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Köszöntő

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! 
Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony!

Nagy örömmel köszöntöm Önöket és a szakmai szervezetek, az ágazati irányítók, 
valamint az egyetem vezetésének képviselőit, mint ahogy az ELTE könyvtárosait 
és a konferencia minden résztvevőjét is az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levél-
tár 2018. évi könyvtárszakmai napján, amely immár hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre a „Hagyományok és kihívások” sorozat keretében. A rendezvény 
célja idén is, mint minden évben, az, hogy színvonalas előadásokon keresztül, 
a téma iránt elkötelezett szakemberek és érdeklődők közös gondolkodása révén 
adjon releváns válaszokat napjaink vonatkozó kihívásaira.

Noha létünk forgatókönyve rendkívüli változatosságot mutat, egyvalami 
mindünk életének közös jellemzője: a megismerés állandó követelménye, amely 
felgyorsult világunkban fokozott kihívást jelent majdnem minden egyes nap. 
Egészen különböző körülmények között és élethelyzetekben bukkan fel, ám 
mindig magával hoz egy aktuális problémát, amely előbb-utóbb megoldást kö-
vetel részünkről. Fáradozásainkért cserébe azonban nem maradunk jutalom nél-
kül: újabb értékes ismerettel gazdagodunk. 

Jóleső elégedettségünk közepette ugyanakkor nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy újonnan szerzett ismereteink önmagukban nem többek egyéni 
tapasztalatnál, míg másokéval összevetve azzá válhatnak, ami generációk boldo-
gulását szolgálja: sokat érő, közös tudássá. 

A tudás átadását és továbbgyarapítását szolgáló közös terek ma is meghatá-
rozó szerepet töltenek be életünkben, és mint ilyenek, könyvtáraink is folyama-
tos figyelmet érdemelnek: koreszmétől függően meddőnek vagy termékenynek 
tartott gondolatokat, parttalannak tűnő tudományos vitákat vagy épp egy csa-
pásra népszerűvé váló, zseniális elméleteket őriznek, hogy később ezek talál-
kozása révén új felismerések születhessenek. Észrevétlenül, mégis határozottan 
teremtenek alapot a párbeszédre, időtlenné téve a leírt sorokat, térben és időben 
összekapcsolva a régmúlt tanúit a jövő hírnökeivel. 

Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az általuk betöltött értékőrző és tudásbő-
vítő szerep hosszú távon fennmaradjon, amihez a körülmények folyamatos vizs-
gálatára és intézményeink alkalmazkodóképességének javítására van szükség. 
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Mindezzel összhangban és a jelen kihívásaira tekintettel a konferencia első 
felének központi témája a felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai-
nak kérdése. 

Ennek keretében a meghívott előadók arra keresik a választ, hogy miként 
valósítható meg szorosabb együttműködés a könyvtár és az egyetem, valamint 
a könyvtárak egymás közti viszonylatában oly módon, hogy az minden részt-
vevő számára kölcsönösen előnyös legyen, a kitűzött célok elérésének bizto-
sítása mellett.

Ezt követően a rendezvény második fele az Open Science és Open Access 
témaköre felé fordul, különböző megoldásokat kínálva arra, hogy a tudás miként 
válhat minél könnyebben, digitálisan is hozzáférhetővé, egyúttal támogatva, hogy 
mindebből azok is profitáljanak, akiknek a specifikus, összetett tudás köszönhető. 

Kedves Vendégeink! Úgy gondolom, hogy a feltett kérdések megválaszo-
lására nem lehetnénk jobb helyen, hisz a konferenciának teret adó intézmény 
maga is a tudás gyarapításának egyik fontos bástyája, hosszú ideje őrizve a már 
említett értékeket. Ha pedig az emberiség múltjától és eddig felhalmozott örök-
ségétől kicsit eltávolodva a jövőbe tekintünk, észrevesszük, hogy az idő sem le-
hetne alkalmasabb a bemutatott témák körüljárására, amikor a modern technoló-
gia által biztosított lehetőségek amúgy is megkövetelik a már létező folyamatok 
időről-időre történő felülvizsgálatát.

A konferenciához értékes gondolatokat és jó tanácskozást, röviden: tartalmas 
időtöltést kívánok!

Köszönöm a figyelmüket!
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