
1 
 

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferenciája, 2017. március 1., helyszín: az 

Országos Széchényi Könyvtár díszterme 

Szakmai beszámoló 

 

A változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, az információs társadalom és a 
globalizmus új követelményeket támaszt a könyvtárosokkal, információszolgáltató 
szakemberekkel szemben. A könyvtáros szakma új kihívásaihoz kapcsolódóan az MKE 2016. 
márciusában konferenciát rendezett A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az 
uniós továbbképzési gyakorlatban címmel. A program utóhatását vizsgálva megállapítható, 
hogy a 2015-2019 közötti időszak számos stratégiailag fontos elemét érintettük, melyet 
indokoltnak látszott tovább vizsgálni, a jelenségeket és egyes elemeket felmutatni, valamint 
a tudásdisszeminációt sokkal szélesebb körben megvalósítani, ezért a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás címmel újabb konferenciát 
rendezett. 

A jelen konferencia eredményei: 

Konferenciánkat az alábbi konkrét célokkal rendeztük meg: 

- A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása 

- A már meglévő nemzetközi együttműködés továbbfejlesztése és új együttműködési 

lehetőségek keresése és kialakítása 

- A változó igényekhez igazodó könyvtári továbbképzési rendszerek kimeneti 

feltételeire fókuszáló bemutatása a magyar, illetve az EU-s szakemberekkel 

- A jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, megismertetése és meghonosítása az uniós 

képzési- és továbbképzési rendszerekben, illeszkedve az élethosszig tartó tanulás 

stratégiai céljához is 

- kapcsolódás a könyvtári területet érintő szakpolitika kidolgozásához, hozzájárulás a 

felsőoktatás és a munkaerőpiac harmonizációjához a könyvtárosképzés területén. 

Konferenciánk céljai maradéktalanul megvalósultak. Az előadások a résztvevők körében igen 

nagy sikert arattak, tovább mélyítve a gondolkodást a korábbi konferencián is már tárgyalt 

szakmai kihívásokról, új feladatokról. Konferenciánk megrendezése az EU-s együttműködés 

szélesítésével, újabb területek érintésével további innovatív ötletek meggyökeresedését 

segítheti elő. 

A konferencia megvalósításának szakmai vonatkozásai: 

A konferencián megvalósult szakmai program részletesen, valamint a konferencia előadói - a 

Meghívó alapján: 



2 
 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 

„Szakmai ismeretek és készségek – 

átalakuló hivatás   

címmel országos konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk 

Időpontja:  2017. március 1. 10.00 – 15.30  

Helyszíne:  Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. 

szint előadóterem 

 

A konferencia programja 

Köszöntő 

Trendek a kompetencia alapú oktatásban és karrierépítésben  

Előadó: Barátné Hajdu Ágnes elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete  

Könyvtárak, mint infrastruktúra, a közszféra számára: változó szerepek és változó 

kompetenciák? 

Előadó: Ragnar Audunson, professor of the Oslo University College 

A digitális könyvtárak, katalógusok, bibliográfiai adatbázisok erényei és hiányosságai – egy 
kutató szemszögéből 
Előadó: dr. Gazda István CSc igazgató, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi 

Intézet 

Könyvtárosok digitális kompetenciái  
Előadó: Eszenyiné Borbély Mária elnökségi tag, Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

A könyvtári szakma társadalmi és technológiai változása – belépés az új szerepkörökbe 
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Előadó: Maria Cotera, CILIP: Chartered Institute of Library and Information 

Professionals,  IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 

Kísérletek a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban dolgozó szakemberek 

kompetenciáinak meghatározására 

Előadó: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes egyetemi tanár, főigazgató, Pécsi Tudományegyetem 

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 

 

Büfé ebéd 

 

A könyvtárosok szakmai tudása és készségei a változó digitális környezetben 
Előadó: Rosa San Segundo, professor, Universidad Carlos III de Madrid, Library and 
Information Science Department 

A szerzői jog alkalmazási körében szükséges kompetenciák 
Előadó: dr. Redl Károly alelnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Munka-tanulás-élet-egyensúly és az egészségügyi menedzsment: releváns a könyvtárosok 
számára? 
Előadó: Ulrike Lang Head of Education and Training Department, State and University Library, 
Hamburg Carl von Ossietzky; IFLA Education and Training Section 

Könyvtáros a közösségi médiában - készségek és kompetenciák 

Előadó: Börzsönyi Nóra könyvtáros, Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi Könyvtár 

Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének meghívását, tisztelje meg jelenlétével a 
rendezvényünket! 
Részvételi szándékát az alábbi linken várjuk 2017. február 27-ig. 

 

A konferenciához kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 

A konferencia eseményeiről folyamatos tudósítás jelent meg az MKE honlapján, a Facebook 

profilján és az MKE webmagazinjában.  A konferencia eredményeinek további disszeminációja, 

az előadások, korreferátumok, és anyagainak közzététele elektronikus formában történik 

majd, szakmai beszámoló jelenik meg a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. szakfolyóiratban. 

 

A konferencia résztvevőinek létszáma: 

A tervezett létszám 150-200 fő volt. 185 fő regisztrál, a konferencián 170 fő vett részt.  

 

https://goo.gl/forms/ZI4D98lLVyvEWNm33
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy 

támogatásával lehetővé tette a konferencia 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:  

 

http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/palyazati-beszamolok/nka-palyazatok/
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