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Jelmondata: Strong libraries, strong societies!

Erős könyvtárak az egyenlő 

és innovatív társadalmakért!
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Trendek 1.

1. trend – Az új technológia kiterjeszti az 
információhoz való hozzáférést, ugyanakkor 
korlátokat is állít

2. trend – Az online tanulás átalakítja és 2. trend – Az online tanulás átalakítja és 
megváltoztatja a hagyományos oktatást

3. trend – Az adatvédelem és a magánélet 
határai újradefiniálódnak



Trendek 2.

4. A hálózatba kapcsolt társadalmakban új 
vélemények és csoportok vonják magukra a 
figyelmet és jutnak szerephez

5. Az új technológiák átalakítják a globális 
információs gazdaságot

Mindegyik kapcsolódik a technológiához, legyen 
az oktatás, a magánélet, vagy a kulturális örökség, 
valamilyen módon mindet formálja a technológia.



És?

• Ha önmagukban nézzük a trendeket, azt 
gondolhatjuk: “És? Mi van akkor? Ezt már tudjuk.”  

MKE 80  - Budapest, 2015



Rendszeres aktualizálás 

• Update – esettanulmány, sztori

• Gerald Leitner  - Wroclaw

• 5 évente új trend jelentés • 5 évente új trend jelentés 

• Stratégia (2016-2021)

• 2 évente új kulcsfontosságú

területek (key initiatives) 

• MKE konferenciák, kiadványok
https://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2017/10/iflatrendek_roviden_V6.pdf



IFLA Trend Report - Update 2018

A 2018-as IFLA President's meeting 

1.Hogyan tudnak a könyvtárak hatékonyabban 
felkészülni egy olyan kiszámíthatatlan jövőre, amelyet 
a változatos, folyton változó trendek formálnak? 
Segíthet egy forgatókönyv elkészítése?

2.Hogyan gátolhatják a könyvtárak egy új digitális sötét 2.Hogyan gátolhatják a könyvtárak egy új digitális sötét 
kor létrejöttét, amelyet a magánélet, a hozzáférés és 
az igazság elleni támadások jellemeznek?

3.Hogyan reagálhatnak a könyvtárak az egyre 
nagyobbá váló internetes cégek befolyásának 
növekedésére?

4.A könyvtárak tevékenysége tartalomszolgáltatásra 
korlátozódik, vagy részesei lehetnek a közösségi 
hálózatok információs infrastruktúrájának is?



IFLA stratégiája 2016-2021

1.A könyvtárak társadalmi szerepe

2.Információ és tudás

3.Kulturális örökség3.Kulturális örökség

4.Képessé tétel, teljesítményfejlesztés



A könyvtárak társadalmi szerepe

Kulcsfontosságú kezdeményezések: 

1.1 Az olvasás és a műveltség előmozdítása, 
amely egy nélkülözhetetlen előfeltétele a 
társadalom életében való aktív részvételnek, az társadalom életében való aktív részvételnek, az 
információ bármely formájához való hozzáférésen 
keresztül

1.1.1 Fejlesztés és megvalósítás

• Call to Action: International Literacy Day 
(September 2015) 



Az olvasás és a műveltség 

1.1.2 A média és információs műveltség fejlesztése, 
jelentőségének tudatosítása

1.2 A könyvtárak bemutatása és képviselete az 1.2 A könyvtárak bemutatása és képviselete az 
egyes nemzetközi szervezetek programjához 
kapcsolódóan (mozgalom, támogatás, 
együttműködés nemzeti és nemzetközi szinten)

1.2.1 UNESCO, 

1.2.2 ENSZ 2030 Fenntartható fejlődés 

Lyoni nyilatkozat



Az olvasás és a műveltség 

1.3 Továbbépítkezés az IFLA Trend jelentés 
alapján

• Gyorsan változó információs környezet, politika 
és cselekvési terv és cselekvési terv 

• IFLA Trend Report Update (August 2016) 

1.4 Az IFLA szabványok kifejlesztésével 
támogatjuk a könyvtárakat közösségeik 
számára nyújtott szolgáltatásaik ellátásában 



