Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében:
Konferencia sorozat
Szakmai beszámoló

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete konferencia sorozatát 2016. november 9-én, illetve
november 22-én rendezte meg az Országos Széchényi Könyvtárban.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 2012. évi Országos Könyvtárügyi Konferenciát követően,
a konferencián elkezdett közös gondolkodás folytatásának szándékával 2013. végén és 2014.
elején nagy szakmai érdeklődéssel kísért műhelynapok sorozatot szervezett. Ezek a szakmai
fórumok a szakmát érintő változásokat kívánták feltárni és a szakma képviselőinek minél
szélesebb körű részvételével megjelölni azokat az irányokat és kereteket, amelyek adekvát
válaszokat adnak ezen változásokra. Az elhangzott előadások, eszmecserék számos esetben
nemzetközi kitekintést is adtak, és globális könyvtáros szakmai kérdéseket is taglaltak.
Ezek a rendezvényeink még nem foglalkozhattak a 2013-ban közzétett IFLA trendekkel,
valamint a 2014 nyarán megjelent Lyoni nyilatkozattal.
A jelen konferencia sorozat eredményei:
A konferencia célkitűzése az volt, hogy a korábbi műhelynapok munkacsoportjai szerinti
témablokkokban megvizsgáljuk a vonatkozó trendeket és a deklaráció főbb pontjait,
célkitűzéseit, és áttekintsük a két IFLA dokumentum érintett részeire adható magyar
válaszokat, megoldásokat és eredményeket. Konferenciánk céljai maradéktalanul
megvalósultak. Az előadások a résztvevők körében igen nagy sikert arattak, tovább mélyítve a
gondolkodást a korábbi konferencián és műhelynapokon már tárgyalt szakmai kihívásokról, új
feladatokról.
A konferencia megvalósításának szakmai vonatkozásai:
A konferencia sorozatban feldolgozott témakörök az IFLA trendek vonatkozásában:
Trend 1: Az információ-hozzáféréssel kapcsolatos trend
Trend 2: Az oktatás változásának trendje
Trend 3: A magáncélú adatokhoz kapcsolódó trend
Trend 4: A civil elkötelezettséggel kapcsolatos trend
Trend 5: A technológiai változásokhoz kapcsolódó trend.
A Lyoni Nyilatkozat vonatkozásában:
Nyilatkozat 1. A szegénység többtényezős, és felszámolásának folyamata kapcsolatban
áll a fenntartható fejlődés biztosításával a legkülönbözőbb területeken.
Nyilatkozat 2. A fenntartható fejlődésnek az emberi jogokon alapuló keretrendszerben
kell megvalósulnia, ahol az egyenlőtlenség csökken a marginalizált csoportok
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képességének növelésével, oktatásával és bevonásával, beleértve a nőket, a
bennszülötteket, a bevándorlókat, a hátrányos helyzetűeket, az időseket, a gyerekeket
és a fiatalságot.
Nyilatkozat 3. A fokozott hozzáférés az információhoz és a tudáshoz, lényeges pillére a
fenntartható fejlődésnek. A minőségi információk és adatok jobb elérhetősége, és a
közösségek bevonása az előállításukba, a forrásoknak egy teljesebben, jobban
átlátható elosztását fogja eredményezni.
Nyilatkozat 4. Az információ közvetítők, mint például a könyvtárak, levéltárak, civil
társadalmi szervezetek, közösségek vezetői és a média rendelkeznek olyan
képességekkel és forrásokkal, amelyekkel segíteni tudják a kormányokat, az
intézményeket és az egyéneket kommunikálni, szervezni és értelmezni az adatokat,
amelyek elengedhetetlenek a fejlődéshez.
Nyilatkozat 5. A fejlett IKT infrastruktúra lehetővé teszi a kommunikáció kiszélesítését,
a szolgáltatások nyújtásának gyorsítását, és hozzáférést biztosít a fontos
információkhoz különösképpen a távoli közösségek számára. A könyvtárak és más
információközvetítők az infokommunikációs technológiát fel tudják használni az
országos elképzelések és azok helyi megvalósulása közötti különbségek áthidalására,
biztosítva, hogy a fejlesztésből származó előnyök minden közösséget
gazdagíthassanak.

A két konferencianap programja a fent idézett IFLA dokumentumokhoz kapcsolódóan, a
meghívók alapján:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a
Lyoni deklaráció tükrében:
Konferenciasorozat
címmel országos konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk
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Időpontja:

2016. november 9. 10.00 – 15.00

Helyszíne:

Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint
előadóterem

A konferencia programja:
10.00 – 10.20

Köszöntők

10.20 – 10.40

Az IFLA stratégiája – Trend Report
Előadó: Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesület

10.40 – 11.10

Új technológiák - Globális információs gazdaság
Előadó: Fodor István korábbi vezérigazgató, elnök, Ericsson Magyarország Kft.

