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IFLA 

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek
Nemzetközi Szövetsége (International Federation of
Library Associations and Institutions – IFLA) a
világ könyvtáros szakmai egyesületeinek
legfőbb érdekképviseleti szerve, az
egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók
érdekeinek és igényeinek a legfőbb szószólója.

Szakmai tevékenységének nagyon fontos részét
képezi könyvtárak szakmai tevékenységének és a
könyvtári szakterület jövőjének támogatása.



IFLA

Az IFLA szakmai elhivatottsága és törekvése
szerint a könyvtári szakmai jövője
szempontjából rendkívül fontos:
 a beavatkozáshoz szükséges kulcsfontosságú
szakmai területek meghatározása,

globálisan egyesülve, együtt meghatározva
céljainkat, a könyvtárak jövőjének
hatékonyabban támogatása.



IFLA

Az IFLA jelenlegi legfontosabb szakmai
programja az IFLA Global Vision elnevezést
kapta, amely 2017-ben indult útjára.
A szakmai programja egy olyan új stratégiai
gondolkodást, eszköztár kialakítását célzó
globális projekt, mely hatékonyabbá teszi az
IFLA működését, teret ad a közös
gondolkodásnak, valamint felkészíti a
szervezetet, és általa képviselt könyvtárakat és
könyvtárosokat a jövő kihívásainak való
megfelelésre.



IFLA
Gerald Leitner, az IFLA főtitkára,

tavaly 2017. márciusban az IFLA
legmagasabb szintű elnöki
megbeszélésén Barcelonában,
Spanyolországban, mutatta be
az IFLA Global Vision első
összefoglaló jelentését, bemutatva
a projekt addig tapasztalatait és
eredményeit.

A jelentés tartalmazza azt a
legfontosabb tíz kulcsterületet
és lehetőséget, amely a 2017-es
szakmai megbeszélések,
találkozók, Global Vision szavazás
eredményei alapján jött létre.

https://www.ifla.org/node/11905



IFLA Global Vision - a könyvtári
szakterület legnagyobb kihívásait és legfontosabb
lehetőségeit tárja fel

Az IFLA Global Vision programja az

ENSZ 190 tagállam hozzájárulásával

mind a hét kontinensen azt tudta/tudja

megmutatja, hogy ha a könyvtárak

globálisan együttműködnek, együtt

gondolkodnak és együtt lépnek fel a

céljaink és értékeink terén, a könyvtári

terület egész jövője globális, világ szinten

befolyásolható és támogatható.



IFL Global Vision 

• https://www.ifla.org/node/11905
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IFLA Global Vision Summary Report

KULCSTERÜLETEK

1. Elkötelezettek vagyunk az egyenlő és szabad hozzáférés biztosításában az információhoz és a

tudáshoz.

2. Mélyen elkötelezettek vagyunk az alapvető műveltség, az olvasás, a tanulás és az olvasás

támogatása céljából.

3. Nagymértékben összpontosítunk a közösségeink szolgálatára.

4. Felkaroljuk a digitális innovációt.

5. Olyan vezetőink vannak, akik felismerik az erős érdekérvényesítés szükségességét.

6. Tudatában vagyunk annak, hogy a finanszírozás a legnagyobb kihívása a könyvtári

szakmának.

7. Látjuk az együttműködés és a partnerség szükségességét.

8. Szeretnénk sokkal kevésbé bürokratikusak lenni, illetve megpróbálunk minél ellenállóbá válni

a változásnak.

9. Büszkék vagyunk arra, hogy a világ emlékének, kulturális hagyatékának őrei vagyunk.

10. A fiatal szakemberek nagyon elhivatottak, elkötelezettek a könyvtári szakmai iránt és

bevonhatók a vezetői tevékenységbe.



IFLA Global Vision Summary Report

LEHETŐSÉGEK 

1. A szellemi szabadság bajnokaiként kell tevékenykednünk.

2. Meg kell újítanunk a hagyományos szerepeinket a digitális kornak megfelelően.

3. Jobban meg kell értenünk a közösségek igényeit, szükségleteit és a szolgáltatások tervezésének

hatását.

4. Folyamatosan lépést kell tartanunk a technológiai fejlődéssel és változással.

5. Minden szinten sokkal több és hatékonyabb érdekérvényesítésre van szükségünk.

6. Biztosítanunk kell, hogy az érintettek, a döntéshozók megértsék az értékeket és a hatás

fontosságát.

7. Szükségünk van az együttműködés szellemiségének fejlesztésére.

8. Fel kell hívnunk a figyelmet a jelenlegi struktúrák és viselkedési mintákban rejlő nehézségekre,

kihívásokra.

