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Kihívások és kompetenciák címmel országos konferencia megrendezése 

Szakmai beszámoló 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete arra törekszik, hogy országos rendezvényeihez olyan 

témákat válasszon, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. 2020. március 

25-ére terveztük a több éve tartó kompetenciakonferenciák sorozata 5. alkalmát. A 

konferencia tervezett eredeti programjának meghívóját mellékeljük (1. melléklet). Erre a 

konferenciára a hagyományok szerint mindig meghívtunk előadóként külföldi kollégákat is, és 

számukra repülőjegyet vagy vonatjegyet rendeltünk, szállást foglaltunk, ellátásukról 

gondoskodtunk. A konferencia a tervek szerint hagyományos formában, az előadók és a 

hallgatóság személyes részvételével zajlott volna. 

A 2020. március 11-i elnökségi ülésen az a döntés született, hogy a pandémiás helyzet miatt a 

rendezvényt őszre halasztjuk. A Nemzeti Kulturális Alapnál a megvalósítás határidejének a 

meghosszabbítását kezdeményeztük. Az előadókat és a résztvevőket tájékoztattuk a 

rendezvény elhalasztásáról. 

A későbbiekben kiderült, hogy a pandémiás helyzet elhúzódása következtében nincs mód arra 

sem, hogy a konferenciát ősszel a hagyományos formában tartsuk meg. Ugyanakkor fontosnak 

tartottuk azt, hogy az egyesület kereteiben szakmai kérdésekkel foglalkozzunk, szakmai 

információkat adjunk át a könyvtáros kollégáknak, ezzel enyhítsük a karantén okozta 

elszigeteltséget. A rendezvényt ezért áttettük az online térbe, ezáltal több kolléga számára 

tettük hozzáférhetővé a YouTube-on, de nemcsak egy bizonyos alkalommal, hanem egy 

megadott időpontban való „sugárzást” követően gyakorlatilag bármely, szabadon 

megválasztható időpontban. Ez a formátumváltás még nem volt bevett gyakorlat az MKE 

életében, első ízben került rá sor. 

Az előkészítés során a szervező team tisztázta a technikai feltételeket, kialakította a 

szükséges felületet, és létrehozta az MKE YouTube-csatornáját 



(https://youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ), valamint az előadások 

kezelésének, közreadásra való előkészítésének, fordításának a módszereit.  

 

Az MKE YouTube csatornája 

Elmondhatjuk, hogy a 2020 márciusára tervezett program szinte teljes egészében 

megvalósult. Az egyik külföldi előadó (Ellen Tise, Stellenbosch Egyetem, Dél-Afrikai 

Köztársaság, korábbi IFLA-elnök) sajnos nem tudott vállalkozni az előadás elkészítésére, de 

sikerült helyette Stephen Wybert, az IFLA stábjának jeles szakemberét megnyernünk, hogy 

szerepeljen a rendezvényen. 

A négy héten át tartó online előadássorozatot tehát a vírushelyzethez alkalmazkodva a 

YouTube-on tartottuk meg 2020. november 18. és december 9. között, négy alkalommal, 

szerdánként 10 órai kezdettel. A meghívót mellékeljük (2. melléklet). Az előadókat felkértük, 

hogy előadásaikat videófelvételen, azok szövegét mellékelve küldjék meg számunkra. Egy-egy 

alkalommal 2-3 előadásra került sor, tematikus blokkokban. Az idegen nyelvű előadások 

szövegét lefordítottuk és elkészítettük a magyar feliratokat. Az MKE elnöke minden 

alkalommal beköszöntőt tartott az előadásokhoz. Az egyes alkalmakra az egyesület honlapján 

(http://mke.info) és Facebook-oldalán is felhívtuk a figyelmet. Az MKE honlapján minden 

alkalommal előzetesen közzétettük kedvcsinálónak az előadók rövid, fényképes életrajzát. Az 

előadások azóta is hozzáférhetőek és nézettségük az idő elteltével is nő. 

