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„Könyvtárak a családokért” IKSZ Városi tagozat 
2019. március 5-7. 
Helyszín: Cegléd 

Az IKSZ Városi Tagozata „Könyvtárak a családokért” címmel két napos szakmai 
tanácskozást tartott 2019. március 5-6-án, a ceglédi Aquarell Hotelben. 

Előadások és közös beszélgetések szóltak arról a jelenlegi társadalmi környezetről, amelyben 
a családok szerepe erőteljesen megnövekedett. A bemutatók és a kiscsoportos gyakorlatok a 
könyvtári szolgáltatásokra fókuszálnak. 

A tanácskozás célja az volt, hogy: 

• Keretet adjunk annak a sokfajta tevékenységnek, amely a könyvtárakban családbarát 
jelzővel illetünk. Segíteni a tudatos, hosszabb távra való tervezést. 

• Ismereteket nyújtsunk a családdal, a társadalomban betöltött szerepével és a 
családpolitikával kapcsolatban. 

• Bemutatni a családokat támogató intézményeket, mint a könyvtárak lehetséges 
partnereit. 

• Olyan könyvtári példákat megismertetni, amelyekben átgondolt, megtervezett, 
folyamatokra épülő családi szolgáltatásokat dolgoztak ki. 

• Partnerségre, együttműködésre, egymástól való tanulásra ösztönözni a 
könyvtárosokat.  

 
A szakmai programon a következő előadások, beszélgetések, kiscsoportos munkák zajlottak: 

 
Családpolitika és annak társadalmi hatása címmel Kapitány Balázs a KSH Népességkutató 
Intézet tudományos munkatársa tartotta a bevezető előadást. Bemutatta, hogyan alakultak  a 
hosszú távú hazai népesedési trendek, az 1949 - 2018 közötti időszakban. 1980-tól folyamatos 
a népesség fogyása, a mostani szint az 1955 évi értéknek felel meg. A fogyás elsődleges oka, 
hogy többen halnak meg, mint ahányan születnek. A másik, hogy „Ratkó korszakban” 
születettek gyerekei most kerültek szülőképes korba, de viszonylag kevesen vannak, így nem 
várható, hogy a gyermekek születésével, nagy számmal növekedjen a népesség. A 
népességcsökkenés további oka, hogy nagy társadalmi változások zajlottak a családok és a 
közösségek szintjén is. Sokkal később kerül sor a gyermekvállalásra és kevesebb gyereket 
terveznek a fiatalok, növekedett a gyermektelenek és egy gyermekes családok száma. 



Elterjedt az élettársi kapcsolat, csökkent a nagycsaládok súlya, bonyolultak a családi 
viszonyok, növekedett az idősek aránya a társadalomban. Ezt követően 
közgondolkodásunkban jelen lévő tévhiteket cáfolt meg az előadó. Nem igaz, hogy a 
gyermekvállalási kedv csökkenése csak a „fejlett nyugat”, vagy a fehér ember problémája 
lenne, a világ sok országában megjelent ez a tendencia. Európára sem jellemző, hogy 
általános a népességfogyás, számos országban növekszik a születésszám. Az egyes országok 
népességnövekedése nem függ össze törvényszerűen a bevándorlással. A fenntartható 
népesség nem csak a születésszámon múlik, hanem a halandóság javítása is képes pozitívan 
befolyásolni. A továbbiakban Magyarország népességpolitikájának alakulását vázolta fel az 
előadó. A hivatalos politika kiemelt célja a népesedés javítása, amelyet nem a bevándorlással, 
hanem a gyermekvállalási kedv növelésével kívánnak elérni. Az egészségügy és a halandóság 
javítása nem eléggé hangsúlyos a jelenlegi politikában. Bemutatta a konkrét 
népesedéspolitikai intézkedések hatását a gyermekvállalási kedv alakulására. Elemezte a 
„Családvédelmi akcióterv” intézkedéseinek várható hatását. 