4. Képessé tétel, teljesítményfejlesztés

4.1 A könyvtárak népszerűsítése az ENSZ 2030 
Fenntartható fejlődés programjában

4.1.1 Tudatosítsuk a szerepünket az ENSZ 
Transforming our World: the 2030 Agenda for Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development programjával 
kapcsolatosan

4.1.2 Kötelezzük el az IFLA tagokat, hogy 
támogassák, hogy a könyvtárak belekerüljenek a 
nemzeti és regionális tervekbe is



4. Képessé tétel, teljesítményfejlesztés

4.1.3 Változtassuk meg a gondolkodást és tegyük 
a könyvtárakat valódi közkinccsé.  

4.2 Folytatjuk az International Advocacy
Programme (IAP) – otProgramme (IAP) – ot

Building Strong Library Associations (BSLA) model 
and Africa IAP pilot. 

4.3 Vezetői program 2016-2018

4.4 Building Strong Library Associations 
program 



4. Képessé tétel, teljesítményfejlesztés

4.5 Megerősíteni az IFLA regionális és 
szektorális kapacitásait és részvételüket a 
stratégiai terv végrehajtásában

4.5.1 Megerősíteni az IFLA regionális kapacitásait 4.5.1 Megerősíteni az IFLA regionális kapacitásait 
és a vezetőket

4.5.2 A közkönyvtári szektor részvételének 
növelése a nemzeti, regionális és nemzetközi 
színtéren egyaránt 



És egy csavar …

2014 befejeződik a GL program

Bill and Melinda Gates Foundation

Global Libraries Legacy Gant

•       The Public Library Association (PLA), a •       The Public Library Association (PLA), a 
division of the American Library Association;

•       The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA); and, 

•       TASCHA (Technology and Social Change 
group) of the Information School (iSchool) at the 
University of Washington



Global Vision 

• Workshops, Athén

• Stratégiai és szervezetfejlesztés

• IFLA Library Map of the World

• magyar közreműködő, magyar adatok

• 136 Countries, 190 Contributors

• Központban a közkönyvtárak



Európai workshop – Párizs 2018

• Célok és feladatok feldolgozása

Magyar szeminárium



Online szavazás - kiértékelés

190 UN Member States on 7 
continents ↔ 213 
469,152 years of library experience469,152 years of library experience
ALL generations and library types
9,291 workshop participants
185 workshops
21,772 online votes



Global Vision Report

• A workshop-ok analízise ->az IFLA új 2019-2024 
stratégiája

• Global Vision Report előszava: 

• Glòria Pérez-Salmerón hitet tesz azon 
meggyőződése mellett, hogy az információhoz való meggyőződése mellett, hogy az információhoz való 
egyetemes hozzáférés kulcsfontosságú az 
emberiség számára és ennek segítségével tudjuk 
elérni az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait, ezzel 
összekapcsolva az IFLA előző és jövendő stratégiai 
terveiben megfogalmazott hagyományos célokat a 
fenntarthatósággal. 

• IFLA Ideas Store - az online kérdőíves felmérés 2018 
Kuala Lumpur



IFLA stratégiai terv 2019-2024

2019 Athen WLIC



IFLA stratégiája 2019-2024 

A stratégiának négy nagy témaköre van:

1.A könyvtárak egységes hangjának megerősítése

2.A szakmai gyakorlat fejlesztése és ösztönzése2.A szakmai gyakorlat fejlesztése és ösztönzése

3.A könyvtári terület összekapcsolása és 
megerősítése

4.Az IFLA szervezetének optimalizálása



1. A könyvtárak egységes hangjának 
megerősítése

a/ Megmutatni a könyvtárak erősségét a fenntartható 
fejlődési célok elérésben

b/ Értékes partnerként növelni jelenlétét a nemzetközi 
szervezetekben és üléseken

c/ Együttműködni a könyvtáros szervezetekkel és c/ Együttműködni a könyvtáros szervezetekkel és 
könyvtárakkal a jogi és finanszírozási kihívásaik 
azonosítása és támogatása érdekében

d/ Formálni a nyílt hozzáférés, a könyvtárak értéke, 
illetve a szellemi szabadság és emberi jogok kapcsán 
kibontakozó vitákat és a közvéleményt



