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Beszámoló 

az IFLA Milánóban tartott 2009. évi világkonferenciájáról 

az MKE részére 

 

Előkészületek 

Annak érdekében, hogy a könyvtáros szakma kiemelkedő jelentőségű 
 – idén európai helyszínű – nemzetközi rendezvényén minél több magyar 
szakember is részt vehessen, néhány IFLA-t járt kollégával 
kezdeményezést indítottam. Felmértük a tényleges érdeklődést, majd 
annak tudatában, hogy közel 25 könyvtáros1 szívesen venne részt a 
konferencián, ha a mintegy 500 eurós részvételi díj szponzoráltatható 
lenne, támogatókat kerestünk. Minderről tájékoztattuk Bakos Klára 
elnököt, aki helyeselte a tervet, s az MKE erkölcsi és intézményi 
támogatásáról biztosított bennünket.  

Két út kínálkozott: a pályázattal és szponzoroktól nyerhető támogatás. 

Pályázati lehetőségeink korlátozottak voltak. Az NKA nem is írt ki 
pályázatot  2009. évi nemzetközi célú együttműködés támogatására. Az 
OKM miniszteri kerete elfogyott. Az NCA – szerencsénkre – felkínált 
megfelelő feltételrendszerű pályázatot. Ebben a részvételi díj mellett 
csoportos (buszos) útiköltségre és szállásra is kértünk támogatást. Ez 
ügyben Wimmer Éva volt az együttműködő partner.  Az eredményt csak 
júliusban hirdették meg, így ha nem akartuk elveszteni a regisztrációs díj 
júliusnál korábbi határidőhöz kötött viszonylagos kedvezményét, akkor 
más forrás után (is) kellett nézzünk.  

Időközben megcsappant az érdeklődők száma: 15 főre csökkent. Ez 
a körülmény a csoportos utazás tervét is más megvilágításba helyezte. 
 

A lehetséges szponzorok közül a könyvtárakat különféle 
termékeikkel ellátó, gyakorlatilag a könyvtári piacról „élő” hazai 
vállalkozásokat kerestük meg először. Az eredmény lesújtó volt. 

Ezután következett az Olasz Kulturális Intézettel való kapcsolatfelvétel, 
amelyet az OSZK-s Gazdag Tiborné és Németh Gabriella javasolt. 

                                                             
1 Roppant érdekes, hogy mind egyetemi, mind iskolai, egyházi, vállalati, fővárosi és vidéki, sőt határon túli 
jelentkezőkből állt össze a „szándékot nyilvánítók” csoportja, sőt, még a kor  és nem szerinti arány is ideális 
volt. Kár, hogy ebben az összetételben nem jöhettek össze ez alkalommal. 
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L. Mammolini igazgatóhelyettes úr készséggel fogadott bennünket (Bartos 
Évának és Dippold Péternek ezúton is köszönet az ügy kitartó 
pártfogásáért!). Kérésünkön nem lepődött meg, ámde jelezte, hogy 
olaszországi rendezvényen való részvételt intézetük nem támogathat. 
Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a velük kapcsolatban álló olasz cégek 
között támogatót fog keresni. Ez pozitív eredménnyel zárult. A SELEX-
COMMUNICATIONS S.p.A. magyarországi kirendeltség-vezetője 
felajánlotta három fő részvételi díjának kifizetését. Az MKE támogatási 
megállapodást kötött Dr. Giuseppe Monsone2-val. Ennek lényegi tartalma, 
hogy a pénzügyi támogatás fejében a cég visszaigazoló/beszámoló levelet 
vár a résztvevőktől, valamint a támogatás tényének az MKE honlapján 
történő feltüntetését, ill. beszámolókban való említését.  

Az ígért összeg átutalása rövid időn belül megtörtént, és így az IFLA 
konferenciát szervező CONGREX Ltd-nek időben be lehetett fizetni.  

Köszönet illeti Molnár Jánosné Ili MKE titkárt mindazért a 
többletmunkáért, amit az „akció” sikere érdekében végzett, valamint 
Kastaly Beát az utazásszervezési előkészületekben. 