Család napjainkban – életmód és kulturális szokások témában Dr. Pavluska Valéria 
egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) osztotta meg a témában végzett legfrissebb 
kutatási eredményeket. A lakosság kulturális fogyasztásáról 1972 óta végeztek kutatásokat, az 
előadó bemutatta hogyan változtak a kulturális szokások az elmúlt évtizedekben. A 2013 évi 
vizsgálat a kultúra-fogyasztói típusokat tárta fel, és leírták azok szociodemográfiai jellemzőit. 
A 2018 évi vizsgálatból kiderült, hogy a nyilvános könyvtárakat főként a fiatalok és a 
magasabb képzettségűek látogatják. A könyvolvasás a népesség 55 %-nak jelent kulturális 
élményt, főként az otthoni kulturális elfoglaltság a jellemző, és a válaszadók több mint fele 
kulturális célból használja az internetet. Végül az egyes generációk kulturális szokásait 
elemezte az előadó. 

Családbarát szolgáltatások a nagyvilágban és a FSZEK Könyvtáraiban címmel 
Kovácsné Koreny Ágnes a (FSZEK főigazgató helyettes) tartott inspiráló bemutatót. Az 
Amerikai Könyvtáros Egyesület 2015-ben a könyvtárak családok iránti elkötelezettségét, 
szolgáltatásait, jó gyakorlatait vizsgálta. A projekt eredménye egy olyan módszertani 
kiadvány, „ötletgyűjtemény”, amely segíti a könyvtárakat a családoknak szóló programok, 
szolgáltatások kialakításában, és a kapcsolat felvételben. Bemutatott olyan sikeres 
projekteket, amelyek a kisgyermekek fejlesztésére, az iskoláskorúak nevelésére, a szülők 
bevonására fejlesztettek ki. Mindehhez szemléletváltásra, új típusú, vonzó könyvtári terekre 
van szükség és a könyvtárak megjelenésére azokon a helyeken, ahol az emberek sűrűn 
megfordulnak. A FSZEK könyvtáraiban is számos, a különböző korosztályokat és a 
családokat célzó szolgáltatás működik, ezekből mutatott be az előadó több követésre méltó 
példát. 

A hazai gyakorlatból két olyan megyei könyvtárból hangzott el előadás, ahol évtizedek óta, 
módszeresen építkező és megújuló, családoknak szóló könyvtári szolgáltatások működnek. 

Luzsi Margó, az Egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának 
vezetője „Bébillér, ciróka, pilinkázó és társai” címet adta előadásának, amelyet rendhagyó 
módon egy eszkimó mesével kezdett. Könyvtárukban és a megye KSZR könyvtáraiban 
megvalósuló programokat mutatott be, kitért a börtönben a fogvatartott édesanyáknak szóló 



foglalkozásokra, az iskolakezdéshez nyújtott speciális szolgáltatásokra, a gyermekeknek, 
szülőknek szervezett közös programokra, a roma-magyar gyerekcsoportokban végzett 
munkára. 

„Csillagok csókja” címmel tartott előadást Koleszár Márta a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár Gyermek és tinivilág könyvtárának vezetője. Szolgáltatásaikat babák, 
kölykök, tinik, szülők és nagyszülők számára alakították ki. Mindehhez megteremtették 
azokat a tárgyi feltételeket, amelyek otthonossá, vonzóvá teszik a könyvtárat, gyermekeknek, 
szülőknek szóló „segítő” könyvek sokaságával fejlesztették a gyűjteményt. Szolgáltatások, 
programok széles körét módszeresen felépítve érik el, hogy a „Katona József Könyvtár – egy 
életen át” szlogen megvalósuljon. Szülőknek szóló előadások, bemutatók, kreatív 
foglalkozások kínálata vonzza a kisgyermekes anyukákat. A könyvtárosok a Bács-Kiskun 
megyei Büntetésvégrehajtó Intézet anya-gyermek részlegében is tartanak programokat. 
Mindehhez a szolgáltatásokat népszerűsítő promóció társul. 

A városi könyvtárak gyakorlatáról szóltak a további bemutatók. „Mitől családbarát a 
gödöllői könyvtár” címmel Liskáné Fóthi Zsuzsa, a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ igazgatója mutatta be az egyes korosztályok számára átalakított 
könyvtári tereket, a gyűjtemény elrendezését és a családokat célzó szolgáltatásokat. A 
könyvtárban számos kiscsoport működik, a családias programok sorából kiemelkedik az 
évente megrendezett több hónapon át tartó családi vetélkedő, és a városi programokon 
megjelenő „Könyvtár kommandó” könyvtár és olvasásnépszerűsítő játéka. 

