Beszámoló

A Nemzeti Kulturális Alap a pályázat támogatásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöke részvételével képviseltethesse magát a 2018. évi IFLA
konferencián Kuala Lumpurban.
A kiutazó neve: Barátné dr. Hajdu Ágnes
Helye: Kuala Lumpur, Malajzia
Célja: részvétel a World Library and Information Congress-en: 84rd IFLA General Conference and
Council https://2018.ifla.org/
Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb
nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti
szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek
munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A
konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros
Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos.
Ezen a konferencián Barátné Hajdu Ágnest továbbfolytatta az IFLA vezetőtestületébe, a Governing
Boardba, történő munkát miután 2017 májusban másodjára is beválasztották az Igazgatótanácsba a 2017
és 2019 közötti időszakra. Az IFLA szabályai értelmében a tisztségviselőket – az elnök kivételével –
maximum kétszer lehet (két évre) megválasztani egymásután ugyanarra a posztra. Az elnököt egyszer,
aki a megválasztott elnöki időszakkal szintén 4 évet lehet - ugyanazzal a küldetéssel - az IFLA élén.
A konferenciát megelőzően 17 szekció tartott előkonferenciát, de ezek nagyobb része már
megérkezésünk előtti napokban vagy a GB üléssel párhuzamosan zajlott, és más helyszínen történt.
Általánosságban elmondható, hogy a távoli országokban tartott konferenciák esetében ritkábban
szerveznek a régióban szatellit konferenciát, ebben az esetben is csak 2 szomszédos országban
(Szingapúr, India), míg a többség az adott országban, sőt legtöbbször a költségek kímélése érdekében,
az adott városban történik.
2018. augusztus 22 és 30 között megrendezett 84. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: Transform
Libraries, Transform Societies címet kapta, ezzel is rámutatva a jelen és jövő könyvtárai, könyvtárosai
előtt álló legfontosabb kihívásokra és feladatokra. A szlogen jól harmonizál Glòria Pérez-Salmerón
elnöki programjával, melynek összefoglaló jelmondata: Libraries: motors for change és hitvallásával:
“a változás motorjai és vezérlői mi vagyunk könyvtárosok”, valamint a 2016 évvégén elindított Global
Vision
projekt
központi
célkitűzéséihez
az
összefogásra,
érdekképviseletre,
stb.
https://www.ifla.org/node/11791
A rendező város Kuala Lumpur, kedvező feltételeket biztosított a konferencia számára. Modern
konferenciaközpontja mind szerkezetében, mind központi fekvésében, jól megközelíthetőségével és a
minden technikai elvárásnak megfelelő infrastruktúrájával kiváló helyszín volt, melyet a szervezők
vendégszeretete, kiváló szervezése tett szinte felülmúlhatatlanná.

1

A 84. IFLA konferencia helyszíne és óriásplakátja
Az első napon, augusztus 22-én került sor a GB Konferenciaszervező bizottságának ülésére, majd az azt
követő napon a teljes Governing Board első egész napos tárgyalása, valamint az egyes bizottságok
Standing Committee találkozására is. A nemzeti szervezőbizottság ismertette a legfontosabb adatokat:
-