 

Megvalósulás 

A lehetséges támogatandók köre így radikálisan lecsökkent, három főre. A 
fair play jegyében – kollektív MKE-s bölcsesség alapján – a potenciálisan 
„versenyben maradt” 15 fő között megpályáztattuk a helyeket: motivációs 
indoklást, részletes terveket kértünk. A három helyre összesen 
hárman jelentkeztek: Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó (SZTE TIK), Kardos 
András (ELTE BTK egy.h.) és Zsizsmann Éva (OIK). Mindannyiuk 
meggyőző indoklást adott be.  

Időközben az NCA-értékelésről is hírt kaptunk. A megpályázott 
összeghez képest jóval szerényebb keretet ítéltek meg az MKE-nek, 
indoklás nélkül fokozva le a 2 millió forintra becsült projektet. Ennek a 
keretnek az ismeretében én is kaptam támogatást az MKE-től: a 
regisztrációs díj soron kívüli átutalásával az ez évi konferencián magam is 
részt vehettem. Ez ezúton is köszönöm. 

 

                                                             
2 G. Monsone úr kitűnő magyarsággal tárgyalt: mert bár édesapja szicíliai, a magyart anyanyelvként tanulta, 
használja  és becsüli. Könyvszerető ember, aki szívesen látogatna el mind a nemzeti, mind a parlamenti 
könyvtárba.  
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Milánóba mindannyian külön utaztunk. A nyitóülésen már találkoztunk, és 
bár az első naptól kezdve többször volt közös a programunk, de valójában 
mindannyiunkat más-más témák vonzottak. Örömmel tapasztaltam, hogy 
mindhárom pártfogoltunk nagy élvezettel vetette bele magát a szakmai 
forgatagba, s a hatalmas kínálatban sem tévedtek el. Azért városnézésre 
is jutott időnk ... 

 

Claudia Lux elnöki megnyitó beszéde tartalmazta és közvetítette 
mindazt, amit Milánó történelmi, kulturális és gazdasági szerepéről, 
valamint az itáliai könyvtári hagyományokról tudni illik. Rávilágított a 
könyvtáraknak a globális pénzügyi krízis által elszenvedett veszteségeire, 
de azokra a kitörési pontokra és irányokra is, amelyek révén a könyvtárak 
a közösségeket és az egyéneket, a tudományos kutatást, a 
vállalkozásokat még jobban szolgálni lesznek képesek.  

(A gazdasági és a pénzügyi válság könyvtárakra, a könyvtárosságra, mint 
szakmára és hivatásra gyakorolt hatása volt a témája az ún. „elnöki 
szekciónak” is, amelynek paneljébe könyvtáros véleményvezérek mellé 
közgazdászokat, gyakorló csúcsmenedzsereket, szerzői jogi szakértőket is 
meghívott beszélgetőpartnernek.) 

Elnöki programjának vezérgondolatát, a „Könyvtárakat a napirendre!” 
továbbra is érvényesnek ítélte. A könyvtárak érdekérvényesítése ugyanis 
továbbra is fontos, hiszen a könyvtárak lehetőséget és egyenlő esélyeket 
biztosítanak, a fejlődést szolgálják. A könyvtárosok továbbképzésében 
nagy szerepe lesz a következő években a piacgazdasági ismeretek 
elsajátításának. Ezzel is hozzájárulhat a könyvtárosság a 
nemzetgazdaságok és az egyének válságidőszakának túléléséhez, sőt, a 
válság leküzdéséhez. 
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A milánói konferencia főmotívuma a könyvtáraknak a kulturális 
örökségre épülő, jövőt formáló képessége volt. C. Lux hangsúlyozta a 
könyvtárakban őrzött, de sokszor mégis rejtve maradó tudáshoz való 
szabad hozzáférés fejlesztésének jelentőségét, a digitalizálás révén. A 
szabad hozzáférés elveihez való csatlakozás teremtheti meg a lehetőséget 
az „információs szakadék” felszámolására. 

A tudáshoz való szabad hozzáférés gondolata a kiadóknak is modellváltást 
kell jelentsen, és a szerzői jogok nem jelenthetnek gátat a szükséges 
információk és tudás megszerzésében. Az érdekelt felek közötti közeledés 
érdekében az IFLA Szerzői jogi bizottsága az elmúlt évben olyan alaplistát3 
dolgozott ki a szerzői jogokkal kapcsolatos  kivételezésekről  és 
korlátozásokról, amelyre minden ország könyvtárainak szüksége van.   

