UTAZÁSI BESZÁMOLÓ

A kiutazó neve: Barátné dr.Hajdu Ágnes az MKE alelnöke
A kiutazás és érkezés időpontja: 2009. augusztus 19-30.
Helye (ország, város, intézmény – eredeti nyelven): Milan, Italy
Célja: szervezés és részvétel a World Library and Information Congress: 75nd IFLA General
Conference and Council –on, valamint kapcsolatépítés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
az Associazione Italiana Biblioteche (Italian Library Association – Olasz Könyvtáros
Egyesület) között.
Szakmai programok és események:
A konferencián közel 4000 könyvtáros gyűlt össze a világ minden tájáról.













A konferencia szervező bizottságának elnöke, Mauro Guerrini, aki egyben az
Associazione Italiana Biblioteche elnöke az IFLA konferenciát megelőzően júliusban
ellátogatott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete éves vándorgyűlésére, ahol többek között
a digitális gyűjtemények kezelése, valamint az egyesületi élettel kapcsolatban folytattunk
tárgyalásokat a szlovák – Silvia Stasselova –, a horvát – Tamara Krajna – egyesület
vezetői bevonásával. Milánóban Mauro Guerrini meleg szavakkal köszöntötte a magyar
delegáció tagjait, közöttük Bakos Klára, valamint Barátné Hajdu Ágnest és összefoglaltuk
az eddigi eredményeket, az olasz és magyar együttműködésen is alapuló programokat a
jelent konferencián és megállapodtunk abban, hogy a jövőben tovább folytatjuk az
együttműködést az egyesületi szinten. Az AIB javaslatára 3 magyar pályázó részvételi
díját fizette ki az Olasz Kulturális Minisztérium. Az együttműködés hatása az egyének
szintjén is jelentkezik és pl. konferencia meghívásokban realizálódik (ISKO – 2010
Róma).
Szervezés és aktív részvétel az IFLA KM Section satellite konferenciáján, melynek címe:
Removing Barriers to Knowledge Sharing. Többek között két egyesület
együttműködésének eredményeként, Giuseppe Vitiello meghívott előadóként tartott
előadást a tudásmenedzsment aktuális kérdéseiről. A konferenciának helyszínt adó
Palazzo Sormani a híres Sala Grechetto termében tarthattuk az előadásainkat.
Aug.24-én hétfőn egy 15 fős csoporttal – Bakos Klára, Hajdu Ágnes - látogatást tettünk a
Universita degli Studi di Brescia könyvtárában, ahol Eugenio Pelizzari vezetésével
megtekintettük az itt kifejlesztett RAILS - ROBOTICS AND AUTOMATION FOR
LIBRARIES - automata raktározási és keresési rendszert, amelynek egyik legfontosabb
eleme az ETO, ill. a TO jelzetek felismerése.
Szervezés és aktív részvétel a Knowledge Management Szekció programjain (2009.
aug.21., 25., 27.), ahol az előadók közé meghívtuk Manuela d'Urso-t a Biblioteca
Università Bocconi könyvtárból - Milan, Italy.
Aug.26-án látogatás a Trivulziana könyvtár gyűjteményében.
Részvétel az IFLA valamennyi számomra további érdekes szekció ülésén: Education and
Training, Classification and Indexing, Management and Marketing. A Education and
Training Szekció elnökével, az olasz Anna Maria Tammaro-val meállapodtunk abban,
hogy továbbra is együttműködünk és közös programot tervezünk a következő IFLA
konferenciára is.
Brainstorming az IFLA Elected President programon többek között olasz kollégákkal
együtt segítettük ötleteinkkel az új elnök, Ellen Tise programját, melynek témája a
Könyvtárak biztosítják a hozzáférést a tudáshoz.





Munka a Knowledge Management Szekció vezetőségében, ahol Leda Leda Bultrini a
ARPA Lazio (Regional Agency for Environment Protection - Lazio) munkatársával is
építhettünk az olasz és a magyar egyesületek együttműködésére.
Aktív részvétel az ETO, valamint a Dewey Decimal Classification bizottság ülésén. A
hágai ETO konferencia előkészítése.

Szakmai eredmények:









Továbbfolytatódó gyümölcsöző együttműködés az MKE és az AIB között.
Szervezés és közreműködés az egyik legsikeresebb szekció munkájában, melyet
egyértelműen kiemelt érdeklődés és általános elismerés kísért. A három programon
kb.570 könyvtáros vett részt.
Feladatok az UDC (ETO) Consortium revíziós munkálataiban. Előadás tartása: Az ETO
kiadásával kapcsolatos problémák, valamint A revízió szükségessége a fizika és zene
területén témakörökben
Javaslataink bekerültek a következő IFLA elnök vezetői programjába és akciótervébe
Felkértek a következő évi götheborgi IFLA konferencia valamennyi KM szekció ülésének
megszervezésére, a programok koordinálására, az előadások kiválasztására.
Megválasztottak a Program Committee elnökévé, valamint ismételten a Knowledge
Management Szekció vezetőségi tagjává.

Dátum: 2009. szeptember 1.
Barátné dr. Hajdu Ágnes
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