Az első alkalom (2020. november 18.) átfogó témája a következő volt: Trendek és stratégiák. 

https://youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ
http://mke.info/
mhtml:file://C:/Users/Icumama/Documents/NKA2020/Barátné%20Hajdu%20Ágnes_%20Új%20kompetenciák,%20következetes%20megjelenés.mhtml!https://mke.info.hu/konyvtarvilag/files/2020/12/202006_MKEIFLA_MKE_kompetencia.jpg


Az oslói Metropolitan Egyetem könyvtár- és információtudományi professzora, Ragnar 

Audunson előadása (Amikor könyvtárrá válik az egész világ. Könyvtárak és könyvtárügy a 21. 

században) a digitalizálás következményeit és hatásait vette számba, amelyek lényegesen 

megváltoztatják világunkat és társadalmi környezetünket. Felhívta ugyanakkor a figyelmet a 

hagyományos értékek ápolására. 

Stephen Wyber, az IFLA stratégiai és érdekérvényesítési kérdéseinek felelőse Fejlődési célok a 

digitális világban. A könyvtárak és a könyvtárosok hat szerepköre című előadásában azt 

vizsgálta, hogyan jelennek meg az ENSZ fenntartható fejlődési céljai a digitális korban, és 

milyen könyvtárosi készségek szükségesek a megvalósításukhoz. A hagyományos küldetések 

teljesítése mellett új technológiai készségekre, új módszerek elsajátítására, az új írástudás 

propagálására, az egyedi erősségek érvényesítésére van szükség. 

A második alkalom (2020. november 25.) átfogó témája a következő volt: Marketing és 

innováció. 

Antti Sauli, a Helsinki Városi Könyvtár (a világszerte ismert, csodált és számos díjjal kitüntetett 

Oodi) munkatársa az intézmény mint sokoldalú közösségi tér működtetésének sajátosságairól, 

az által kínált új szolgáltatásokról és az azokhoz szükséges kompetenciákról, ezek 

elsajátításáról szólt előadásában (Új szolgáltatások, új készségek). 

Angela Repanovici, a brassói Transylvania Egyetem professzora Speciális kompetenciák a 

könyvtári marketing kihívásaihoz című előadásában a könyvtári marketing feladataival, a 

sikeres marketinghez szükséges kompetenciákkal, módszerekkel és eszközökkel ismertetett 

meg bennünket.   

Gáti Georgina Gyöngyi előadásából a kisebbségi létben élő kistelepülési könyvtár 

mindennapjairól, innovatív ötleteiről kapunk képet. Előadása két részből állt, szerepelt benne 

az Egy magyar sincs egyedül Kárpátalján – online akció felhívására készített kisfilm, amelyben 

a könyvtárban alapított Hangraforgó együttes néhány tagja énekel és egy kis filmrészlet a 

Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapításának 25. évfordulójára rendezett 

ünnepség műsorából. 



A harmadik alkalom (2020. december 2.) átfogó témája a következő volt: Olvasás, információs 

műveltség,  médiaműveltség. 

Joseph Yap, a kazahsztáni Nazarbajev Egyetem Könyvtárának munkatársa az információs 

jártasság-médiajártasság, információs műveltség kérdését és  az információelemzés 

fontosságát világította meg az egyetemi könyvtárak nézőpontjából. Előadásának címe a 

következő volt: Az információs jártasság evolúciója: az információs jártasságtól (IL) az 

információs és médiajártasságig (MIL). 

Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központ (Szombathely) munkatársa, az irodalomtanítás modernizációjához kapcsolódó 

kutatások, olvasótáborok, irodalomnépszerűsítő programok kezdeményezője és vezetője. . 

Élményközpontú irodalomtanítás a XXI. században címmel tartott előadása keretében 

rendezvényünkön a 60. születésnapjára készült film (Élmények (b)irodalma) rövidített 

változatával szerepelt konferenciánkon. 

Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Szlovénia) igazgatójának előadása 

Mindennapi kihívások egy többnyelvű környezetben címmel hangzott el. Képet kaptunk arról, 

hogy intézménye hogyan igyekszik szolgálni a könyvtár adta lehetőségekkel a szűkebb és 

tágabb környezet, a szlovéniai magyarság igényeit. 

Ez alkalommal mutathattuk be a Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. 

Válogatott könyvtártudományi tanulmányok című kötetet, amely az elmúlt évek 

kompetencia-konferenciáinak előadásait tette közzé a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

kiadásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 

A negyedik alkalom (2020.december 9.) átfogó témája a következő volt: Környezettudatos 

könyvtár, fenntartható környezet, zöld könyvtár. 

Szlovén vendégünk, Ana Zdravje könyvtárvezető A šentvidi könyvtár – zöld könyvtár. 

