriumában, az 

IFLA Library-ban: http://conference.ifla.org/ifla79/news/wlic-2013-conference-papers-now-

available-in-the-new-ifla-library 

 

A Tudásmenedzsment Szekció eseményeit Bakos Klára elnök asszony is figyelemmel kísérte.  

A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül Barátné Hajdu Ágnes a következő 

programokon vett részt:  

– Libraries and social movements: a force for change — Social Science Libraries 

– School Libraries and Information for Civic Literacies — School Libraries with Information 

Literacy 

– Bill & Melinda Gates Foundation: 2013 Access to Learning Award 

– On the way to Freedom of access — Committee on Free Access to Information and Freedom of 

Expression (FAIFE) 

– OCLC Parallel Symposium: Collective Impact and the Power of Shared Data 

– OCLC Parallel Symposium: DDC future 

– Intergenerational Literacies: texto – techno — Literacy and Reading with Information Literacy 

– IFLA projects “The World through Picture Books” and “Sister Libraries”: new developments 

and how to benefit from the project — Libraries for Children and Young Adults 

– Strong Libraries, Strong Societies: Libraries promoting development — President-Elect’s 

Session 

– Workshop of School Librarians 

– Indigenous knowledge and multiculturalism in LIS education and library training: Infinite 

possibilities — Education and Training with Library Services to Multicultural Populations and 

Indigenous Matters Special Interest Group 

– General Assembly  

 

 

A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül Bakos Klára a következő programokon vett 

részt:  

– Libraries and social movements: a force for change — Social Science Libraries 

– National library and information policy as advocacy of future libraries — National Information 

and Library Policy Special Interest Group with National Libraries 

– Future libraries going green — Environmental Sustainability and Libraries Special Interest 

Group 

– Exploring an e-book future (e-book lending models, copyright and other issues). World café — 

Public Libraries with Metropolitan Libraries 

– Future libraries going green — Environmental Sustainability and Libraries Special Interest 

Group 

– Intergenerational Literacies: texto – techno — Literacy and Reading with Information Literacy 

– Future standards: infinite possibilities — Committee on Standards 

– IFLA projects “The World through Picture Books” and “Sister Libraries”: new developments 

and how to benefit from the project — Libraries for Children and Young Adults 

– Strong Libraries, Strong Societies: Libraries promoting development — President-Elect’s 

Session 

– Open Access in the context of full lifecycle of Knowledge Management — Knowledge 

Management 

– National Association Members Meeting 

– Development initiatives for strong library communities: IFLA ALP — Building Strong Library 

Associations (BSLA) 

http://conference.ifla.org/ifla79/news/wlic-2013-conference-papers-now-available-in-the-new-ifla-library
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– General Assembly  

 

 

Az idei év különlegessége, hogy Barátné Hajdu Ágnest, a magyar könyvtárosok közül elsőként, 

jelölték az IFLA Governing Board-ba. Bár az alelnöknő a szavazás során nem jutott be a Governing 

Board-ba, mégis több központi feladatot kapott, elsősorban a képzés és a repozitórium tekintetében.  

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elismerése, hogy a Sinnika Sipila tiszteletére adott finn 

fogadásra Bakos Klára és Barátné Hajdu Ágnes is meghívást kapott.  

 

.  

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

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

norvég, amerikai, olasz és spanyol egyesületekkel folytattunk megbeszéléseket.  

 

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így említést 

érdemel a facebook, vagy a különböző blogok összefogása.  

 

Külön érdemes szólni az egyes kísérőprogramok gazdagságáról, a könyvtári látogatások 

szervezett és egyéni látogatásának lehetőségéről.  

 

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

melyet saját pénzforrások felhasználása egészített ki.  Hálás köszönet érte.  

 

A jelen beszámoló megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján: 

http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/ 

 

2013. szeptember 4.  

 

 

Bakos Klára s.k. Barátné dr.Hajdu Ágnes s.k. 

az MKE alelnöke az MKE alelnöke 

  
 



Képek a szingapúri WLIC IFLA konferenciáról 

 

 
WLIC IFLA konferencia Szingapúrban – Bakos Klára és Barátné dr. Hajdu Ágnes 

 

 

 
WLIC IFLA konferencia Szingapúrban – Bakos Klára 



 

 
Barátné Hajdu Ágnes, Susmita Chareboky, Xuemao Wang - az IFLA KM Joint Session 

Szingapúrban 

 

 

 
Haipeng Li, Ellen R. Tise, Barátné dr. Hajdu Ágnes - az IFLA KM Open Session előadói 

Szingapúrban 

 



 

 
Az IFLA KM Open Session előadói Szingapúrban, közöttük Barátné dr. Hajdu Ágnes 

 

 

 
Az IFLA Tudásmenedzsment Szekciójának vezetősége és az érdeklődök egy csoportja, közöttük 

Barátné dr. Hajdu Ágnes 

 



 

 
WLIC IFLA konferencia záró ünnepsége Szingapúrban – Bakos Klára 

 

 