2. A szakmai gyakorlat fejlesztése és 
ösztönzése

a/ Előállítani, kommunikálni és terjeszteni azokat a 
kulcsfontosságú forrásokat és szakmai anyagokat, 
amelyek a szakmát inspirálhatják

b/ Magas minőségű kampányok, információk és b/ Magas minőségű kampányok, információk és 
más kommunikációs termékek szállítása a könyvtárak 
bevonása és erősítése érdekében

c/ Olyan szabványok, útmutatók és egyéb 
anyagok kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a 
szakma magas színvonalához

d/ A könyvtári munkát segítő eszközök és 
infrastruktúra biztosítása



3. A könyvtári terület 
összekapcsolása és megerősítése

a/ A személyes hálózatépítés lehetőségének 
megteremtése

b/ A virtuális hálózatépítés és kapcsolatok 
támogatása

c/ A könyvtári terület megerősítése nemzeti és 
regionális szinten

d/ Célzott tanulás és szakmai fejlődés 
támogatása



4. Az IFLA szervezetének optimalizálása

a/ Segíti a szervezet hosszútávú pénzügyi 
stabilitását

b/ A humánerőforrások és hálózatok 
hatékony mozgósítása

c/ A tagságunk erősítése, diverzifikálása és 
bevonása

d/ A láthatóságunk növelése a jó és 
innovatív kommunikáció révén



Változás

Az IFLA immár nemcsak a könyvtárosok
érdekeinek képviselője kívánt lenni, hanem a
vélemények meghallására is komoly hangsúlyt
fektetett.fektetett.



Vizualizálás, tájékoztató anyagok 

• Brossúra

• Képeslap

• Magyarázatos tájékoztató anyag• Magyarázatos tájékoztató anyag

• Interaktív 

• térkép

• infografika

• Eszköz 

• Jó gyakorlatok, sztorik

• ….



Infografika



A megválasztott elnök szekciója 2021

Barbara Lison (2021‒2023) minden elődjénél jobban 
kiemeli a fenntarthatóság fontosságát, ezt példázza 
jelmondata is: A könyvtárak egy fenntartható jövőt 
építenek. építenek. 

• Kiindulópont a 2021. júliusában közzétett Regional
Advocacy Priorities (Regionális érdekképviseleti 
prioritások) kérdőív eredménye

• Ebben a szekcióban formálódott az a 20 trend, 
melyet a Trendjelentés  2021-es frissítése 
kiindulópontjává vált



Trendjelentés aktualizálás 2021

Christine Mackenzie és 

Barbara Lison

…Kay Raseroka…Kay Raseroka



Trendek 2021  01

1. Nehéz idők várnak ránk 
A Covid covidból való lassú kilábalás nyomást gyakorol a 
közkiadások minden formájára, és megköveteli a 
könyvtáraktól, hogy fokozzák az érdekképviseleti 
erőfeszítéseket.erőfeszítéseket.
2. A virtuális itt marad 
Az emberek továbbra is szívesebben férnek hozzá távolról a 
könyvtári szolgáltatásokhoz, megkérdőjelezve a terek és a 
fizikai kínálat értékét.
3. A fizikai terek jelentősége visszatér 
Az emberek újra felfedezik a terek értékét, amelyek 
lehetőséget kínálnak az értelmes cserére és beszélgetésre.



Trendek 2021 02

4. Az egyéni szociális készségek jelentősége nő
A technológiák gyors fejlődésének idején a könyvtárosok 
számára egyre fontosabbá válik, hogy képesek legyenek 
újítani és alkalmazkodni a kiszámíthatatlan helyzetekhez.
5. A sokszínűséget komolyan veszik 5. A sokszínűséget komolyan veszik 
A sokszínűség létezésének és hatásainak növekvő 
tudatossága gyűjteményeink, szolgáltatásaink és 
gyakorlataink radikális reformjához vezet.
6. Környezeti hatások figyelembevétele
Az éghajlatváltozás új fenyegetést jelent a könyvtárakra és 
az általuk szolgált közösségekre, radikális alkalmazkodást 
kényszerítve a katasztrófa elkerülése érdekében.