több mint 3500 résztvevő
110-nál is több országból
250 ülés, 600-nál több előadó
120 poszter
300 önkéntes
A GB ülés jelentős részét a szervezet soron következő stratégiai tervének és a kulcsfontosságú
területeinek, ezek összefoglaló mátrixának alakítása, az elnöki és a leendő elnöki program alakulása és
az ehhez kapcsolódó rendezvények beszámolói, a folyó projektek (Vision Project, Library Map,
Development & Access to Information (DA2I) report, …) alakulása, az egyes bizottságok
tevékenységének ismertetése és GB felelősének közreműködése tette ki. Újra elővettük a IFLA Linked
Data Proposal Update projekt javaslatait és határozatot hoztunk ennek további részletezésének
szükségességéről, ill. az anyagi feltételek pontosabb meghatározásáról. Áttekintettük a Stratégiai
Partnerekkel folytatott munkát (ICA, ICOM, UNESCO, Public Libraries 2020, WIPO, ENSZ, Human
Rights Council, Development Banks, Wikipedia/Mozilla/Creative Commons, Internet Governance
Organisations, TASCHA, stb.). Kiemelten foglalkoztunk az IFLA Development Roadmap stratégiai
akciótervével, amely az új stratégiai terv kialakításának az ütemezését is mutatja egyben.
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Barátné Hajdu Ágnes beszámolt a Konferencia Szervező Bizottságának delegáltjaként a 2020-as WLIC
lehetséges rendezőinek, pályázóinak várható helyszínein (Új-Zéland, Thaiföld) tett hivatalos
látogatásáról, illetve az azóta kialakult helyzetről.
A színpompás megnyitó menetrendje a szokásos szerkezetben zajlott, a meghívott vendégek között volt
Magyarország malajziai nagykövetségének konzulja, Tóth Titanilla is, akivel a konferencia ideje alatt
többször találkoztunk és tartottuk a kapcsolatot megismerve a nagykövetség munkáját, a nemzeti
könyvtárral való együttműködését, a Stipendium program keretében végzett tevékenységét. Beszéltünk
a lehetséges további kooperációról, különös tekintettel magyar-maláj kapcsolatok 2019-es 50 éves
évfordulójának méltó megünnepléséről, az esetleges könyvtári kapcsolódásokról.

Tóth Titanilla és Barátné Hajdu Ágnes a
megnyitón

Tóth Titanilla, Boka László és Barátné Hajdu
Ágnes a maláj nemzeti könyvtár vezetőivel

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy ezen a helyen is felhívjam a figyelmet arra a példamutató
gyakorlatra, hogy a malajziai magyar nagykövetségnek együttműködési megállapodása van a kuala
lumpuri Maláj Nemzeti Könyvtárral, mely egy kölcsönös segítésen alapuló munkakapcsolat, melynek
számos példáját hallhattuk a Tóth Titanillától, pl. az 1956-os évfordulóval kapcsolatban született
malájziai verssel kapcsolatban. Közösen sikerült megtalálni a még élő idős költőt.
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A megnyitón mind Gerald Leitner főtitkár, mind Glòria Pérez-Salmerón elnök asszony hangsúlyozta az
elnöki programmal összefüggésben alakuló Global Vision projekt eredményeit és a 2021-ig várható
stratégiai lépéseket. Bevezetőjében Gerald Leirner előrevetítette a 2018-as IFLA konferencián
bevezetésre kerülő projekt elemet, a Ideal Store-t, mely a wroclawi konferencián online szavazáshoz
hasonlóan számos az aktuális rendezvényen hirdették meg és indult a kezdeményezés és 2018. október
31-ével zárult. Kuala Lumpurban számos workshop alkalmával volt lehetősége a résztvevőknek, hogy
javaslataikkal hozzájáruljanak az IFLA új stratégiájának kialakításához. Ezek közül a legfontosabbakra
hívta fel a figyelmet Gerald Leitner. Természetesen ez az új kezdeményezés az eddigi eredményekre,
véleményekre alapoz, és figyelembe veszi az on-line szavazás eredményeképpen kapott 10 kiemelt
területet, célokat és a hozzájuk kapcsolódó szükséges lépéseket (akciókat), melyeket hivatalosan is
bemutattak Kuala Lumpurban.

Global Vision Report Summary

Glòria Pérez-Salmerón a megnyitón

A köszöntők sorában kiemelt helyet kapott Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malajzia 93 éves
miniszterelnökének videoüzenete.
A nyitóplenáris és záróplenáris ülés mellett további szekciókról is élő közvetítések voltak az IFLA
Facebook oldalán, valamint a YouTube-on. https://2018.ifla.org/opening-session
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Tun Dr. Mahathir Mohamad videoüzenete a Gerald Leitner,
nyitóplenárison
nyitóplenárison

az

IFLA

főtitkára

a

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár
tizenkettedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében. Öröm hír, hogy
2019-ben ismét szerepet kap az Athénben megrendezendő IFLA konferencia Tudásmenedzsment
Szekció nyilvános ülésének szervezőbizottságában, illetve ismét megválasztottak az egész
konferenciáért felelős bizottságba is. Az Athénban kidolgozandó az IT szekcióval közös téma: Artificial
Intelligence and its Possible Impact on Libraries: threat and opportunities lesz. A Tudásmenedzsment
Szekció első ülésén a leendő program, illetve a szatellit konferencia eredményeinek összegzése mellett
az IFLA stratégiájához való hozzájárulás és a következő időszak KM feladatairól szólt (KM Tool, KM
special editon of IFLA Journal). A második ülésen az IT Szekcióval való együttműködés részleteit
dolgoztuk ki.

