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„Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a 

 kulturális területen dolgozók társadalmi 

megbecsültségének és elismertségének növelése” 

 

Szakmai beszámoló  

A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, 

Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár 

A konferenciát közösen rendezte a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség, 

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

 

Konferenciánk a könyvtáros életpálya kérdéseivel foglalkozott. Célja volt számba 

venni az életpálya-modell pilléreit, a karrier utakat meghatározó és befolyásoló 

tényezőket a képzéstől kezdve a munkaköri lehetőségeken át a kompetenciák 

bővüléséig, valamint felvázolni a könyvtáros életpálya kiszámíthatóságának 

feltételeit, az anyagi és társadalmi megbecsülésre is tekintettel.   Rendezvényünk 

előadásai az életpálya-modell kérdéseit nemzetközi kitekintésben, valamint más 

közgyűjteményekkel, illetve a közszolgálat területével kapcsolatban is vizsgálták. 

 

Konferenciánk előzményei: 

- Szakmánk képviselői már 2001-ben foglalkoztak a könyvtáros életpálya 

alakításának kérdéseivel.  

- Majd a 2003-2007. közötti könyvtári stratégia a könyvtáros életpálya 

alakulását befolyásoló tényezők közül számosat figyelembe vett. Stratégiai 

Bizottság alakult a Könyvtáros életpálya vonzóbbá tétele feladatával.   

- Az MKE a 2005. évi, Hivatása könyvtáros címmel Gödöllőn megrendezett 

Vándorgyűlésének központi témájául választotta a könyvtáros hivatást.  

- Konferenciánk előkészítésére 2014. szeptember 17-én az MKE és az IKSZ a 

könyvtáros életpályát vizsgáló munkacsoportot hozott létre, amely 

helyzetfeltáró jelentéseit, javaslatait több témakörben terjesztette a 

konferencia elé. Természetesen a bizottság továbbfolytatja a munkát és a 

konferencián kijelölt cselekvés terv mentén haladva kidolgozza az életpálya 

elemeit.  

 

A konferencia szakmai programja: 

 

Levezető elnök: Kiss Gábor igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár 

Köszöntők  
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Dr. Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma,  

Bakos Klára elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete,  

Ramháb Mária alelnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség 

 

Változó igények, bővülő szerepek - nemzetközi könyvtári körkép  

Előadó: Nagy Zsuzsanna főigazgató, Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtár 

 

Az életpálya fogalma, az életpálya-modell pillérei, átláthatósága. Vizsgálódási 
módszerek, eljárások, hálók 
 
Előadó: Lóczy Péter szakmai főtanácsadó, BM Közszolgálati Életpálya Fejlesztési 
Főosztály 
 

Az MKE-IKSZ könyvtáros életpálya munkacsoport helyzetfeltáró jelentése: 

A papír alapú egzisztenciától a személyre szabott értékelés igényéig: a 
munkaköröket meghatározó szabályozás hatásai huszonkét év tükrében  
Előadó: Horváth Sándor Domonkos igazgató, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér  

 
Önértékelés – életpálya – változó kompetenciák  
Előadó: Hock Zsuzsanna könyvtárostanár, közoktatási szakértő, Veres Pálné 
Gimnázium 

 
A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés  
Előadó: Eszenyiné Dr. Borbély Mária adjunktus, DE Könyvtárinformatika Tanszék 

 
A karrierépítés: minősítési eljárások – élethosszig tartó tanulás  
Előadó: Barátné Dr. Hajdu Ágnes munkacsoport vezető, tanszékvezető egyetemi 
docens, ELTE Könyvtártudományi Tanszék 

 

Kapcsolódási pontok a közgyűjtemények és a közművelődés területén – 
korreferátumok  

A Pulszky Társaság képviseletében Dr. Sári Zsolt főtitkár 

A Magyar Népművelők Egyesületének képviseletében Gábor Klára elnökségi tag
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A kiszámítható életpálya. A munkacsoport összegzése  
Előadó: Barátné Dr. Hajdu Ágnes munkacsoport vezető, tanszékvezető egyetemi 
docens, ELTE Könyvtártudományi Tanszék 

Záró hozzászólásában Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke, megköszönve az 
életpálya modell bizottság munkáját, úgy egészítette ki a konferenciának a szakma 
és az egyének számára fontos tanulságait, hogy a szakmaspecifikus követelmények 
rendezése után következhet csak a társszakmákkal való együttműködés, 
problémáinkat sajátmagunknak belülről kell megoldani. Az életpálya előre mutat, nem 
visszafelé dolgoz fel 30 évet. A személyes tervezés sem maradhat el: tudnunk kell, 
hogy honnan hová akarunk eljutni. 

A konferencia előadásai megtalálhatók a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
honlapján, ahová az életpálya modell bizottság a könyvtárosok hozzászólásait is 
várja a munka továbbfolytatásához. 

A konferencián közel 200 résztvevők volt jelen a könyvtáros szakma minden 

részéről. Sajnos a terem befogadóképessége miatt korlátoznunk kellett az elfogadott 

jelentkezések számát. Képviselték magukat a területi és szakmai szervezetek, az 

MKE társult szervezetei, az oktatás, az érdekképviseleti és társszervezetek tagjai, 

vezetői is. A rendezvényt felfokozott érdeklődés kísérte és az addig kidolgozott 

elképzelések pozitív visszhangot kaptak. Nem túlzás, ha a konferenciát a tavalyi év 

egyik legsikeresebb rendezvényének minősítjük. Mutatja ezt az a tény is, hogy az 

életpálya munkacsoport tagjai már több felkérést kaptak, hogy vidéki helyszíneken, 

ill. más területen működő szervezetek előtt is mutassák be elképzeléseiket.  

 

A konferencia céljai megvalósultak, amennyiben olyan szakmai háttéranyagot és 

koncepciót hozott létre, amely alapját képezheti a könyvtári munka 

eredményességének, a könyvtári szolgáltatások társadalmi hasznosságának 

növelését és a könyvtárosi pálya vonzóvá tételét szolgáló könyvtáros életpálya 

modell kidolgozásának. Konferenciánk nem befejezése és összegezése, hanem 

kezdeti szakasza annak a munkafolyamatnak, amely az életpálya modell bizottság 

előkészítő munkájától a könyvtáros életpálya modell létrehozásáig vezet. 

 

 

E helyen is megköszönjük a Nemzeti Kulturális Alaptámogatását, amely lehetővé 

tette konferenciánk megvalósítását. 

 

Budapest, 2015. január 10. 

 

 

A jelen beszámoló megtalálható az MKE honlapján: 

mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamok/nka-palyazatok/ 
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