Trendek 2021 03
7. A mobilitás növekedése
Mivel az emberek egyre mobilisabbak, a "helyi" könyvtár 
fogalma kevésbé releváns, és növekszik annak 
szükségessége, hogy határokon átnyúló egyesített 
szolgáltatásokat nyújtsunk.
8. A türelmetlen felhasználó 8. A türelmetlen felhasználó 
A könyvtárhasználók, különösen a fiatalabb generációk, 
akik igénylik a modern technológiákat és szolgáltatásokat, 
és fennáll annak a veszélye, hogy elfordulnak a 
könyvtáraktól, ha nem találják meg őket ott.
9. Az analóg visszatér 
Egy új generáció, amelyet traumatizált az állandó 
közösségi média stressze, újra felfedezi a fizikai 
erőforrásokat ‒ beleértve a könyveket is ‒  menekülésként.



Trendek 2021 04
10. A méret kérdései 
A teljes körű és modern szolgáltatások nyújtásának növekvő 
költsége azt jelenti, hogy ezt csak a nagyobb intézmények 
tehetik meg, a kisebbeket hátrahagyva.
11. Adaturalom
Az adatok új felhasználása és alkalmazásai drámaian Az adatok új felhasználása és alkalmazásai drámaian 
megváltoztatják gazdasági és társadalmi életünket, ami egyre 
inkább elengedhetetlenné teszi az emberek számára, hogy 
adatműveltté váljanak.
12.Átalakult a keresés 
A mesterséges intelligencia forradalmasítja az 
információkeresés módját, lehetővé téve, hogy egyre 
pontosabb eredményeket nyújtsunk a felhasználók számára.



Trendek 2021 05

13. Verseny a szélsőségekig
A politikai vita polarizálódik, ami megnehezíti a 
konszenzus megtalálását a politikában és a 
társadalomban egyaránt, aláásva a közös 
intézmények ügyét.intézmények ügyét.
14. Egész életen át tartó tanulás
Egyre több embernek kell átképeznie magát élete 
során. A könyvtárak fokozzák a tanulást segítő 
tevékenységüket.
15. Globális gyűjtemény 
Az erőforrások digitalizálásával és az intézmények 
közötti munkalehetőségekkel az egyetemes 
erőforrásokhoz való hozzáférésről van szó.



Trendek 2021 06

16. A tudás privatizációja
A technológiai eszközök használata, valamint a szerzői 
jogok lassú reformja azt jelenti, hogy a magánszereplők 
akár korlátozhatják és ellenőrizhetik az információkat, ami 
engedélyeket és kifizetéseket jelent.engedélyeket és kifizetéseket jelent.
17. A képesítések számítanak 
Az információs környezet összetettségének növekedésével 
párhuzamosan nő a magasan képzett könyvtári dolgozók 
aránya. 
18. Az információs műveltség elismerése
A kormányok elismerik az információ, az írástudás 
fontosságát, mint a félretájékoztatás térnyerésére ellen 
adható sikeres hosszú távú választ.



Trendek 2021 07

19. A nyílt hozzáférés kérdéseket vet fel a könyvtárak 
egyedülálló szerepével kapcsolatban

Mivel a tudományos információk egyre nagyobb része 
szabadon hozzáférhető, a könyvtárak kénytelenek 
alkalmazkodni szerepükhöz, vagy elveszíthetik alkalmazkodni szerepükhöz, vagy elveszíthetik 
kizárólagosságukat és fontosságukat. 
20. Az egyenlőtlenségek tovább mélyülnek
Mivel a technológia új lehetőségeket teremt azok számára, 
akik hozzáférnek hozzá, a szakadék közöttük és a 
nélkülözők között növekszik, és azzal a kockázattal jár, 
hogy a lakosság nagy részét szegénységbe szorítja, 
hacsak nem teszünk lépéseket.