Mecsériné Doktor Rozália, a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója „értük fogjuk 
egymás kezét, emberek!” címet adta a körmendi könyvtár családi szolgáltatásait bemutató 
diasorozatának. A család témában kiírt vers-és prózaíró pályázatról, jól működő 
kiscsoportokról, olvasótábori programokról, családi vetélkedőkről tartott beszámolót. 

A paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban is több kis közösség működik, és családi 
programokra invitálják az olvasókat. Zsidi-Török Tímea gyermekkönyvtáros előadásának 
címet adó „Kakaó-parti” az óvodás korosztálynak szervezett, olvasás népszerűsítő program. 
Családi játékuk a kincskereső „Geobook catching”, ahol a koordinátákat vers vagy irodalmi 
részletek helyettesítik. 

A következő előadás „Családi kötelékben kötetlenül a Balaton déli partján” címmel 
hangzott el Laki Judit, a siófoki könyvtár igazgató tolmácsolásában. A korábbi családi 
versmondó délután, nagyi - unoka vetélkedő, kreatív foglalkozások az új könyvtár épületében, 
immár jobb körülmények között folytatódtak. A könyvtár programok szervezésével, 
strandkönyvtár működtetésével szolgáltatásokat biztosít a nyaralók számára is.  

A szakmai konferencia második napján „A családokat segítő intézményrendszer és a 
könyvtárak partnersége” témában Tóth Katalin szociális és gyermekvédelmi igazgató 
(Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága) tartott előadást. Betekintést adott a 
gyermekjóléti és szociális ellátás rendszerébe, a család és gyermekjóléti szolgálat munkájába. 
Kiemelte azokat a tevékenységeket, amelyeket a könyvtárral közösen valósítottak meg. 
Részletes elemzést adott az idősgondozás formáiról, a színes klubéletről, képzésekről, 
programokról. 



„A konfliktusok hátterében álló családi problémákról” Bognár Boglárka szakpszichológus 
(Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) tartott a hallgatóságot is bevonó előadást, 
beszélgetést, amelyet saját gyakorlatából hozott példákkal illusztrált. Az előadást tréning 
követte, „Családbarát a könyvtár … na de hol a határ?” címmel, amely a könyvtárak 
gyakorlatában előforduló konfliktusok feloldásához nyújtott segítséget. 

A program befejezéseként kiscsoportokban zajló munka következett, családoknak szóló 
könyvtári szolgáltatások kidolgozása volt a feladat. A témák:  

• családbarát olvasói terek és gyűjtemény kialakítása,  
• a könyvtár családbarát munkahelyként való működése,  
• közösségi szolgáltatások családok számára,  
• férfiakra fókuszáló szolgáltatások,  
• partnerség a családi szolgáltatások kialakításához. 

A programon 53 fő vett részt és 32 könyvtár képviseltette magát. 

A szakmai programokon elhangzott előadások ppt-i az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség és a Gödöllői Városi Könyvtár honlapján is elérhetővé tettük. 

A beszámolót összeállította: Fülöp Attiláné, Gödöllő 

 

 „Tudományos és szakkönyvtárak stratégiája, cselekvési terv kidolgozása”  
IKSZ Tudományos és szakkönyvtárak tagozata 
2019. április 3-5. 
Helyszín: Mátraháza 
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozata 2019. 
április 3-án, 4-én és 5-én, Mátraházán tartotta meg az idei továbbképzését Tudományos és 
szakkönyvtárak stratégiája, cselekvési terv kidolgozása címmel. 

A tagozat az előző két év igen hasznos továbbképzési programja után az idén komoly 
feladatra vállalkozott. Az eddigi eredményekre támaszkodva a könyvtártípus országos 
stratégiájának megvitatását és véglegesítését tűzte ki célul. A program megfogalmazása óta 
bekövetkezett változások annyit módosítottak az elképzeléseken, hogy az időközben néhány 
nagyobb tagkönyvtár összefogásával már megszületett egyetemi könyvtári és szakkönyvtári 
stratégia megvitatása és a megvalósításhoz szükséges lépések meghatározása került a 
középpontba. 

Az első napon előadást tartott Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és 
Sörény Edina, az Emmi Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője is. Az előadásokat 
követő beszélgetés lehetőséget nyújtott arra, hogy a jelen lévő könyvtári vezetők 
megismertethessék legfontosabb céljaikat az Emmi vezető tisztviselőivel, a helyettes 
államtitkár asszony kérése pedig új feladatot is adott az összegyűlt szakembereknek. Ez a 
feladat konkrétan kapcsolódott a programban eredetileg is szereplő műhelymunkához, hiszen 



azt kérte, hogy állítsunk össze egy anyagot az ő számára, amiben tömören és világosan 
megindokoljuk, hogy miért van szüksége ennek a körnek egy új, közös, felhőalapú 
platformra, továbbá hogy írjuk le azt, mit javaslunk a könyvtárosképzés megújításával 
kapcsolatban. 

