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Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Elnökség! 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 2018. áprilisában hozta nyilvánosságra a szervezet tagjai 

által elfogadott, s mind a fenntartó EMMI Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság, mind a 

szakmai irányítás (EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjteményi Főosztály) támogatását 

élvező középtávú stratégiai fejlesztési koncepcióját1. 

A nemzetközi tendenciák feltérképezésére, a jelenlegi helyzet elemzésére, a kormány által elfogadott, 

releváns nemzeti stratégiákra, valamint az ezekben megfogalmazott célok számbavételére, és a 

kapcsolódási pontok meghatározására alapozva a következő fejlesztési irányokat jelöltük ki: 

1. A gyűjtemények átértelmezése és fenntarthatóságuk biztosítása, a hozzáférés segítése 
2. Kutatástámogatás, tudásmenedzsment, a tudományos eredmények disszeminációja 
3. A hallgatói eredményesség támogatása, tanulástámogatás 
4. Vezetés, szervezeti kultúra, szakértelem 
5. Kommunikáció, márkaépítés 

A dokumentum alapvetése a könyvtárakban és működési környezetükben zajló paradigmaváltás. 

A könyvtárügy hazai helyzetét áttekintve jól érzékelhető, hogy a 21. századi kihívásokra és a 

megváltozott környezeti tényezőkre a különböző könyvtártípusok más-más úton keresik a megoldást. 

Ez természetes, hiszen például közművelődési, iskolai vagy felsőoktatási környezetben különböznek a 

fenntartói elvárások, a célrendszerek, a közvetlen felhasználói közösség, melyekhez igazodva más-

más hozzáadott értéket képviselhetnek a könyvtárak. 

A felsőoktatási könyvtárak - a fenntartó egyetemek intézmény-fejlesztési céljait szem előtt tartva - 

elsődleges fókusza az oktatás, a tanulás és a kutatás támogatása. Annak érdekében, hogy 

intézményeink az évezred első évtizedében megjelent hatalmas versenytársakkal fel tudják venni a 

versenyt és életben tudjanak maradni, újra értelmezzük szerepünket, és minden erőforrásunkat úgy 

szervezzük át, hogy intézményi beágyazottságunkból fakadó helyzeti előnyünket kihasználva a 

környezeti változások piaci réseit megcélzó szolgáltatásokat alakítsunk ki. 

Ebben a helyzetben a nemzeti kulturális örökség szempontjából megkerülhetetlen gyűjteményeink 

korszerű, a felhasználói igényekhez és fenntartói elvárásokhoz illesztett innovatív szolgáltatások révén 

kell, hogy utat találjanak a közösségekhez. Következésképpen, az erőforrásainkat a korszerű 

adatmenedzsment, digitalizáció, digitális kompetenciafejlesztési, projekt-támogatási, kommunikációs, 

oktatás- és kutatásmódszertani fejlesztésekre összpontosítjuk. 

  

                                                           
1 A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023. http://ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf 
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Fentiekből következően a felsőoktatási könyvtárak emberi erőforrás utánpótlása széles bázison kell, 

hogy alapuljon. Megállapítható, hogy a fent vázolt feladatrendszerben az egyszakos könyvtáros és 

informatikus- könyvtáros képzés nem képes a felsőoktatási könyvtárak munkaerő-igényét sem 

mennyiségileg, sem minőségileg kielégíteni. Egyre nagyobb arányban szükséges különféle 

tudományterületi ismeretekkel és a könyvtárakban eddig nem ismert kompetenciákkal rendelkező 

munkatársak alkalmazása, innovatív feladatmegoldó teamek építése. Ez a jelen munkaerőpiaci 

körülményei között nem szorítható közgyűjteményi életpálya-modell keretei közé. 

A fentiekben röviden kifejtett tényekre alapozva úgy látjuk, hogy a hivatkozott stratégiai koncepció 

megvalósítását egyértelmű kommunikációval, tudatosan épített partnerséggel és érdekképviselettel 

szükséges megalapozni annak érdekében, hogy minden fél számára láthatóvá váljanak a felsőoktatási 

könyvtárak értékei, szerepe, teljesítménye és potenciálja. 

Határozott szándékunk továbbra is a különböző könyvtártípusokkal való kölcsönösen előnyös 

együttműködés, ám a felsőoktatási könyvtárak mint intézmény csoport képviseletét a jövőben 

határozottan és egyértelműen az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumára bízzuk, a könyvtárainkban 

foglalkoztatott könyvtáros szakemberek képviseletét pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete hivatott 

ellátni. 

Kérjük az alább felsorolt intézmények törlését az Informatikai és Könyvtári Szövetség tagjai közül. A 

kilépési szándékot minden érintett könyvtár vezetője hivatalos levélben is megerősíti. 

2019. május 3. 

Üdvözlettel  

a felsorolt intézmények nevében, 

Nagy Zsuzsanna s.k. 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára 
Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
Dunaújvárosi Egyetem Könyvtár és Információs Központ 
ELTE Egyetemi Könyvtár 
Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár 
Közép-Európai Egyetem Könyvtára 
Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 
Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár 
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára 
Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára 
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar könyvtára 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár 
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár 
Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 
Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára 


