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Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére  

 

Szakmai beszámoló 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének történeti utódja, 2015-ben ünnepli 
fennállása 80. évfordulóját. Mint az egyik legrégibb és legnagyobb létszámú magyar 
civil szakmai szervezet, tudományos, kulturális tevékenységünket, 
beágyazottságunkat a társadalom különböző csoportjaiba és a civil szférába, 
közösségépítő szerepünket és nem utolsó sorban nemzetközi- és a határon túli 
magyar közösségekkel ápolt szakmai- és civil kapcsolatainkat méltóképpen szerettük 
volna bemutatni és megünnepelni. 

Ezért rendeztük meg jubileumi konferenciánkat, amelynek helyszíne az ELTE 
Egyetem téri díszterme volt, időpontja 2015. november 25. 

Fő célkitűzésünk nem pusztán a 80 év eredményeinek összegzése volt, hanem a 
szakmánk jövőjét építő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység bemutatása is. 

Konferenciánkon díszvendégként vett részt Sinikka Sipilä, a könyvtárosok 
világszervezetének, az IFLA-nak 2015-ben leköszönő elnöke. 

A jubileumi konferencia további meghívott előadói voltak: Csépe Valéria, akadémikus, 
kutatóprofesszor; Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtári főigazgatója; Ritter 
Dávid, az NIIF Műszaki Tanácsa elnöke, ELTE Informatikai igazgatója 

A konferenciát köszöntötte: Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes 
államtitkára, Sinikka Sipilä, az IFLA elnöke, Ramháb Mária, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség elnöke, valamint Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
énekművész.  

Rendezvényünk alkalmat biztosított az MKE-életmű jeles személyiségeinek jubileumi 
emlékéremmel való kitüntetésére emlékéremmel, illetve az MKE a rendezvény 
alkalmából létrehozott képarchívuma bemutatására is. 

A konferencia részletes programja: 
10.30 – 10.40  Zenei köszöntő 

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész 
10.40 – 10.50  Elnöki köszöntő 
  Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 
10.50 – 11.00 Köszöntő 
  Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára 

EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság 
11.00 – 11.10 Köszöntő 
  Sinika Sipilä, az IFLA elnöke 
11.10 – 11.20 Köszöntő 
  Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 
11.20 – 12.00  Libraries and Transformation (Könyvtárak és az átalakulás) 
  Sinika Sipilä, az IFLA elnöke  
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12.00 – 12.30 Jubileumi érmek átadása 
 

12.30-12.50 kávészünet 
 
12.50 – 13.10 A tudományos információáramlás új világa – 21. századi 

gondolatok a könyvtárról    
Csépe Valéria, akadémikus, kutatóprofesszor, MTA 
Természettudományi Kutatóközpont 

13.10 – 13.30  Az OSZK helyzetéről 
  Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtári főigazgatója 
13.30 – 13.50  Adat, erőforrás, szolgáltatás korlátok nélkül - mit látunk majd a 

 felhők fölött? 
  Ritter Dávid, az NIIF Műszaki Tanácsa elnöke – 

ELTE Informatikai igazgató 
13.50 – 14.00 A hallgatói videók értékelése és zárszó 
  Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 
 

14.00 Büfé ebéd 
 

Konferenciánk és a fenti program megvalósulását az év elején elkezdődött 
programtervezés és a megelőző hetekben megbeszélések, egyeztetések sora előzte 
meg. Jubileumi ünnepünket 300 főre szerveztük, az előzetesen regisztráltak száma 
286 fő volt. 

A résztvevők könyvtárosok, információs szakemberek voltak egyesületünk tagságából 
és a szakmai társszervezetek képviselőiként, valamint nagykönyvtáraink vezetői és a 
különböző könyvtártípusok képviselői, a könyvtáros képzés és –továbbképzés 
intézményeinek képviselői, egyetemi hallgatók, a szakigazgatás-, a tudományos- és 
kulturális közélet, a szaksajtó képviselői. Meghívtuk valamennyi határmenti ország és 
a V4+ országok nemzeti könyvtáros egyesületének képviselőit, valamint a határon túli 
magyar szakmai szervezetek képviselőit. A cseh-, a szlovák-, a román szakmai 
társszervezetek, valamint a szlovákiai, szerbiai és a romániai magyar könyvtáros 
szervezetek képviselői részt vettek rendezvényünkön, miként az EU Library 
képviselője is. 

A méltó megemlékezéseken túl, a konferenciánkon elhangzott előadások 
megkíséreltek feleletet adni a jövő szakmai kihívásaira. A konferencia eredményes 
munkája elősegíti egyesületünk ismertségének és elismertségének növekedését, 
ezáltal fokozza a könyvtárosok társadalmi elismertségét is, és segít társadalmi 
támogatást szerezni céljaink megvalósításához. Külföldi vendégeink részvétele 
hozzájárult nemzetközi- és határon túli szakmai kapcsolataink erősítéséhez, 
tekintélyünk növeléséhez. Ennek kézzelfogható bizonyítékaként Sinikka Sipilä elnök 
asszony a konferencián nyújtotta át az International Federation of Library Assotiations 
gratuláló oklevelét a 80 éves Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 

Jubileumi konferenciánkat a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának támogatásaival tudtuk megvalósítani. E helyen is megköszönjük 
mindkét támogatónknak, hogy konferenciánk megrendezését lehetővé tették. 

Budapest, 2015. december 5. 
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A beszámoló postán beküldött mellékletei: 

 Meghívó 

 Egyesületet népszerűsítő jubileumi kitűző 

 A konferencia fotói CD adathordozón 

 Reklámtoll 

 

A jelen beszámoló megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján: 

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

 

 

Képválogatás a jubileumi konferencián készült fotódokumentációból: 

 

 

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