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A KÖNYVTÁRAK ÉS KÖNYVTÁROSOK JÖVŐJE 
 

 
 

 
Könyvtárosok a Parlament Kongresszusi termében a 2005. november 25-én  

rendezett ünnepi konferencián 
 
A MKE 70. évfordulójára rendeztek ünnepi konferenciát 2005. november 25-én 

Budapesten, az Országgyűlés Kongresszusi termében. 
Jómagam kolléganőimmel együtt vettem részt az eseményen, amely rendkívül 

megható és színvonalas volt. Felemelő érzés volt, hogy mi ott tanácskozhattunk a 
Parlamentben. 

Bakos Klára, a MKE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Máder Béla 
elnökletével kezdetét vette a sűrű program.  

A délelőtti előadás a Könyvtárak jövőképe a világban címet kapta. M. J. Sjoerd 
Koopman, az IFLA szakmai tevékenységének koordinátora előadásával kezdődött az 
ülés, melyben a közelmúltban elfogadott Alexandriai Kiáltvány-t emelte ki, majd 
Haraszti Pálné, az Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálatának vezetője) és 
Skaliczki Judit  következett. 
  A Minisztérium könyvtári főosztályvezetője 6 fő pontban emelte ki a Magyar 
Könyvtárpolitika jövőjét: 

-Kulturális prioritások ( tartalomszolgáltatások) 
-Esélyteremtés 
-Információtechnológia: az IFLA 2005-ös irányelvei a mérvadóak. A 
könyvtárosoknak segítséget kell adni az információtechnológia lehetőségeinek 
kiaknázására. 
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-Költség-haszon  elemzések: kézikönyv projectek, könyvtári honlapok 
megjelenése 
-„ Te KÖNYVTÁRAD” kampány és üzenetei: a könyvtár a lehetőségek terepe, 
a könyvtárak összekötik a világot. 
-Humánerőforrások rendszere: munkahelyi képzés, ETIKAI KÓDEX 
 
Vannak keretdokumentumok, melyek ezeket meghatározzák, ilyen az Országos 

Fejlesztéspolitikai Koncepció és az 1997. évi 101. törvény. 2007-2013 között nagyon 
fontos szerepe lesz a nyelvtudásnak és tudásnak, az olvasásnak, és az emberi humánum 
megőrzésének. 

Ezt követően panelbeszélgetésre került sor, melyet Bartos Éva  a Könyvtári 
Intézet igazgatója vezetett Ambrus János, Ramháb Mária, Dippold Péter, Murányi 
Lajos, Tiszavári Ferencné, Virágos Márta és Fodor Péter részvételével. 3 kérdésre 
válaszoltak valamennyien: hogyan képzelik a könyvtárak jövőjét, hogyan képzelik a 
saját könyvtáruk jövőjét, és mit kívánnak saját intézményüknek a következő 5 évre? 
Közös álláspontjuk volt, hogy könyvtártípustól függetlenül használó-és olvasóközpontú, 
kultúraközvetítőnek kell lenniük a közkönyvtáraknak. Folytatódnia kell az 
infrastruktúra fejlesztésének, a szolgáltatások terén erősödnie kell a közszolgálati 
szerepnek, az esélyegyenlőség területén  pedig segítenünk kell az egyenlőtlenségek 
csökkentésében. 

Az ebédszünet után ismét panelbeszélgetés formájában a külföldi helyzetképpel 
ismerkedhettünk meg. Hegyközi Ilona vezetésével cseh, német, szlovén és angol 
kollégák beszámolóit hallgattuk meg. Az Egyesült Királyságban a helyi 
önkormányzatok feladata a könyvtár fenntartása, de van példa már arra is, hogy egy 
kuratóriumhoz tartozik az intézmény. 

Németországban nincs jó kapcsolata a könyvtárosoknak a politikusokkal, nincs 
könyvtárügyi törvény sem. 

Csehországban könyvtárfejlesztési koncepció készült a 2004-2010 közötti 
időszakra, amely a fő célja, hogy bekapcsolják a közkönyvtárakat az internetre. 

Szlovéniában is készítik a fejlesztési stratégiát, éppen azon dolgoznak, hogy a 
digitalizálást ki és hogyan építse ki, kik legyenek a partnereik. 

Ezután az EBLIDA tevékenységéről hallgattuk meg Vasas Líviát, az MKE-
IKSZ képviselőjét. Az EBLIDA egy fiatal szervezet, Könyvtári Információs és 
Dokumentációs Európai Iroda, amely nemcsak a könyvtárakkal, hanem az információs 
szakmákkal is együtt működik. Az EBLIDA célja, hogy a könyvtárak gyújtópontjaként 
működjön.” A szervezetnek van honlapja, több projectben vesznek részt, például a 
Pulman Project, vagy a Hortobágy Project. 2006-ban az éves értekezletüknek 
Magyarország lesz a helyszíne. 

Végül, de nem utolsósorban Zana Gabriella mutatta be nekünk röviden az 
Európa Parlament könyvtárát. Nem nyilvános könyvtár, 3 székhelye van, a központ 
Brüsszelben található. 

Az ünnepi ülés Bakos Klára szavaival zárult. 
Tartalmas, jó hangulatú napon voltunk túl, köszönjük a szervezőknek és a MKE 

vezetőségének, hogy részesei lehettünk ennek a könyvtártörténeti eseménynek. Aki 
pedig nem lehetett ott személyesen az a MKE honlapján megtekintheti az ott készült 
fotókat. 
 
        Borbélyné Verebélyi Judit 