A 10 fontos trend

1. Nehéz idők várnak ránk 

2. A virtuális itt marad 

3. A fizikai terek jelentősége visszatér 

5. A sokszínűséget komolyan veszik 

6. Környezeti hatások figyelembevétele6. Környezeti hatások figyelembevétele

8. A türelmetlen felhasználó 

11. Adaturalom 

14. Egész életen át tartó tanulás 

18. Az információs műveltség elismerése

20. Az egyenlőtlenségek tovább mélyülnek



Az 5 legfontosabb trend

2. A virtuális itt marad 

5. A sokszínűséget komolyan veszik 

6. Környezeti hatások figyelembevétele

14. Egész életen át tartó tanulás 14. Egész életen át tartó tanulás 

20. Az egyenlőtlenségek tovább mélyülnek 



Barbara Lison első elnöki 
beszéde 

• Kiemelte a trendek, illetve ezek 
megállapításakor lefolytatott közösségi 
gondolkodás fontosságát, a fiatal könyvtárosok 
‒ akikből hamarosan a jövő könyvtári vezetői ‒ akikből hamarosan a jövő könyvtári vezetői 
lesznek ‒ szerepét a tendenciák 
megfogalmazásában. 

• A kapott 20 irányt tovább elemezték és 5 
pontban integrálták, melyekre elnöksége alatt 
összpontosít majd 



Trendek az elnöki programban 01 

1. A virtuális elérés továbbra is velünk marad (az emberek 
megkedvelték a távoli hozzáférést, és ez kérdéseket vet fel a 
fizikai terek és a fizikai kínálat fontosságára nézve)
2. A sokszínűséget komolyan kell venni (a diszkriminációt 
és hatását egyre többen felismerik, és ez radikális reformot és hatását egyre többen felismerik, és ez radikális reformot 
idéz elő a gyűjteményekben, a szolgáltatásokban és a 
gyakorlatban)
3. Számolni kell azzal, hogy környezetünk veszélyben van 
(a klímaváltozás újabb fenyegetés a könyvtárak és az általuk 
kiszolgált közösségek számára, ezért erőteljes 
alkalmazkodásra van szükség a katasztrófákat elkerülendő)



Trendek az elnöki programban 01 

4. A tanulás élethosszig tart (ma már egy állás 
nem egész életre szól, egyre többeknek kell 
átképezniük magukat, ezért a könyvtárak támogatják 
a tanulás minden formáját)

5. Mélyülnek az egyenlőtlenségek (a technológia 5. Mélyülnek az egyenlőtlenségek (a technológia 
új lehetőségeket nyit meg azok előtt, akik 
hozzáféréssel rendelkeznek, nő viszont a szakadék 
köztük és a hozzáféréssel nem rendelkezők között, s 
ezáltal az a veszély, hogy a lakosság jelentős 
hányada szegénységre lesz kárhoztatva, hacsak nem 
kerül sor különböző akciókra). 



Elnöki program 01

• Barbara Lison elnöki programjában kiemeli, 
hogy a pandémia tudatosította a 
könyvtárosokban és olvasóikban egyaránt a 
könyvtárak fontosságát közösségeik könyvtárak fontosságát közösségeik 
számára. 

• Felelősségünk, hogy továbbra is, ha kell 
minden találékonyságunkra és 
erőtartalékunkra támaszkodva, de biztosítsuk 
a hozzáférést a kultúrához és az 
információhoz, még a legnehezebb 
körülmények között is. 



Elnöki program 02

Az elnök hangot ad azon reményének, hogy ez a 
legjobb megközelítés az IFLA fenntartható 
jövőjének biztosítására, ezáltal egy erős és jövőjének biztosítására, ezáltal egy erős és 
egységes könyvtári területet hozva létre, amely 
lehetővé teszi és működteti az írástudó, tájékozott 
és részvételen alapuló társadalmakat. 



Stratégiai dokumentumok

Stratégiai dokumentumok segítenek a nemzeti 
stratégiák (egyesületi, könyvtárügyi) alkotásban, 
a jövőkép kialakításában, a küldetés és tudatos 
könyvtárpolitika formálásában.



Köszönöm a figyelmet!