11.10 – 11.30

Virtuális valóság - virtuális (könyvtári) terek
Előadó: Baranyi Péter egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

11.30 – 11.50

Információs társadalom, tudomány, oktatás
Előadó: Dr. Kroó Norbert akadémikus, MTA

Korreferátumok:
11.50 – 12.10

Társadalom-tudomány-könyvtárak
Előadó: Nagy Zsuzsanna főigazgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Írás-tudás-könyv-tár: a közkönyvtárak elkötelezettsége és az információs
műveltség
Előadó: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár

12.10 – 13.00

Ebéd

13.00 – 13.20

Az oktatás változtatásának trendje
Előadó: Lebanov József főosztályvezető, EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztály

13.20 – 13.40

Kihívások és nehézségek a 21. században az (értő) olvasás területén
Előadó: Dr. Gombos Péter elnök, Magyar Olvasástársaság (HUNRA)

Korreferátumok:
13.40 – 14.00

Társadalmi egyenlőtlenségek és az olvasás
Előadó: Péterfi Rita megyei hálózati vezető, Pest Megyei Könyvtár
Könyvtáraink szerepe a digitális írástudás fejlesztésében
Előadó: Dr. Hangodi Ágnes mb. igazgató, Könyvtári Intézet

14.00 – 14.20

Trend Report Update 2016
Előadó: Eszenyiné dr. Borbély Mária elnökségi tag, Magyar Könyvtárosok
Egyesülete

14.20 – 15.00

Hozzászólások, zárás
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
„Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a
Lyoni deklaráció tükrében:
Konferenciasorozat”
címmel országos konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk
Időpontja:

2016. november 22. 10.00 – 15.00

Helyszíne:

Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint
előadóterem

A konferencia programja:
10.00 – 10.20

Preambulum: IFLA trendek – Lyoni Nyilatkozat – Stratégia
Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

10.20 – 10.40

Digitális esélyek – digitális írástudás
Előadó: Molnár Szilárd, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

10.40 – 11.00

A digitális hálózat dinamikus tágulása - minőségi koncentráció a könyvtárak, a
tudományok és a használók kölcsönhatásában
Előadó: Horváth Zoltánné partner szakértékesítési menedzser, könyvtári
tanácsadó, T-SYSTEMS Magyarország Zrt.

Korreferátum:
11.00 – 11.10

Az iskolai könyvtár válaszai az IFLA trendekre és a Lyoni nyilatkozatra
Előadó: Cs. Bogyó Katalin, szakvezető tanár, szakmetodikus, SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája

11.10 – 11.30

A forrás ereje. A könyvtárak szerepe az életminőség javításában
Előadó: Dr. Dippold Péter igazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtár

Korreferátumok:
11.30 – 11.50

Élő könyvtári modell a magyar kistelepüléseken - az életminőség szolgálatában
Előadó: Dr. Prókai Margit igazgató, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
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A könyvtári szolgáltatások lehetőségei az esélyegyenlőtlenségek
csökkentésében
Előadó: Kiss Gábor igazgató, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

11.50 – 12.40

Ebéd

12.40 – 13.00

A többtényezős szegénység az adatok tükrében
Előadó: Fülöp Ágnes főigazgató, KSH Könyvtár

13.00 – 13.20

A személyes adatok védelmének egyes kérdései
Előadó: Dr. Balogh Gyöngyi főosztályvezető, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

13.20 – 13.40

Új technológiák - a kommunikáció kiszélesítése
Előadó: Ságvári Bence osztályvezető, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

13.40 – 14.00

Hozzáférés, minőségi információk, az adatok jobb elérése
Előadó: Ritter Dávid igazgató, ELTE Informatikai Igazgatóság

Korreferátumok:
14.00 – 14.20

A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtári hálózatban. Részlet a jövőképből
Előadó: Káldos János, általános főigazgató helyettes, OSZK
"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok
együttműködése
Előadó: Dr. Redl Károly igazgatóhelyettes, Országgyűlési Könyvtár

14.20 – 15.00

Hozzászólások, zárás

A meghívón jelzett programból egyedül Ritter Dávid előadása maradt el, betegség miatt. Az
MKE honlapján, a többi előadással együtt, ez is szerepelni fog.
A konferencia résztvevőinek létszáma:
A tervezett létszám mindkét konferencianapra 100-150 fő volt. Az első konferencianapra 122
fő regisztrál, megjelent 104 fő, a második konferencianapra 91 fő regisztrált és megjelent 95
fő.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy
támogatásával lehetővé tette a konferencia sorozat megrendezését.
A jelen szakmai beszámoló olvasható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján:
http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/,
valamint a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon .

Képek a konferenciáról:

5

6

7

8

9

10