Barátné Hajdu Ágnes előadása az
LTRET és a LIS EDC SIG
programján

Az
IFLA
Tudásmenedzsment
Szekciójának állandó bizottsága 2018-ban

Barátné Hajdu Ágnes a konferencia ideje alatt (2018.08.29.) tartott előadást a magyarországi
könyvtárosképzésről a Library Theory and Research with Education and Training and LIS Education in
Developing Countries SIG közös szekciójában, melynek programcíme: IFLA’s role in building strong
LIS education: an international approach to quality assessment and qualification in the library and
information profession volt.
A konferencia kiemelkedő eseményei voltak a reggelenként megszervezett plenáris ülések, ahol a maláj
könyvtárak és kultúra legfontosabb mozzanataiba pillanthattunk be – sajnos viszonylag kisebb
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érdeklődés mellett, szemben a reggelenként a konferencia központ előtti parkban megrendezett jóga
órával.

A hat IFLA elnök Gerald Leitner főtitkárral

ENSULIB Zöld könyvtári díj
eredményhirdetése

A konferencián számos nagyszabású központi rendezvény volt, ahogy azt Gerald Leitner ígérte a
nyitóplenárison, ezek a Bill and Melinda Gates Foundation által az IFLA részére adott támogatással
megvalósuló Global Vision programhoz kapcsolódtak általában.
1. Az IFLA President's Session alatt bemutatott Global Vision stratégiai program céljai, ütemezése,
valamint az elmúlt időszak hat elnökével lebonyolított kerekasztal beszélgetés
2. Az Ideal Store online kérdőív platformjának ünnepélyes megnyitása. A javaslatok október 31-ig
küldhetők be. https://ideas.ifla.org/
3. Library Map of the World interaktív térkép honlapjának fejlesztése, eddigi eredmények ismertetése.
Victoria Okojie mellett Barátné Hajdu Ágnes vett részt a GB tagok közül. 78 országból, köztük
természetesen Magyarországról is találunk itt adatokat, továbbá történeteket a könyvtári
kapcsolódásokról az ENSZ Fenntartható fejlődési célokhoz. https://librarymap.ifla.org/
Rendkívül látogatottak voltak a stratégiai terv akció pontjaihoz társuló, a Global Vision akcióhoz
kapcsolódó rendezvények, melyek az elnöki program és a leendő elnök, Christine Mackenzie
workhopján is szerepet kaptak. Ezeken a szemináriumon Barátné Hajdu Ágnes tutori feladatokat látott
el.
A kuala lumpuri konferencia magyar szempontból egyik legkülönlegesebb eseménye az ENSULIB
(Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvé-delmi,
Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja) által meghirdetett Zöld könyvtári
pályázat 2018-as eredményhirdetése volt, melyen hivatalosan is bejelentették, hogy a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtár Díj legjobb hat helyezettje közé került.
A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül Barátné Hajdu Ágnes a következő programokon vett
részt: LDAC, Subject Analysis and Access Section, Literacy and Reading Section, Education and
Training Section, Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, Library
Theory and Research Section, Public Library Section, Management of Library Associations,
Agricultural Libraries SIG, Library History Special Interest Group, Environmental Sustainability and
Libraries & Libraries for Children and Young Adults, ENSULIB, EBLIDA megbeszélés, UNESCO
előadások, az OCLC bemutatói és a küldöttközgyűlés.
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A meglátogatott programok tekintetében külön hangsúlyt kaptak azok a programok, ahol az ENSZ SDGjeinek könyvtári támogatásával kapcsolatban lehetett jó gyakorlatokat, ötleteket kapni, mert ezek
remélhetően hatékonyan segíthetik a magyar IFLA projekt hazai és nemzetközi megvalósítását.
Barátné dr. Hajdu Ágnes előadása, beszámolói:
A) Barátné Hajdu Ágnes előadása a magyarországi könyvtárosképzésről a Library Theory and Research
with Education and Training and LIS Education in Developing Countries SIG közös szekciójában,
melynek programcíme: IFLA’s role in building strong LIS education: an international approach to