A szabad hozzáférési jog kérdésköréhez tartoznak a kormányzati 
információk is. Az embereknek joguk van elégséges és minőségi háttér-
információkhoz jutni, akár az új típusú influenzáról, akár az 
élelmiszerbiztonságról is legyen szó. A könyvtáraknak nagy szerepe van 
abban, hogy ezeket az információkat eljuttassa a felhasználóihoz.   

Milánó nemcsak a tradicionális értékek városa, hanem a design és a divat 
fővárosa is. Erre a könyvtáraknak is szüksége van – mondta az elnök. 
Nemcsak újtervezésű könyvtárépületekre és újratervezett katalógusokra, 
hanem a divat, a „felhasználói igények divatjának” a követésére is, az 
annak való megfelelésre is. Az automatizált rendszerek ismerete mellett 
kreatív szellemre is szükség van a könyvtárakban. A feltett kérdést 
megértő, a megfelelő információs forrásokat kiválasztó, az eredményeket 
kiértékelni képes könyvtáros, mint humán erőforrás, kulcsa a könyvtári 
kreativitásnak. A kreativitásra válság idején még nagyobb szükség van, 
mint máskor.  

A nyitóbeszéd, majd az elnöki szekció meghallgatása és átgondolása 
alapján az a véleményem, hogy Claudia Lux olyan elnöke volt az IFLA-
nak, mint amilyen kancellárja Németországnak volt és maradt Angela 
Merkel. 

Engem a későbbi napokban főként a Parlamenti Könyvtárak és 
Kutatószolgálatok szekció előadásai és workshop-jai vonzottak, de más 
programokat pl. poszter előadásokat, kiállítást stb. is meglátogattam. 

A szekciónk - szokás szerint - rendkívül gazdag programot rendezett.  

                                                             
3 Jó lenne magyarul is olvasni, az összes kapcsolódó dokumentummal együtt! 
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Az első napon a parlamenti könyvtárak jelenlegi helyzetével, történetével 
és a jövőben rájuk váró kihívásokkal foglalkoztak az előadók: így a brit, az 
új-zélandi, a mexikói és a lengyel parlamenti könyvtárakról hallottunk, 
főként leíró jellegű megközelítésben.  

A lengyel Szejm könyvtáráról megtudhattuk, hogyan határozta meg a 
sorsát az ország 20. századi történelme.  1919-39 között közel félszázezer 
kötetnyi könyv és tízezer folyóirat képezte az állományát. Az ország 
Németország általi lerohanásakor a könyvtárat is szétdúlták, a fel nem 
égetett, be nem zúzott mintegy ötezernyi könyvet Berlinbe hurcolták. A 
háború utáni újjáépítést követően az 1970-es években már informatikai 
fejlesztések kezdődtek. 1979-től valódi törvényhozási könyvtári státuszt 
kaptak. 1991-ben4 egyesült a parlamenti levéltárral.  

Az alapok lerakásának stádiumánál tart a montenegrói parlamenti 
könyvtár, amelyben az EBESZ demokráciafejlesztő projektje is segítségére 
van. Ámde e segítség odavezet, hogy pl. az EBESZ konzorciumot hozott 
létre az EBSCO-csomag megvételére a parlamenti könyvtár és az 
egyetemi könyvtár részvételével. S míg az egyetemi könyvtár talán 
hasznosítani tudja a túlsúlyosan angolszász forrásokból álló 
adatbáziscsomagot, addig a parlamenti könyvtár felhasználói számára ez 
aligha fog naprakész információkkal szolgálni a belpolitikai és a regionális 
kérdésekben ....   hazai tapasztalataink alapján elmondható, hogy hosszú 
út áll a montenegrói könyvtár előtt, míg saját igényeit meg tudja 
fogalmazni, és önálló arculatát ki tudja alakítani. 

Az olasz parlamenti képviselőházi és szenátusi – immár egyesített – 
könyvtárának és az Európai Parlament könyvtárának munkatársai 
problémafelvető gondolatokkal álltak elő. Míg az olasz könyvtár 
nemrégiben – fizikai értelemben biztosan – eltávolodott elsődleges 
felhasználói célcsoportjától, és nyilvános könyvtárrá vált, addig az EP 
könyvtára változatlanul „belső elválasztású” szolgáltatóként működik 
továbbra is. Mindkettejük előadásának alaphangját a parlamentben, mint 
intézményben való kétkedés, ill. csalódás adta meg.  
 

