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I. Tézisek és ajánlások 
tematikus bontásban

A könyvtár az információs/tudástársada-
lom alapintézménye

• A könyvtárak hatalmas nemzeti kulturá-
lis értéket birtokolnak, melynek õrzése,
széles körben hozzáférhetõvé tétele alap-
vetõ nemzeti kötelezettség.

• A könyvtárak valós társadalmi igények
mentén mûködnek, folyamatosan meg-
újulnak, és a társadalmi megújulást, fej-
lõdést támogatják.

• Az állampolgárok könyvtári ellátásának
biztosítása állami és önkormányzati köte-
lezettség és felelõsség.

• A könyvtár alapfeladata hogy a mûköd-
tetõ, a fenntartó helyi közösséget szolgál-
ja, az információhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférést biztosítsa. 

• A könyvtárak hálózata olyan rendszer,
amelynek szolgáltatásai a legkisebb tele-
püléstõl a fõvárosig hozzáférhetõk. Je-
lenleg a legkiterjedtebb közösségi háló-
zat Magyarországon.

• A könyvtárak „a gondolkodj globálisan
– cselekedj lokálisan” elven mûködnek.
A könyvtári hálózat egységes módsze-
rekre, szabványos rendre, know-how-ra
épül, a helyi gyakorlat pedig kész és ké-
pes a közvetlen igényekre rugalmasan re-
agálni.
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• A könyvtárban az információs paradig-
maváltás nemcsak az információs techni-
kák alkalmazásában és fejlesztésében,
hanem a könyvtárosi gondolkodásmód-
ban és felkészültségben is megmu-
tatkozik. Megváltozott a könyvtárosok
társadalmi szerepe, szaktudásuk az infor-
mációhoz való „hozzáadott érték” fontos,
nélkülözhetetlen eleme.

• A különbözõ könyvtártípusok a jövõben
is eltérõ prioritások mentén meghatáro-
zott eltérõ feladatokkal, összehangolt
szolgáltatást nyújtanak a társadalomnak.

• A könyvtárak a jövõben egyre inkább
komplex, hagyományos és digitális tar-
talmakat egyaránt gyûjtõ, feldolgozó és
szolgáltató könyvtárként mûködnek.

A könyvtár az oktatás, a képzés, a kutatás és
az innováció nélkülözhetetlen háttérintéz-
ménye, az élethosszig tartó tanulás színtere.

• A könyvtárak fontos feladata az oktatás,
képzés, kutatás támogatása, mellyel köz-
vetlenül is képesek kapcsolódni a terme-
lés, a gazdaság mûködõképességének fo-
lyamatába.

• A könyvtár egyik legfontosabb célja az
olvasáskultúra fejlesztése, amelynek
megvalósítása érdekében együttmûködik
a családokkal, a kulturális, oktatási,
egészségügyi és szociális intézmények-
kel és civil szervezetekkel.

• A könyvtárban mûködõ szakemberek
számára is nélkülözhetetlen az élethosz-
szig tartó tanulás követelménye, a szak-
mai ismeretek folyamatos korszerûsíté-
sének megvalósítása.

• A könyvtárak az innovációs és kutatási
tevékenységek támogatásában nemzetkö-
zi trendeket követnek, nemzetközi együtt-
mûködésekben vesznek részt.

• A könyvtár az elektronikus hálózatok,
az internet világában különösen az okta-
tást és kutatást szolgáló tartalomszolgál-
tató tevékenysége révén versenyképes in-
tézmény.

A könyvtár a kultúra, a közmûvelõdés, a
közösségi találkozások színtere, a kultu-
rális sokszínûség támogatója.

• A könyvtárnak kiemelt társadalmi sze-
repe van a helyi közösségek megerõsíté-
sében, a társadalmi esélyegyenlõség nö-
velésében.

• A könyvtár olyan demokratikus köz-
szolgáltató intézmény, amely mindenki
számára nyitott, bárhol és bármikor elér-
hetõ, független, értékteremtõ, értékõrzõ
és értékközvetítõ intézmény.

• A hazai nemzetiségek, kisebbségek
könyvtári ellátása kiemelten fontos fel-
adat.

• A könyvtárak a határokon kívüli ma-
gyarság információs, kulturális ellátásá-
ban is részt vesznek, ennek érdekében
sokoldalú kapcsolatokat tartanak fenn és
építenek ki a határokon kívül mûködõ
könyvtári szervezetekkel, magyar könyv-
tárosokkal.
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A digitális mûveltség megszerzésének
biztosítása könyvtári alapfeladat.

• A könyvtár a papíralapú dokumentu-
mok digitalizálásával kiszélesíti szolgál-
tatásai hozzáférhetõségét, az értéknövelt
digitalizálás fontos intézménye.

• A könyvtárak szükségesnek tartják,
hogy a nemzeti értékek digitalizálása
összehangolt, nemzeti digitalizálási stra-
tégia szerint történjen.

• A könyvtár a digitális mûveltség meg-
szerzésében stratégiai partnerkapcsolatot
alakít ki más intézményekkel, a meglévõ
kapcsolatokat erõsíti.

• A digitális mûveltség kialakításában és fej-
lesztésében a könyvtárak erõteljesebben alkal-
mazzák a célcsoportonkénti differenciálást.

• A nemzeti értékek digitalizálásához di-
gitalizálási sztenderdek kidolgozása
szükséges.

II. Ajánlás

• Szükség van a könyvtári gyûjteményi
párhuzamosságok ésszerû feloldására, s
erre a célra szakmai tanácsadó bizottság
felállítására.

• Megoldandó a kötelespéldányok, bele-
értve a digitalizált/elektronikus doku-
mentumok kötelespéldányait is, teljes-
ségre törekvõ gyûjtése és elmaradás ese-
tén szankcionálása.

• A fenti célkitûzések megvalósításához
megfelelõen ütemezett forrásbiztosítás
szükséges.

III. Záradék

• Az OKK a plenáris megbeszélések mel-
lett keretet biztosított egyes témák szek-
ció keretében történõ megvitatására is. 
A szekciók átfogó, több könyvtártípust
párhuzamosan is érintõ témaköröket dol-
goztak fel:

• digitális írástudás,
• olvasáskultúra és értõ olvasás,
• szociokulturális funkciók,
• innováció, kutatás és kutatásfejlesztés,
• könyvtári hálózatok határok nélkül,
• hagyományos és elektronikus nemzeti 
kulturális értékek.

• A téziseket és témaköröket a stratégiai
terv kidolgozóinak figyelmébe ajánljuk,
mert továbbgondolásra érdemes alap-
anyagot jelentenek.

• A bizottság felkérése a tézisek összeál-
lítására vonatkozott. A téziseket az MKE
és az IKSZ vezetésének átadjuk.

• A bizottság ugyanakkor javasolja az
MKE és az IKSZ vezetõségének, hogy a
tézisekre mint bázisra építve lépjen to-
vább. Vegyen részt a tézisekbõl levezet-
hetõ feladat, tevékenység, feltételek átfo-
gó és részletes meghatározásában, a
könyvtártípusra jellemzõ sajátosságok
szükséges megfogalmazásában, az ebbõl
levezethetõ szakmai stratégiai terv kidol-
gozásában. 

2013. január 31.

Dr. Mader Béla fõigazgató
az OKK tézisszerkesztõ munkacsoport

vezetõje
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