quality assessment and qualification in the library and information profession volt.
B) Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint az IFLA LDAC (Library Development Advisory Committee)
Bizottságának vezetőségi tagja a pályázatok teljesítéséről tart beszámolót, különös tekintettel a magyar
pályázat tapasztalataira
Az előadás vázlata:
a) A pályázat céljai, a „Let’s work together on library advocacy! Regional workshop for librarians
from the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, the Ukraine and Hungary” (Együtt a könyvtárak
érdekérvényesítéséért! Regionális szeminárium cseh, lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar
könyvtárosok részvételével) program és az altémák felsorolása
b) A tervezés lépcsői
c) A végrehajtás folyamata, a támogatók felsorolása
d) Eredmények és publikációk
C) Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció programbizottságának
tagja két fórumon tart beszámolót:
1. Knowledge Management Szekció, Standing Committee meeting
IFLA KM SC I:
Az előadás témája: A konferencia nyilvános ülésének előkészítése
Az előadás vázlata:
I. tartalmi előkészítés
a) A program bizottság összetétele és feladatmegosztása. Knowledge Management Section joint with
Academic and Research Section and Rare Book and Special Collection Section. Theme: Digital
Scholarship and knowledge management: building confidence in the digital world
b) A téma kijelölése és az altémák felsorolása
c) Nyitóelőadás
d) A beérkezett absztraktok bemutatása és elemzése
e) A kiválasztás kritériumai
f) A kiválasztott dolgozatok bemutatása
II. A lebonyolítás technikai előkészítése és részletei
a) A fordítások szervezése
b) Kapcsolat az IFLA HQ-val
c) Honlap
d) IFLA Library, KM repository
e) PR és marketing feladatok
f) A terem berendezése, speciális kívánságok az előadásokkal kapcsolatosan
IFLA KM SC II:
Az előadás témája: A konferencia nyilvános ülésének tapasztalatai
Az előadás vázlata:
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a) Az előadások tartalma
b) Az előadások formai megjelenése
c) Az előadások látogatottsága
d) Javaslat a publikálásra: IFLA Journal, KM repository
Az előadások szövege megtekinthető az IFLA Library-ban.
Az utolsó napon volt a Governing Board újabb ülése, amikor is továbbfolytattuk a stratégiával
kapcsolatos munkát, beépítettük a President-elect Session, és Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje
Szekció ülésén kapott újabb szempontokat, megismerkedtünk a reánk váró gazdasági, adminisztratív és
ügyrendi feladatok részleteivel. Megbeszéltük az előző évről készített GB felmérés eredményeit,
valamint áttekintettük az IFLA tagsággal kapcsolatos elképzeléseket.

Az IFLA GB utolsó ülésén
A konferencia alkalmat adott arra, hogy más könyvtáros egyesületekkel építsük és elmélyítsük
kapcsolatainkat, új közös projekteken gondolkodjunk, így a lengyel, ukrán, román, horvát, szerb,
szlovák, dán, finn, amerikai, olasz és spanyol egyesületekkel bonyolítottunk megbeszéléseket.
A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így említést érdemel a
facebook, twitter, vagy a különböző blogok összefogása, ill. a mobiltelefonra kidolgozott applikáció,
mely sokban segítette a gyors tájékozódást az egyes események, helyszínek között. A konferencia
honlapján lényegesen több aktuális információ jelent meg, mint az előző évben, bár pdf dokumentumok
megnehezítették a tájékozódást.
Külön érdemes szólni az egyes kísérőprogramok gazdagságáról, a könyvtári látogatások szervezett és
egyéni látogatásának lehetőségéről, amelyre sajnos a hivatalos elfoglaltságaim miatt nem volt
módomban eljutni.
A kiutazást és a konferencia részvételt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé, melyet saját
egyesületi pénzforrások felhasználása egészített ki. Hálás köszönet érte.
2018. szeptember 10.
Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke
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