                                                             
4 További fejlődésében hasonló utat járt be az Országgyűlés Könyvtárával, amennyiben 
meghatározó támogatást kaptak a régió parlamenti könyvtáraival együtt a Frost Task 
Force-tól, az USA Kongresszusi Kutatószolgálatának közreműködésével. 
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Észrevételeim: míg az olasz kolléga a nyilvánossá válást „kiútként” éli 
meg, nem veszi észre, hogy éppen fenntartójától5, a parlamenttől 
távolodik el.  

Az EP pedig, mint az EU egyre erősödő intézménye, 
létszámnövekedésével olyan határokat ért el, ahol a multinacionalitást 
kezelni vélik, de a kulturális különbségeket – ideértve a könyvtárban rejlő 
tudáspotenciál kiaknázásának eltérő módját  – csak látszólag hidalják át. 
Az EP könyvtárának igen nehéz a nemzeti parlamentekben működő 
könyvtárak és kutatószolgálat rangját és elismertségét elérni. 

 

Szekciónk második ülésnapját a Knowledge Management szekcióval 
közösen rendezte.  Ide illett a chilei parlamenti könyvtár6 állampolgári 
kapcsolatokat építő közösségi oldalairól, a Web 2.0-t a gyakorlatban 
alkalmazó, a társadalom szinte minden rétegét – különösen az időseket és 
az ifjakat – megszólító szolgáltatásairól szóló előadás. Feljegyeztem még 
egy holland közkönyvtár Question Manager elnevezésű módszerét. A 
beérkező olvasói kérdéseket automatizáltan indexeli és szignálja a 
könyvtárosokra a rendszer. Mivel a  kérdés-választ is tartalmazó adatbázis 
minden könyvtáros számára transzparens, bármelyikük kiegészítheti a 
választ a saját többlet-tudásával.7 A kollektív intelligenciával létrehozott 
válaszokat Google-optimalizált8 metaadatokkal látják el, így azok ott is 
kereshetők, nagyobb körben válhatnak hasznossá. 

 

A workshop-, vagy műhelymunka-napon kiscsoportos tudásmegosztást 
valósítottunk meg.  

A csoportommal első feladatként megvitattuk a szolgáltatások 
minőségének mérési lehetőségeit.  

Az olasz parlamenti könyvtárban évente készítenek felmérést az 
elvárt és a befogadott minőségről, más tudományos könyvtárakkal 
együttműködve, benchmarking módszerrel. Online interjúkat készítenek, 
kb. 100 választ kapnak egy-egy felmérés alkalmával. 

                                                             
5 Az Országgyűlési Könyvtárban a Képviselői Kutatószolgálat keretében folytatott 
Kutatásaink szerint az európai társadalmakban – a dél- és a nyugat-európaiakban 
különösen - erős a frusztráció a nemzeti parlamentjeikkel szemben. Ezt a gondolkodást 
véltem visszatükröződni ebben az előadásban. 
6 A chilei parlament honlapján már évek óta „blogolnak” a képviselők (IFLA WLIC, Oslo, 
2005) 
7 Nagy kérdés, hogy együttes könyvtári munkával valóban gazdagabbá lehet-e tenni a 
választ? Mik a határai az együttműködésnek?    
8 A válaszok első oldalán jelenik meg az ilyen tétel. 
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Az ausztrál szövetségi parlamentben a következő szempontokból 
értékelik a szolgáltatásaik minőségét: időben és mélységben megfeleltek-
e a felhasználóknak adott válaszokkal? 

 
A kanadai szövetségi könyvtárban belső felülvizsgálattal élnek 

(kollégák között, ill. vezetői szinten) az információs termék kiküldése 
előtt.9 Rendszeresen készítenek felmérést mind a gyűjtemény, mind a 
szolgáltatások minőségéről. A felmérést interjúkkal, kérdőívekkel végzik. 
Statisztikai adatokat gyűjtenek a felhasználásról. A kérdésekről Excell-
alapú nyilvántartást vezetnek, amelyben a válaszok forrását, és minden 
munkaművelete feltüntetnek. A felhasználóktól 90%-ban pozitív 
visszajelzést kapnak – amennyiben nem érkezik visszajelzés, azt is 
elfogadásnak tekintik. Minden panaszt és javaslatot elemeznek.  

