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A vendégek köszöntése,
a konferencia programjának ismertetése
Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, az egyetem vezetését, a szakmai szervezetek és a társintézmények képviselőit, munkatársait, a konferencia előadóit,
valamint az egyetem könyvtárosait a Hagyományok és kihívások című szakmai
rendezvényünkön.
2011-ben indult ez a ma már rendezvénysorozatnak tekinthető konferencia,
amelynek a kezdetektől fogva egyik fő célja, hogy bemutassuk azt a műhelymunkát, amely az Egyetemi Könyvtár és Levéltár falain belül folyik. Emellett
legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk a szakmánkat foglalkoztató
kérdések megvitatására, az új trendek bemutatására, az előttünk álló kihívások
közös átgondolására.
Az idei program egyik témájának – Könyvtáros kompetenciák a 21. században – aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma épp ebben az évben felmérést készített a könyvtárosok
kompetenciaigényeiről, melynek eredményét széles körben szeretné megismertetni, az érintett szakemberekkel együtt pedig közös cselekvési tervet megfogalmazni. A szekcióban emellett szó lesz a munkaerőpiac elvárásairól, a könyv
tárosképzés jelenlegi lehetőségeiről, távlati terveiről, a nemzetközi irányokról,
a szakmai továbbképzésekről, valamint különböző intézmények oktatóinak és
gyakorló könyvtárosainak tapasztalatairól.
Figyelemmel kísérve a szakmánkban folyó diskurzusokat, az utóbbi években viszonylag kevés figyelem irányul a tartalmi feltárás témakörre. A névterek
kérdésének előtérbe kerülésével elkerülhetetlen, hogy a könyvtárosok átgondolják eddigi gyakorlatukat és igazodjanak ahhoz a paradigmaváltáshoz, ami
napjainkban zajlik ezen a területen. A természetes és mesterséges nyelvi feltárás alternatívái, a névterek aktuális kérdései és a névtani szempontok olyan
szegmensei e területnek, melyek figyelembevétele egyaránt elkerülhetetlen a
jövőbeli lehetőségek mérlegelésekor. Tanulságul szolgálhat a különböző gyakorlatok, tartalmi feltáró jellegzetességek megismerése, az útkeresések problémájának feltárása és a jó gyakorlatok megosztása. Mindennek tükrében talán
nem meglepő, ha a tartalmi szempontú kereshetőséget a Google lehetőségeihez
mérten határozzuk meg – ezt az igényt igyekeztünk kifejezni a Tartalmi feltárás
a Google árnyékában témamegjelöléssel.
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Köszönöm, hogy itt vannak, és alkalmunk nyílik arra, hogy a programban
kitűzött szakmai beszélgetések során Önökkel közösen gondolkodjunk arról, mit
és hogyan tehet a könyvtáros szakma a hazai kultúra és a felsőoktatás eredményesebb működésért.
Kálóczi Katalin
főigazgató
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
ORCID: 0000-0003-0672-2736

