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NEMZETKÖZI 
SZERVEZETEINK
...avagy: Mit rejtenek a betűszavak?
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AZ IFLA
Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége 
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● A legnagyobb 
nemzetközi 
könyvtárszakmai 
szervezet.

IFLA: International Federation 
of Library Associations and Institutions 
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● Alapítás: 1927. 
Edinburgh.

● 1400 tag a világ 140 országából. (MKE→KTE)
● Központ: Hága, Hollandia.



Az IFLA tevékenységei
● Szakmai érdekvédelem
● Szolgáltatásfejlesztés
● Egyenlő hozzáférés biztosítása 

az információhoz
● Szakmai workshopok
● Konferenciák
● Kiadványok, szakmai 

iránymutatások 5



● Három éves 
terminusokra választott 
nemzetközi elnökség.

● Jelenlegi elnök: Joanne 
Plante (Québec, Kanada)

Az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciója
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IFLA Információs és Könyvtári Világkongresszus
● A világ legnagyobb nemzetközi 

könyvtáros-seregszemléje.
● Minden évben a világ egy-egy 

nagyvárosában rendezik meg:
○ 2017. Wrocław
○ 2018. Kuala Lumpur
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IFLA WLIC - Wrocław - 2017.
● 2017. augusztus 19-25.
● Mottó: Könyvtárak, szolidaritás, társadalom.
● Néhány szám…

○ 3100 résztvevő
○ 247 szekció
○ 500 előadó
○ 80 kiállító
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WLIC - 
A megnyitó
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Centenáriumi 
Csarnok
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Munka 
közben...



Place your screenshot here
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NÉHÁNY 
PILLANATKÉP
az IFLA wrocławi 
világkongresszusáról

http://www.youtube.com/watch?v=rk3wXIkU06c


AZ IASL
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége
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IASL: 
International Association of School Librarianship
● Nemzetközi fórum az iskolai könyvtárak közötti 

párbeszéd számára.
● Alapítás: 1971. Az iskolai 

könyvtárak ügyének 
fejlesztésére.

● 500 tag a világ 75 országából.
● Jelenlegi elnök: 

Katy Manck (USA). 14
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Az IASL 
tagsága

Az európai 
régió vezetője:
Vanja Jurilj
(Horvátország)



Az IASL tevékenységei
● Irányelvek kidolgozása.
● Szakmai érdekvédelem.
● Nemzetközi programok, első helyen: az iskolai 

könyvtárak nemzetközi hónapja (október).
● Szakfolyóirat-kiadás: School Libraries 

Worldwide; IASL Hírlevél: publikációs 
lehetőség!
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AZ ISKOLAI 
KÖNYVTÁRAK 
NEMZETKÖZI HÓNAPJA
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Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja
● Minden év októberében.
● 1999 és 2008 között mint 

világnapot ünnepeltük. 
2008 óta egy egész hónapot 
szentelünk az iskolai könyvtárak 
ügyének.
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● Nyitás nemcsak a diákok és a kollégák felé: 
kilépni a könyvtár falai közül.



NEMZETKÖZI 
PROGRAMOK
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Nemzetközi könyvjelzőcsere-program
● Minden tanév októberében (jelentkezés 

augusztustól, megvalósítás decemberig).
● Téma: a nemzetközi hónap mottója - vagy 

amit akartok. :-)
● Az idei tanévtől már nemcsak postai, de 

elektronikus úton is. 
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Mi kell hozzá?
● Egy kreatív könyvtárostanár és/vagy 

együttműködés a rajztanárral.
● Egy pici nyelvtudás és/vagy együttműködés 

egy nyelvtanárral.
● Postaköltség (fenntartó/osztálypénz/…).
● A “jobb adni, mint kapni” lelkülete.
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Hogyan érdemes?
● Időben elkezdeni a regisztrációt és a 

könyvjelzőkészítést.
○ Regisztráció: augusztus-szeptembertől a 

KTE honlapján keresztül.
● Beletenni a magunk részét.
● Korosztály: elsősöktől az érettségizőkig.
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Skype-projekt
● Minden tanév októberében (jelentkezés 

augusztustól, megvalósítás decemberig).
● Beszélgetés más országok diákjaival az 

iskolai könyvtárban egy választott közös 
nyelven (általában angolul) a Skype-on 
keresztül.

● Együttműködési lehetőség a nyelvtanárokkal.
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Mi kell hozzá?
● Internet
● Skype
● Mikrofon és webkamera

= egy nem túl régi laptop. :-)
● Egy nyelvtanuló csoport (B2 szint körül)
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Hogyan érdemes?
● Bátran. :-) A gyerekek bátrabbak, mint mi.
● Korosztály: inkább nagyobbaknak: 

gimnazistáknak, középfokú nyelvtudással 
rendelkezőknek.

● Létszám: nem túl nagy (5-8 fő?).
● Körültekintően előkészíteni a technikát.
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REGISZTRÁCIÓ 
A PROGRAMOKRA
a Könyvtárostanárok 
Egyesülete honlapján 
keresztül (is):
www.ktep.hu
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KÖSZÖNÖM!
Kapcsolat: 
@: kamanvera@gmail.com
Facebook/kamanvera