Kompetenciák és szolgáltatások címmel mutatta be könyvtárát, amely  az IFLA ENSULIB 

csoportja által meghirdetett Zöld Könyvtári Díj pályázatának egyik nyertese. A Sentvidi 

könyvtárra jellemző a környezettudatos menedzsment, a társadalmi elköteleződés, a széles 



programkínálat, a zöld szemlélet érvényesülése az épületben és az ökológiai tudat formálására 

tett erőfeszítések. 

Szépvölgyi Katalin könyvtárvezető, az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára 

képviseletében újító zöld könyvtári kezdeményezésekről tartott előadást. Az Ezüsthegyi 

Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtár Díj 2020-as egyik díjazottja. Az előadásban megmutatkozott a 

fenntartható fejlődés iránti elköteleződés, a környezetvédelmi szemléletformáló törekvés, a 

társadalmi felelősségvállalás. 

 

Ami a konferencia pénzügyi megvalósítását illeti, az eredetileg tervezett, tavaszi rendezvényre 

vásárolt repülőjegyek egy részét sajnos nem sikerült visszaváltanunk és árát visszakapnunk a 

jegyek jellege és az érintett légitársaságok előírásai miatt. Amit viszont sikerült az utazási 

irodának visszakapnia, azok összegét levontuk a repülőjegyek számlájából. Elszámolásunkban 

szerepeltetjük a konferenciát előkészítő és lebonyolító kollégák megbízási szerződéses 

kifizetéseit és járulékait, továbbá a szervezők hazai utazási költségeit. 

A statisztikai és látogatási adatok azt mutatják, hogy a rendezvény népszerű volt. Az MKE 

YouTube csatornájának a beszámoló írásának időpontjában 163 feliratkozója van, 

előadásainkat közel négyezren tekintették meg, az érdeklődők száma az utolsó alkalom, 

december 9. után is folyamatosan növekszik. Az érdeklődők között képviselve voltak a határon 

túli magyar kollégák is, sőt még távolabbról is számottevő volt érdeklődés az előadások iránt. 

Az előadások jelenleg is elérhetők, tudomásunk van róla, hogy a könyvtárosképző tanszékek 

azt tervezik, hogy a felsőoktatái tananyagban is szerepeltetik őket. Az előadások közlését is 

tervezzük a lehetőségektől függően, valószínűleg az országos szakmai folyóiratokban. 

 

E konferencia mintájára, tapasztalatait felhasználva és továbbfejlesztve 2021-ben MKE 

Akadémia néven hasonló rendezvénysorozatot szervez az MKE, amelyhez sikerült elnyernünk 

a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 

 



 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amellyel lehetővé tette a konferencia 

megrendezését. 

 

 

 

Budapest, 2021. február 11. 

 

2 db melléklet:  

Meghívó, 2020. március 25. 

Meghívó, 2020. november 18-december 9. 

  



 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 

Kihívások és kompetenciák 
 

címmel nemzetközi konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk 

Időpontja:  2020. március 25. 10.00 – 16.00  

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

előadóterem 

A konferencia programja 

Levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes, Magyar Könyvtárosok Egyesülete  

10.00 – 10.10 Köszöntő 

10.10 – 10.30 Amikor könyvtárrá válik az egész egész világ: könyvtárak és könyvtárügy a 21. 

században 

Előadó: Ragnar Andreas Audunson professzor, 

Oslo Metropolitan Egyetem, Norvégia 

10.35 – 10.55 A könyvtárosok szakmai készségei és kompetenciái a gyorsan változó digitális 

környezetben  

Előadó: Ellen R. Tise, IFLA-elnök (2009-2011), Stellenbosch University, Dél-Afrikai 

Köztársaság 

11.00 – 11.20 Az új helsinki központi könyvtár (Oodi) tervezési koncepciója – mit jelent a 

szakemberek számára és a szakmai készségek szempontjából? 