9. A legmagasabb szintre kell emelni (maximalizálni) a világ dokumentációs hagyatékához való

hozzáférést.

10. A fiatal szakembereknek lehetőséget kell biztosítanunk a tanuláshoz, a fejlődéshez és a

vezetéshez.



IFLA Global Vision workshop 

A jelentés összefoglalásának sikeres bemutatása után indult
útjára a Global Vision program második fő szakasza, amelyek
kiemelt célja egy világszintű ötlettár létrehozása egy új IFLA
akcióterv létrehozása céljából a könyvtárak jövőjének még
hatékonyabb és eredményesebb támogatása céljából.

Ennek egyik állomása volt a párizsi regionális IFLA workshop.

Az európai workshop mellett 5 másik workshopra
került/kerül sor. Ezek helyszíne: Chile, Kanada, Tunézia,
Vietnám és Dél-Afrika. Minden egyes workshop az adott
kontinens könyvtári vezetőit hívta/hívja meg a szakmai
eszmecsere céljából.



IFLA Global Vision workshop 

A szakmai megbeszélésre Párizsba
az IFLA főtitkára minden európai
országból, minden európai
könyvtáros szakmai szervezettől 1-
1 fő hívott meg.

Magyarország kivételt képezett a
létszám tekintetében, mert
hazánkból 2 fő vehetett részt a
szakmai tanácskozáson (workshop
vezető és résztvevő).



IFLA Global 
Vision 

 2018. május 15-16 között került
sor az az IFLA Global Vision projekt
európai szakmai megbeszélésére
és szakmai konferenciájára
Párizsban.

 A workshop kiemelt célja volt egy
világszintű ötlettár létrehozása egy
új IFLA akcióterv létrehozása
céljából a könyvtárak jövőjének
még hatékonyabb és
eredményesebb támogatása
céljából vezető európai
könyvtárosok bevonásával.



IFLA Global 
Vision 
workshop 

Az európai IFLA workshopon 36
európai országból, az összes
könyvtári típust képviselve
összesen 1063 év könyvtári
tapasztalattal rendelkező
résztvevő vett részt.



IFLA Global 
Vision workshop ALKALMAZOTT MUNKAMÓDSZEREK

Rövid bemutató előadások

 4 csoportban kb. 10 fővel a 10 kiemelt kulcsterület
és lehetőség áttekintése, kiemelt területek
kiválasztása hazánk és a régió vonatkozásában

 A kiemelt fő területeken (hazai és európai szinten
is) cselekvési akciók megfogalmazása

Bemutató prezentációk tartása a csoportmunka
eredményéről

 A megfogalmazott ötletek, javaslatok mind
benyújtásra kerültek az IFLA vezetői részére, amely
majd a következő szakmai beszámoló részét
képezik majd

Összegezve:

a két napos rendezvényen az IFLA, a könyvtárak, 
könyvtárosok szövetségének globális jövőképén, a 

csomópontokon, és az egész szervezetet átfogó 
cselekvési programon dolgoztak a résztvevők –

különös tekintettel az IFLA Global Vision 
jelentése által meghatározott kihívások és 

lehetőség kulcsterületekre



IFLA Global Vision Summary Report –
MKE Vándorgyűlés Keszthely 

Kérem szépen, hogy minden
kedves résztvevő jelölje meg azt
a három területet, amelyet
Magyarország szempontjából a
legfontosabb lehetőségnek tart,
illetve öt területet, amelyet
Európa szempontjából



2018. Június 6. Elnökségi ülés –
Global Vision workshop - Budapest



2018. Június 6. Elnökségi ülés –
Global Vision workshop – Budapest – Top 3 and Top 5 

Magyarország

1. Lehetőség 2

2. Lehetőség 4

3. Lehetőség 5 

Európa 

1. Lehetőség 2

2. Lehetőség 4

3. Lehetőség 5

4. Lehetőség 7

5. Lehetőség 10



IFLA Global Vision – Keszthely, 2018



#iflaGlobalVision

A strong and united library field 

powering literate, informed and participative societies

Our Vision, Our Future!

egy erős és globálisan egységes könyvtári terület 

létrehozása az írástudó, tájékozott és részvevő 

társadalom számára

egységes könyvtári útmutató a jövő számára a 
könyvtárak tekintetében



KÖSZÖNÖM SZÉPEN MEGTISZTELŐ

FIGYELMÜKET ÉS ÉRDEKLŐDÉSÜKET! 