A főosztályvezető asszony az előadásában beszélt arról is, hogy a minisztérium 
kezdeményezésére, országos szakmai szervezetek részvételével megindultak a tárgyalások a 
könyvtári, levéltári és közművelődési életpályamodellről. Többen feltették a kérdést, hogy 
milyen javaslatról tárgyalnak a grémium tagjai, és a jelenlévők értetlenkedéssel fogadták azt 
az információt, hogy a PIM vezetője által a minisztérium kérésére elkészített tervezet mellett 
a 2014-ben összeállított, de időközben napirendről lekerült könyvtári életpályamodell-tervezet 
a munka kiindulópontja. Az ezt követő vitában a résztvevők hangot adtak annak, hogy az 
azóta bekövetkezett változások következtében a 2014-es tervet mindenképpen újra kellene 
gondolni, mert abban a formában nem felel meg a mai kihívásoknak. Mivel részletesebb 
információk nem álltak rendelkezésre, megfogalmazták azt az óhajukat, hogy a munkába 
bevont szakmai szervezetek képviselői szélesebb körben is vitassák meg a terítékre kerülő 
javaslatokat. 

A műhelymunkák minden alkalommal bevezető előadással indultak és az adott téma részletes 
megvitatásával zárultak. Sorra vettük a szakkönyvtári platform, a nyílt hozzáférés, a 
digitalizálási stratégia és a könyvtárosképzés kérdéseit. 

A továbbképzés végére kikristályosodott, hogy a két legfontosabb teendő a saját közös 
platform ügyének előmozdítása és a könyvtárosképzés megújításának kezdeményezése. Az 
ezekről szóló anyagot eljuttattuk a helyettes államtitkár asszonyhoz. 

A 60 résztvevő (könyvtárvezetők és vezető könyvtári szakemberek) maximális figyelemmel 
követte a programot, és mindannyian rendkívül hasznosnak ítélték. 

 

„ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI SZAKMAI TANÁCSKOZÁS”  
IKSZ Megyei tagozat 
2019. május 29-30. 
Helyszín: Békéscsaba 
 

A programok helyszíne: 

- Békés Megyei Könyvtár, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 
- Kollabor – természettudományos élményközpont 
- Digilabor – közösségi műhely 

- Munkácsy Hotel, 5600 Békéscsaba, Kórház u. 4. 
- Könyvtári Szolgáltató Hely, Bélmegyer 
- Könyvtár Szolgáltató Hely, Okány 
- Almásy-kastély Látogatóközpont, Gyula 

 
 



A program közvetlen célja: 

- A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 5 éves gyakorlatának összefoglalása, 
további fejlesztési irányok meghatározása 

- Békés megye könyvtárellátási gyakorlatának megismerése   

A program közvetett célja: 

- Az országos könyvtári szolgáltatások rendszerének fejlesztése a Könyvtárellátási 
Szolgáltatási Rendszer lehetőségeinek feltárásával, további fejlesztésekkel 

Szervezési formák: 

- előadások 
- bemutatók 
- kiscsoportos konzultációk 
- tapasztalatcserelátogatás 
- gyakorlati feladatok megoldása 

Résztvevők: 

- országgyűlési képviselő 
- települési önkormányzatok képviselői – polgármesterek, alpolgármester, osztályvezető 
- megyei önkormányzat képviselője – alelnök 
- megyei hatókörű városi könyvtárak igazgatói 
- könyvtárellátási szolgáltatást szervező csoportvezetők, munkatársak 
- Békés Megyei Könyvtár munkatársai 
- Kollabor és Digilabor projektek munkatársai (EFOP-3.3.6) 

 
Nyilvánosság 

- helyi televízió (Békéscsabai Média Centrum, m1, 7.TV, Csaba TV, Okány TV) – 
helyszíni felvétel és híradás 