Előadó: Sauli Antti tervező, Helsinki Városi Könyvtár, Finnország 

11.25 –11.45 A šentvidi könyvtár – zöld könyvtár. Kompetenciák és szolgáltatások 

Előadó: Ana Zdravje könyvtárvezető, Šentvid, Szlovénia 

11.50 – 12.10 Ezüsthegyi Könyvtár – újító zöld könyvtári kezdeményezések  



Előadó: Szépvölgyi Katalin könyvtárvezető, 

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára, Budapest 

 

12.15 – 12.35 Speciális kompetenciák a könyvtári marketing kihívásaihoz 

Előadó: Angela Repanovici, professzor, 

Transilvania Egyetem, Brassó, Románia 

 

12.35 – 13.20 Büfé ebéd 

 

13.25 – 13.45 Könyvtáros 2020 – változni és változtatni 

Előadó: Szóllás Péter, főosztályvezető, EMMI  

13.50 – 14.10 Az információs jártasság evolúciója: az információs jártasságtól (IL) az információs 

és médiajártasságig (MIL) 

Előadó: Joseph Yap, vezető szakértő, Referensz-részleg 

Nazarbajev Egyetemi Könyvtár, Nur-Szultan, Kazahsztán 

14.15 – 14.35 Élményközpontú irodalomtanítás a XXI. században 

Előadó: Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens, 

ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ  

14.40 – 15.00 Mindennapi kihívások egy többnyelvű környezetben  

Előadó: Halász Albert igazgató,  

Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Szlovénia 

15.05 – 15.25 Innovatív kezdeményezések egy kis közösségben, azok kihatása a kisebbségi 

létben élőkre  

Előadó: Gáti Georgina könyvtárvezető, Sárosoroszi, Ukrajna 

15.25 – 15.30 Zárszó 

  

 

Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének meghívását, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényünket! 

 

A programon szinkrontolmácsolást biztosítunk.  

 

Részvételi szándékát az alábbi  https://goo.gl/L97Lqu  címen várjuk. 

 

A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.  

https://goo.gl/L97Lqu


 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 

Kihívások és kompetenciák 
 

címmel nemzetközi YouTube konferencia sorozatot szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk 

Időpontja:  2020. november 18 ‒ december 9.  10 óra 

 

 

2020. november 18. 

10 óra 

1. Kihívások és kompetenciák. Előadó: Barátné  Hajdu Ágnes, elnök, MKE; 

egyetemi tanár, ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet 

2. Könyvtáros 2020 – változni és változtatni. Előadó: Szóllás Péter, 

főosztályvezető, EMMI 

3. Amikor könyvtárrá válik az egész egész világ: könyvtárak és könyvtárügy 

a 21. században. Előadó: Ragnar Andreas Audunson professzor, Oslo 

Metropolitan Egyetem, Norvégia 

4. Fejlődési célok a digitális világban. A könyvtárak és a könyvtárosok hat 

szerepköre. Előadó: Stephen Wyber, IFLA Manager, Policy and Advocacy, 

Hollandia  

2020. november 25. 

10 óra 

1. Az új helsinki központi könyvtár (Oodi) tervezési koncepciója – mit jelent 

a szakemberek számára és a szakmai készségek szempontjából? Előadó: 

Sauli Antti tervező, Helsinki Városi Könyvtár, Finnország 

2. Speciális kompetenciák a könyvtári marketing kihívásaihoz. Előadó: 

Angela Repanovici, professzor, Transilvania Egyetem, Brassó, Románia 

3. Innovatív kezdeményezések egy kis közösségben, azok kihatása a 

kisebbségi létben élőkre. Előadó: Gáti Gyöngyi könyvtárvezető, Sárosoroszi, 

Ukrajna 

2020. december 2. 

10 óra 

1. Az információs jártasság evolúciója: az információs jártasságtól (IL) az 

információs és médiajártasságig (MIL). Előadó: Joseph Yap, vezető szakértő, 

Referensz-részleg Nazarbajev Egyetemi Könyvtár, Nur-Szultan, Kazahsztán 



2. Élményközpontú irodalomtanítás a XXI. században. Előadó: Fűzfa Balázs 

irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE Berzsenyi Dániel 

Pedagógusképző Központ 

3. Mindennapi kihívások egy többnyelvű környezetben. Előadó: Halász 

Albert igazgató, Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Szlovénia 

2020. december 9.  

10 óra 

1. A šentvidi könyvtár – zöld könyvtár. Kompetenciák és szolgáltatások. 

Előadó: Ana Zdravje könyvtárvezető, Šentvid, Szlovénia 

2. Ezüsthegyi Könyvtár – újító zöld könyvtári kezdeményezések. Előadó: 

Szépvölgyi Katalin könyvtárvezető, Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi 

Könyvtára, Budapest 

 

 

Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének meghívását, tisztelje meg figyelmével a rendezvényünket 

az MKE YouTube csatornáján! 

 

 

A programon az idegennyelvű előadások magyar feliratozással követhetők.  

 

A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.  

 


