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Könyvtárak.
Szolidaritás.
Társadalom.

2017. augusztus 20-25.
+1-1 nap...Wroclaw (és nemcsak)



Szatelitkonferencia
▪ Az IFLA Iskolai Könyvtári Szekció szervezésében.
▪ Téma: a lengyel iskolai könyvtári helyzetkép és az IFLA 

Iskolai Könyvtári Útmutató gyakorlati alkalmazása.
▪ Résztvevők: a szekció elnökségén kívül döntően lengyel 

könyvtárosok, könyvtárostanárok.
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A lengyel 
iskolai könyvtárakról
▪ A könyvtári és az oktatási törvénynek is része + helyi 

jogszabályok.
▪ Általános iskolában kötelező: 89%-ban van is.
▪ 1982 óta létezik könyvtárostanári státusz a törvény 

szerint. Száma függ a diáklétszámtól, a gyűjtemény 
nagyságától, az iskola nyitvatartásától…
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Wrocław
Centenáriumi 
Csarnok
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247 szekció
500 előadóval

80 kiállító
1000 négyzetméteren

3100 résztvevő
a világ 122 országából
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A program
▪ A munka elsősorban tematikus szekciókban és 

“business meetingeken” (nyitott vezetőségi üléseken) 
zajlott.

▪ Néhány szekció kiemelkedett a többi közül: 
□ szekció az “újoncoknak”,
□ az IFLA stratégiai programjairól,
□ az új IFLA-elnök bemutatkozása alkalmából. 7



IFLA WLIC 
mobilalkalmazás
Testreszabható programnaptár :: 
Marketing :: Hírek, információk
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Nyitó- és 
záróünnepség
▪ Protokoll: a leköszönő és a megválasztott IFLA-elnök, 

valamint a helyi szakmai vezetők köszöntő szavai.
▪ Látványos, zenés színpadi showműsor Wrocław 

történetéről.

9



Korunkban, mikor egyre több 
manipulált, hamis információ, 
részigazság vesz bennünket körül, 
szükségünk van a könyvtárakra és a 
könyvtárosokra mint a hiteles 
információ őrzőire és közvetítőire.
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Kísérőprogramok
▪ Szakkiállítás: 80 kiállítóval 1000 négyzetméteren. Pillantás 

a jövő könyvtárainak világába.
▪ Poszterszekció
▪ “Baráti találkozó”: nagyszabású kulturális este a lengyel 

hagyományok és gasztronómia bemutatására.
▪ Szervezett könyvtárlátogatás: tematikus könyvtárlátogató 

túrák - mi az iskolai könyvtárin vettünk részt. >>>
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Könyvtárlátogatás
▪ Alsó-Sziléziai Pedagógiai Könyvtár, Wrocław

□ Nincs országos pedagógiai könyvtári hálózat.
□ Vajdaságonként van központ - összesen 268 pedagógiai 

könyvtár + 1240 pedagógiai könyvtáros (=könyvtárostanár).
□ Önálló könyvtárak, nem a pedagógiai intézet részei.
□ Szolgáltatások tanároknak, diákoknak, iskolai 

könyvtáraknak.
▪ Három iskolai könyvtár >> 14
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Egy hagyományos 
iskolai könyvtár
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Egy kreatívan felújított 
könyvtárterem
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Könyvtár Wrocław 
legjobb gimnáziumában



IFLA-ügyek
A wrocławi 

kongresszuson 
vette át az IFLA 
elnöki tisztségét 

Donna Scheedertől 
Glòria Pérez-Salmerón, 
és kezdte meg munkáját 

az új elnökség,
amelynek tagja 

Barátné Hajdu Ágnes.
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IFLA-ügyek
Az IFLA Iskolai Könyvtári 

Szekció új vezetője 
a kanadai 

Joanne Plante lett, 
a Québeci Nemzeti 

Könyvtár és Levéltár 
tájékoztató szolgálatának 

vezetője.
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Magyar 
könyvtárostanárként 
Wrocławban
▪ Pataki Marianna előadása a menedzsment szekcióban: 

Civilek a minőségi oktatásért.
▪ Hozzájárulásunk az IFLA Little Library “gyűjteményéhez”.
▪ Kapcsolatfelvétel a lengyel könyvtárostanár-egyesülettel 

és az Alsó-Sziléziai Pedagógiai Szakkönyvtárral.
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Magyar 
könyvtárostanárként 
Wrocławban
▪ Iskolai Könyvtári Szekció:

□ Átadhattuk a szerzőknek az IFLA Iskolai könyvtári 
útmutató magyar fordítását.

□ Kámán Veronika levelező tagságot vállalt az IFLA 
Iskolai Könyvtári Szekció munkájában.

□ Személyes kapcsolat a szekció vezetőivel.
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Want big impact?
Use big image.
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http://www.youtube.com/watch?v=rk3wXIkU06c


Köszönjük 
a figyelmet!
Helyszíni beszámolóink 
megtalálhatóak 
a KTE honlapján: 
http://www.ktep.hu/WLIC2017

Dömsödy Andrea
Kámán Veronika
Pataki Marianna
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