A ghanai parlamenti könyvtárban a kanadai és ausztrál 
partnerkönyvtáraktól tanult sajtóvágat-szolgáltatásról rendszeres 
visszaigazolást kérnek. 

Az iraki parlamenti könyvtárban csak a vezető értékeli a munka 
minőségét. 
A következő fordulónak a módszere volt érdekes: minden csoport 
kiválasztott egy problémafelvetőt (önkéntes alapon), aki elmondta a 
munkája során felvetődő, még megoldásra váró gondot. A többi 
csoporttagok brain-storming módszerrel ajánlottak megoldásokat, adott 
időtartam alatt. Amikor a megállapodott idő letelt, a problémafelvető 
átment egy másik csoporthoz, ahol újabb tanácsokat, javaslatokat 
gyűjthetett be. Négy csoport volt, átlagosan 6-7 taggal. Egy-egy 
problémára így két tucat megoldási javaslat „futott be”. A módszer 
annyiban tért el a brain storming eddig ismert módszerétől, hogy 
kiscsoportos formában nagyobb forgási sebességet lehetett elérni, és több 
őszinte választ lehetett kapni.   

A felvetett problémák közül néhány: kapcsolattartás a képviselőkkel; 
politikai nyomásra kinevezett könyvtári vezető és a törvényhozó testület 
kapcsolata; kormányzati szervek (minisztériumok) honlapjának tartalmi 
teljessége, a minőség ellenőrizhetősége.  

 

                                                             
9 Nem tartozott szorosan a vitatott témához, de igen érdekes információ: a kanadai 
kutatók a bizottsági ülésekhez készített anyagaikat maguk adhatják elő. 
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Poszter előadások 

A brazil parlamenti könyvtár a húsz évvel ezelőtt lezajlott alkotmányozási 
folyamat során keletkezett dokumentumokat digitalizálta, és tette 
teljeskörűen kutathatóvá. 

A koreai Chunghum egyetem atomenergia-kutatója a tudományos 
tevékenységet szolgáló információszolgáltatások és a Kék Óceán stratégia 
lehetséges kapcsolatát vázolta fel. 10 

A svájci vezetéssel megvalósított VIATICALPES projekt a kulturális 
örökség több szálát fonja össze: az alpokbeli utazási leírásokat 
térképekkel, metszetekkel, grafikákkal ötvözi, online multimédiás 
megoldással, a genfi városi könyvtár, a Gallica és a Google 
konzorciumának keretében. 

A Berufsverband Information Bibliothek (BIB) ötlete a könyvtáros 
egyesületeknek: a szakmai eszmecseréket személyes látogatásokkal, 
szakembercserével kellene hatékonyabbá tenni. Az ALA és a BIB között 
megvalósított együttműködésről ezen a linken lehet tájékozódni:  
http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Der_BIB_und_die_Welt/ALA-BIB-
Exchange.pdf 

A PUBLIKA Kör poszterje mellett Billédi Ibolya és Bartos Éva adtak 
tájékoztatást – az aktív magyar IFLA-részvételt idén ők fémjelezték.  

 

A szervezésről 

Az olaszokról gyakran hangzik el az az általánosítás, hogy 
érzelemgazdagságuk és szervezőkészségük fordítottan arányos. Ezen a 
konferencián a nyitóülésről a zárásig jól szervezetten zajlottak az 
események. Ebben az eredményben a leköszönő német elnöknek, Claudia 
Luxnak is fontos szerepe lehetett: racionalitása, s ebből eredő ráhatása 
ezekre a tényezőkre is érzékelhető volt.  

Minden rendező ország törekszik saját kultúrájának megismertetésére is. 
Miközben mi európaiak élvezettel hallgattuk a nyitóülés kezdetén Kalaf 
áriáját, az operakultúrában járatlanabb, de nagyszámú afrikai 
küldöttségek feszengtek a túl hosszúra nyúlt commedia dell’arte alatt is. 
Pedig az öt élőképre tervezett, a  teljes világtörténelmet őrző és 
bemutatni képes „Könyvek könyve” szellemes alapgondolatra épülő 
előadásnak ez csak egyik része volt ...     