- helyi rádiók (Rádió1, Körös Hírcentrum) – elhangzott előzetes 
- helyi online újságok (www.beol.hu, www.behir.hu ) 
- online közösségi oldalak (a Békés megyei Könyvtár Facebook és Instagram oldalai) 
- Békés Megyei Könyvtár honlapja – http://konyvtar.bmk.hu/projektek   

 
A szakmai tanácskozás részletes programja 

 

A szakmai tanácskozás levezető elnöke, a helyszínt biztosító Békés Megyei Könyvtár 
igazgatójának bevezető szavai után Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, majd Várfi 
András, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke és Kiss Tibor, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott köszöntőt. Kifejezték örömüket a 
helyszínválasztás miatt, személyes könyvtári élményeiket osztották meg a résztvevőkkel és 
kifejezték azt a szándékukat, hogy helyi és lehetőség szerint országos szinten is támogatják a 

http://www.beol.hu/
http://www.behir.hu/
http://konyvtar.bmk.hu/projektek


könyvtárügyet. Néhány szóban méltatták a Békés Megyei Könyvtár kistelepüléseken végzett 
munkáját. 

Sörény Edina, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság, Könyvtári és Levéltári Főosztály 
főosztályvezetője „A könyvtárak helyzete, fejlesztési lehetőségek” címmel tartott előadásában 
az országos helyzetkép bemutatása után a következő időszakra vonatkozó minisztériumi 
elképzeléseket, fejlesztési irányokat vázolta. A társadalmi változásokhoz igazított új típusú 
igényekre való reagálást elengedhetetlennek tartotta. Összefoglalója nem csak a meghívott 
képviselők, de a résztvevő könyvtárosok számára is fontos volt.  

Második előadóként Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke a KSZR 
2013-2018 között elért eredményeit szemléltette adatokkal, grafikonokkal. Összefüggéseket 
láttatva tért ki a következő időszak feladataira. A területi különbségekre, az adottságok és a 
korábban kitűzött célok ismeretében a további fejlesztési irányokra irányította a figyelmet.  

A tanácskozás programja a továbbiakban a bevezető előadásokhoz kapcsolódóan a Békés 
Megyei Könyvtár közösségi műhelyeinek (Kollabor természettudományos élményközpont, 
Digilabor könyvtári makerspace) bemutatása volt. A kialakítás, a technikai és személyi 
feltételek megteremtésének ismertetésén túl a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyekhez 
való kapcsolódási lehetőségek és az új típusú könyvtári szolgálatatások kialakításának 
hangsúlyozása is fontos volt mindkét prezentációban. Az előadók (Rakonczás Szilvia, Békés 
Megyei Könyvtár igazgatója, Koszecz Sándor projektmenedzser) a közösségi műhelyek 
megteremtésének filozófiáját és a gyakorlati megvalósítást is ismertették. A résztvevő 
könyvtárosok több csoportban vettek részt azokon a foglalkozásokon, amelyek a könyvtári 
szolgáltatásokat célszerűen tudják kiegészíteni és amelyeket a Kollabor és a Digilabor 
munkatársai irányítottak: 

- újrahasznosítás, fenntartható fejlődés 
- jegyzetfüzet készítése, papírfeldolgozás 
- testi-lelki harmónia, az egyensúly megteremtése, biofeedback és neurofeedback 

szemléltetés 
- robotika a könyvtári foglalkozásokon 
- helyismereti társasjátékok fejlesztése, elkészítése, használatának lehetőségei 
- 3D nyomtatás könyvtári környezetben a használók és a könyvtárosok igényeinek 

megfelelően 
Lehetőség volt több tevékenység kipróbálására, az irányított foglalkozás mellett a szabad 
tesztelésre és egyéni konzultációra is. 

Az esti időszakban olyan előadókat hallgattak meg a résztvevők, akik a Békés megyei 
kistelepülési ellátásban folyamatosan részt vesznek meghívott előadóként, 
foglalkozásvezetőként, moderátorként. A városnézést vezető múzeumpedagógus hosszú 
éveken át könyvtárostanárként dolgozott. Író-olvasó találkozókat vezet, zenei témájú 
programokat moderál, helytörténészként településismertető sétákat vezet. A Munkácsy 
Emlékház vezetője volt éveken át, így Munkácsy Mihály munkásságának kiváló ismerője.  

Berta János előadóművészként és játékvezetőként vesz részt könyvtári programokon. 
Történetmesélő, hangszeres előadó és egyedi fejlesztésű vándorszínházával is megjelenik a 
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