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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016-2017-2018. évi konferenciasorozata válogatott előadásai 

megjelentetésének előkészítése 

Szakmai beszámoló 

 

 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete három egymást követő évben országos konferenciát tartott a 

könyvtárosok szakmai kompetenciáiról. A konferenciákon elhangzottak magyar könyvtárosok és 

külföldi kollégák előadásai, ezek válogatott anyagai kerültek be a kötetbe. A kötet címe Szakmai 

ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. Válogatott könyvtártudományi tanulmányok lett. 

Szerkesztette: Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke, az ELTE oktatója. A szerkesztő bizottság tagjai: 

Eszenyiné Borbély Mária, az MKE elnökségi tagja, a Debreceni Egyetem oktatója; Hegyközi Ilona, a 

Könyvtári Intézet szakkönyvtárának volt vezetője; Kiss Gábor, az MKE alelnöke, a zalaegerszegi Deák 

Ferenc Könyvtár igazgatója. A kötetet Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi 

Intézetének igazgatója lektorálta. A kiadvány kiadója a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.  

 

A kötet tartalomjegyzéke és a fejezetek tematikus beosztása: 

 

Barátné Hajdu Ágnes: Előszó 

VÁLTOZÓ KOMPETENCIÁK 

Ragnar Audunson: A közkönyvtárak mint demokratikus terek 

Baiba Holma: Hogyan menedzseljük a könyvtárosok kompetenciáiban zajló változásokat, és hogyan 

fejlesszük a felsőoktatási tanulmányi programokat? 

Ulrike Lang: Az egyedüli állandó a változás: készek vagyunk arra, hogy mi legyünk a jövő 

könyvtárosai? 

Simon Berney-Edwards: Kompetenciamodell kialakítása a brit könyvtári és információs szakemberek 

számára 

Fischerné Dárdai Ágnes: Kísérletek a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban dolgozó 

szakemberek kompetenciájának meghatározására 

Elżbieta Barbara Zybert: Könyvtárosképzés Lengyelországban: dilemmák és problémák 

KOMPETENCIÁK A KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN 

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtárosi szaktudás folyamatos megújítása és elismerése. A magyar 

továbbképzési gyakorlat aktuális kérdései 

Namtip Wipawin: A tudományos kommunikációs kompetenciák integrálása a könyvtár- és 

információtudományi tantervbe. Esettanulmány Thaiföldről 



DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK 

Anna Maria Tammaro: Új profilok, új készségek, új oktatás: a könyvtárosok kompetenciáinak 

hiányosságai a digitális korszakban 

Eszenyiné Borbély Mária: Könyvtárosok digitáliskompetencia-mérése: módszertani útkeresés és 

eredmények 

Rosa San Segundo: A könyvtárosok tudása és készségei a változó digitális körülmények közepette 

SPECIÁLIS KOMPETENCIATERÜLETEK 

Kiszl Péter: Kutatás és innováció: kompetenciafejlesztés a könyvtár- és információtudományi doktori 

képzésben 

Leda Bultrini: A könyvtárosok felkészítése vezetési feladatokra: kompetenciák a komplex 

feladatokhoz 

Redl Károly: A szerzői jog alkalmazási körében szükséges kompetenciák 

Petra Hauke: Zöld írástudás. Szakmai készségek, kompetenciák és célok a zöld könyvtár 

menedzseléséhez. Szempontok a magyar kollégák számára 

Kállainé Vereb Mária: Az ökoszemlélet kialakítása és erősítése egy városi könyvtárban 

Ulrike Lang: A munka, magánélet, tanulás egyensúlya és az egészségmenedzsment. Releváns-e ez a 

könyvtárosok esetében? 

KOMPETENCIÁK A KISTELEPÜLÉSEK SZOLGÁLATÁBAN 

Böröcz Lívia: Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás 

Csobán László: A könyvtáros szerepe és lehetőségei a kistelepülések könyvtári ellátásában és a 

könyvtárbuszokon 

Paraginé Tóth Edina: Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei és lehetőségei a közösségfejlesztés 

területén 

 

A kiadvány nyomdakész kézirata elkészült a szerzők és a szerkesztők közreműködésével. A legtöbben 

szívesen vállalkoztak arra, hogy tanulmányként megszerkesszék és rendelkezésre bocsássák korábbi 

előadásukat. Az angol nyelvű előadásokról magyar fordítás készült. A kiadványt a későbbiekben 

szeretnénk nyomtatott formában tartósan hozzáférhetővé tenni, hogy dokumentáljuk a 

rendezvényeken elhangzottakat és megteremtsük a ismeretek beépülését és hasznosulását. A kiadásra 

– amikor erre lehetőség adódik – szeretnénk pályázatot benyújtani a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

A szakmai beszámolóhoz a szerződésben előírtak szerint csatoljuk a lektori véleményt és postán is 

megküldjük a lektorált kéziratot. A kötetben feltüntettük az NKA támogatásának tényét. 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amellyel lehetővé tette e kötet elkészítését. 

 

Budapest, 2019. február 24. 