                                                             
10 Személyes találkozásra nem volt lehetőség. 
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A nyitóülésen megjelent néhány kormányzati és helyi politikai vezető – 
helyettese. Eldarált általánosságok után gyorsan távoztak az elnöki 
asztaltól és körünkből – igaz, vasárnap délelőtt volt .... 
 

A nyitóülést megtisztelő küldöttek egyöntetűen meghívást kaptak 
Lombardia önkormányzata által szervezett, a konferenciaközpontban 
megvalósított büféebédre. A gazdag észak-olaszországi tartomány 
gesztusa nem könnyen másolható, azonban a minden delegáltra egyaránt 
érvényes vendéglátás módszere azonban mégis megkapó gondolat.  

Ugyancsak szépen oldották meg a kulturális est programját. A szellemi és 
lelki csemegeként szolgáló dómbeli koncert, a könyvritkaságok bemutatói 
és képzőművészeti kiállítások szervezése mellett éttermek sorát nyerték 
meg „a baráti vacsorához”.  A közös tánc élménye azonban elmaradt.    

 

Lezárás, összegzés 

A konferencia előadásait tartalmazó CD-t, valamint az ajándékként kapott 
„Italian Libraries” c. tanulmánykötetet11 a Könyvtári Intézet 
szakkönyvtárának adtam. A kötetet ismertetem a Könyvtári Figyelő-ben. 

A támogatók által elvárt, ill. még fennálló kötelezettségeinkről:  

 a szpronzoráló SELEX-COMMUNICATIONS S.p.A.-nak szóló 
levél elkészült, a három támogatott aláírta, a regisztrációs 
díjakról számlát hoztunk, mindkettő másolata az MKE 
irattárában található; 

 az NCA-nak szóló elszámolás megtörtént; 

 Ficzkó Ildikótól tudom, hogy az SZTE könyvtárában 
beszámolót tartott, és az egyetemi oktatásban is felhasználja 
az IFLA-n szerzett tapasztalatait. 

 Zsizsmann Éva és jómagam beszámolóját (az enyémnek 
célszerűen a konferenciáról szóló részét), Kardos András 
helyszíni tudosítói blogjának linkjét el kellene helyezni az MKE 
honlapján.  

 

Tanulság mindenesetre levonható a különböző „szponzori 
attitűdökből” is.   Ma már tudom, hogy a hazai cégekhez is csak úgy 
lesz szabad fordulni, hogy csupán egy-két fő részére kérünk támogatást – 
                                                             
11  Quaderni di Libri e Riviste d’Italia 62 : Iacobelli : IFLA 2009 : Milano: 149 p. 
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így talán nem lesz elijesztő az összeg. Ha esetleg többen lesznek 
hajlandóak támogatást adni, a cél könnyebben lesz elérhető. S mivel az 
ősz folyamán már többen is megkerestek, hogy jövőre is indul-e ilyen 
szervezés, érdemes arra gondolni, hogy a 2010-ben újra Európában, 
Göteborgban rendezendő IFLA-kongresszuson való részvétel 
támogatásához meg lehetne nyerni magyar érdekeltségű svéd 
vállalkozásokat is: közvetlenül, vagy a svéd nagykövetség révén. 

Az előkészítést  még hamarabb kellene megkezdeni. Az NKA-hoz érdemes 
lenne még ez évben kéréssel fordulni, hogy 2010-re ne mulasszon el 
nemzetközi együttműködésre szóló pályázatot kiírni. Más támogatási 
források (pl. a Balassi Intézet, a European Cultural Foundation) is 
megkeresendők. 

A támogatást jövőre is a regisztrációs díjra kellene fókuszálni. 

Fontos lenne bíztatást adni szekció- vagy poszter előadás megtartására. A 
magyar könyvtárügyről lenne mit: pozitívumot a szakmai világ elé tárni. 

Mindezt abban a reményben írom le, hogy az MKE a 2010-es 
kezdeményezést is támogatni fogja.  

 

 

Budapest, 2009. október 

 

 

Haraszti  Pálné 

az MKE volt alelnöke 


