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Szakmai beszámoló a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros 
V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 
költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) évi önkormányzati 
rendeletében jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok támogatása c. 
pályázatához 
 

Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának felhívására benyújtott „Hagyományok és kihívások VIII. 
Könyvtárszakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban c. konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változatának megjelentetése” című pályázatunkban igényelt 300.000 forintnyi támogatásból 
200.000 forint összegű támogatást ítélt meg számunkra a Képviselő-testület a 398/2020. (IX.10.) számú 
határozata alapján. 
Az III-1146/2020 iktatószámú támogatási szerződésben foglalt összeget a pályázatban vállalt tételekre 
fordítottuk, a jelen szakmai beszámolóban lentebb ismertetett kötet 50 példány nyomdaköltségeinek 
fedezésére. 
 
A megjelent kötet bibliográfiai adatai: 
Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2019. Kiad. az ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár. Szerk. Szabó Panna és Székelyné Török Tünde. Budapest, ELTE EKL, 2020. 204 p., illusztrált.  
ISBN 978-963-489-254-0 
DOI: https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtárban 2011-ben indult ez a ma már rendezvénysorozatnak tekinthető konferencia, 
amelynek a kezdetektől fogva fő célja, hogy teret adjon a szakmánkat foglalkoztató kérdések megvitatására, 
az új trendek bemutatására, az előttünk álló kihívások közös átgondolására, valamint bemutassuk a 
könyvtáron belül zajló műhelymunkát. A 2019. augusztus 29-én megrendezett VIII. konferencia fő témái a 
könyvtáros kompetenciák a 21. században, valamint a tartalmi feltárás korszerű megoldásai voltak. A 
tanulmánykötet szerkezete a konferencia felépítését tükrözi.  
 
A Könyvtáros kompetenciák a 21. században c. fejezetben a szakterület neves képviselői (köztük többek között 
könyvtárvezetők, a képzésért felelős egyetemi oktatók) írnak a munkaerőpiac elvárásairól, a könyvtárosképzés 
jelenlegi lehetőségeiről, távlati tervekről, a nemzetközi irányokról, a szakmai továbbképzésekről, valamint 
különböző intézmények oktatóinak és gyakorló könyvtárosainak tapasztalatairól. A Tartalmi feltárás a Google 
árnyékában című fejezet 7 tanulmánya a szakterületen zajló paradigmaváltásról nyújt teljes körű áttekintést: 
a természetes és mesterséges nyelvi feltárás alternatívái, a névterek aktuális kérdései és a névtani szempontok 
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olyan szegmensek, melyek figyelembevétele elkerülhetetlen a jövőbeli lehetőségek mérlegelésekor. E 
területek vezetői szakemberei mellett két nagy könyvtár szakterületi felelősei ismertetik a saját egyetemük 
gyakorlatait, az útkeresés lépéseit.  
A témaválasztások aktualitását bizonyítja, hogy ez alkalommal is széleskörű érdeklődés kísérte az előadásokat: 
gyakorló szakemberek, a képzőhelyek oktatói, egyetemisták, szakmai szervezetek képviselői, adatbázisok 
szolgáltatói egyaránt jelen voltak a hallgatóság soraiban. A programok végén kibontakozott diskurzus is 
bizonyítja a közös gondolkodás igényét a szakmai kérdésekben és a képzésre vonatkozó jellemzők közös 
megfogalmazásában.  
A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata támogatása lehetővé tette, hogy a 
konferencián elhangzott színvonalas előadások hosszú távon megőrizhetők legyenek, és eljussanak olyan 
szakemberekhez, érdeklődőkhöz, akik személyesen nem lehettek jelen.  
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