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A megújuló Magyarország a könyvtárakat, a könyvtárügyet és a könyvtárosokat is
megújulásra készteti. Az elmúlt két évtizedben óriási változásnak voltunk a tanúi.
Megteremtettük a korszerű technológiai alapokon működő könyvtári szolgáltatást.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
Könyvtárügyi
Konferenciával
olyan
szakmai
fórumot
rendez,
amely
a
szakmát érintő változásokat kívánja feltárni. A szakma képviselőinek részvételével megvitatjuk
azokat az irányokat és kereteket, amelyek válaszokat adhatnak a változásokra. Célunk a
2014-2020-ra szóló könyvtárügyi stratégia kidolgozásának elősegítése. A stratégiák eddig 3
cikluson át határozták meg a könyvtárügy célkitűzéseit, 1997-2002, 2003-2007, és a Portál
program 2008-2013 között. Ezek mögé a hazai könyvtári rendszer felsorakozott, a
megvalósítás ugyanakkor gyakran helyi megoldásokban realizálódott. A most zajló
közigazgatási – finanszírozási reform felgyorsította azt a folyamatot, amelynek keretében
szembenézünk a könyvtári rendszer működtetésének kérdésével, az ésszerű forráshasznosítás
kényszerével.
A magyar könyvtárügynek az elkövetkező évtizedben is kiemelt feladata lesz az
olvasási kultúra és a virtuális világban való tájékozódás elősegítése. A gazdasági válság
folyamatos megújulásra készteti a könyvtárakat és könyvtárosokat. Lényeges, hogy helyesen
fogalmazzuk meg céljainkat, jó stratégiát alkossunk, azokat következetesen kövessük,
tudatosítva a társadalomban és a kormányzati szervekben a könyvtár meghatározó kulturális,
értékközvetítő, közösségi szerepét, a tudás társadalmában elfoglalt helyét. Ezt a célt csak
partnerségben, hatékony együttműködéssel tudjuk megvalósítani.
A konferenciánk címe, egyben szlogenje: „Könyvtárak a társadalom
megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély. A témaválasztás e hármas pilléren
kívánja az új szemlélet alapjait kidolgozni. Ennek a konferenciának az az alapvető célja, hogy
elindítson egy össztársadalmi gondolkodást a könyvtár fentebb már jelzett szerepeiről.
Témaválasztásunk aktualitása nemcsak hazai viszonylatban, de a trendeket megfogalmazó
nemzetközi informatikai és könyvtáros szervezetek ajánlásaiban is megtalálható.
Ebben a helyzetben különösen fontos ismernünk és tudatosan felismernünk
feladatainkat, megtartani-megteremteni a szakmai koherenciát, megújítani szolgáltatásainkat.
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