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A vendégek köszöntése, az idei program ismertetése
Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt, az egyetem vezetését, a szakmai szervezetek és a társintézmények képviselőit, munkatársait, a konferencia
előadóit, valamint az egyetem könyvtárosait abból az alkalomból, hogy a Hagyományok és kihívások című szakmai rendezvényünkön együtt gondolkodhatunk el egy olyan témakörben, amely mindannyiunk számára kihívást jelent, és
amely már nem is annyira jövő, hanem egy, a jelenben is cselekvést generáló
problémakör.
Mielőtt ismertetném mai rendezvényünk tematikáját, engedjék meg, hogy
tájékoztassam Önöket az intézményünkben a közelmúltban, azaz ebben az évben bekövetkezett változásokról. Ezek a változások részben kapcsolódnak az
egyetemünket érintő integrációs folyamathoz is. Talán nem mindenki tudja
vagy vette észre, hogy a meghívót – a korábbiaktól eltérően – nem az Egyetemi Könyvtár, hanem az Egyetemi Könyvtár és Levéltár postázta Önöknek. Az
egyetem Szenátusának februári határozata alapján, és a júniusi szenátusi ülésen elfogadott SZMSZ szerint közös intézményként, szervezetként működünk,
dolgozunk együtt. További változás, hogy az ELTE-hez csatlakozott a Savaria
Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár, ezzel jelentősen kibővült munkatársi
közösségünk. Az ELTE könyvtári hálózata is gazdagodott egy új tagkönyvtárral,
az egyetemhez csatolt Márton Áron Szakkollégium könyvtárával.
Meggyőződésem, hogy ez a szervezet minden korábbi intézmény számára
új lehetőségeket jelent, és a szinergiákat hatékonyan kihasználva, új impulzusokat kapva, egymástól tanulva és egymást segítve még eredményesebben valósíthatjuk meg feladatainkat, támogathatjuk egyetemünket és járulhatunk hozzá
céljai megvalósításához. Remélem, hogy (egy) következő konferenciánkon egy
sikeres integrációról számolhatunk majd be Önöknek.
Visszatérve a mai naphoz, szeretnék néhány szót ejteni arról, hogy miért
választottuk ezt a témát, miért állítottuk középpontba a fenntarthatóság kérdését.
Azt hiszem, sokan ülnek itt, akik tudják, hogy már megint a minőségügyről fogok beszélni. Igen! Az a 9 évvel ezelőtt megkezdett minőségfejlesztési és
minőségirányítási tevékenység, amelyet az ELTE könyvtárosai először kicsit
kétkedve, idegenkedve, majd egyre jobban elmélyülve végeznek; melynek során folyamatosan elemezzük a környezet változásait, a technikai és technológiai
trendeket, a társintézmények és a rokon területek (a versenytársak) eredményeit
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(ami nem csupán a könyvtárakat, hanem az információt menedzselő, a tartalomelőállító és -terjesztő iparágat is jelenti), vezettek minket arra, hogy egy következő stratégia megalkotásakor már nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fenntarthatóság paramétereinek vizsgálatát sem.
A minőségirányítási projekten belül megalakult egy új munkacsoport,
amely a könyvtárakra vonatkozó zöld megoldások területét gondozza. A mai
konferenciát az ő kezdeményezésükre szerveztük, a csoport munkatársának előadását is hallhatják ma délelőtt. A téma rendkívül szerteágazó, fel sem tudjuk
ma vonultatni minden szegmensét. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot,
hogy a könyvtár működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó fontos területekről is szó essék, nevezetesen az ELTE alakuló fenntarthatósági stratégiájáról,
az ehhez kapcsolódó okos egyetem koncepcióról, valamint áttekintjük a nemzetközi vonatkozásokat is. A délelőtti előadások már sejtetik, hogy melyik két
területre összpontosítunk, ennek megfelelő a délutáni szekciók témaválasztása
is. Körüljárjuk a fenntartható könyvtárépület kérdését, és megvizsgáljuk, hogy a
digitálistartalom-előállítás és a technológiai irányok, trendek milyen aspektusban
kapcsolódnak a könyvtárak feladataihoz.
Kérem Önöket, gondolkozzunk együtt! Osszák meg velünk észrevételeiket,
tudásukat a délutáni programokon, a műhelybeszélgetésen, hogy úgy indulhassunk ma haza, hogy hasznos volt együtt töltenünk ezt a napot, itt, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban.
kálóczi katalin

főigazgató
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
ORCID: 0000-0003-0672-2736

