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2018. április 10-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei 
Szervezete és a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében 
tartott beszámoló taggyűlésre és szakmai napra.  
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A program az egyesület taggyűlésével kezdődött, amelynek során testületi elnökünk, dr. 
Pintérné Kék Krisztina ismertette múlt évi tevékenységünk beszámolóját, majd Sebestyén 
Árpádné, a tabi Városi könyvtár új igazgatója vázolta szakmai elképzeléseit. Ezt követően 
Szendi-Joó János, a ProMan Consulting Kft. vezető tanácsadója tartott részletes előadást 
GDPR – személyes adatvédelem – Hogyan kezdjünk hozzá? címmel. Az Európai Unió 
általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) minden 
tagállamban kötelezően használandó szabályozás. Az új adatvédelmi jogszabály alapvetően 
két funkciót különít el a személyes adatok felhasználása során: az adatkezelő végzi az 
adatok begyűjtését, tárolását és végez olyan adatkezelési feladatokat, mint a felhasználás, 
továbbítás, módosítás. Azt a személyt, aki az adatkezelő irányításával, az adatokkal 
dolgozik, nevezzük adatfeldolgozónak. Magától értetődő, hogy a könyvtárakban mindkettő 
előfordul. A rendelet alap feltevése, hogy kizárólag annyi személyes adatot tárolhatunk, 
amennyi az adott feladathoz szükséges és olvasóinknak részletes tájékoztatást kell adni az 
adatkezelés folyamatáról, valamint beleegyezését kérni személyes adatainak kezeléséhez. 
Például egy könyvtári rendezvényen is a résztvevők beleegyezésével lehet fotókat készíteni. 
Mint az előadásból kiderült, a szigorú rendelet valójában nagyjából megfelel a jelenleg is 
hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak, ám ami újdonság, hogy május 25-től a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság (NAIH) az esetleges 
szabálytalanságok megléte esetén komolyabb szankciókkal is felléphet, ezért feltétlenül 
szükséges május végéig a könyvtáraknak felülvizsgálni a személyes adatkezelési 
gyakorlatát. A téma iránti érdeklődést jól mutatta, hogy az előadás után számos kérdés 
hangzott el. Megnyugtatónak tűnt, hogy a könyvtárosoknak és a könyvtáraknak az eddig is 
alapvetően biztonságos adatkezelési gyakorlatukat kell megerősíteniük néhány ponton.  
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Rövid szünetet követően a szakmai nap a Könyvtári Intézet (KI) munkatársainak 
előadásaival folytatódott. Fehér Miklós a könyvtárakra vonatkozó legfrissebb jogszabályi 
változásokról és a minősített könyvtári cím elérésének gyakorlati újításairól tartott 
beszámolót. A KI célja, hogy minél több könyvtár érje el a címet, amely nem csupán egy 
kitüntetés, mivel a gyakorlati minőségbiztosítási munka szavatolja az intézmény valódi 
fejlődését. Horváth Adrienn a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisát és a Nyilvános 
Könyvtárak Jegyzékét mutatta be. Mindkét adatbázist a Könyvtári Intézet üzemelteti és sok 
átfedés található a két szakmai információforrás között. A közzétett adatok pontosítása 
érdekében érdemes a KI-től kapott belépési adatok birtokában mindig frissen tartani az 
információkat, amely nem csupán alapvető adatokról (testületi név, cím, elérhetőség, 
igazgató neve), hanem a nyitvatartási időről, a gyűjtemény jellegéről is nyújt információkat, 
valamint a könyvtár statisztikai adatai is elérhetőek, valamint egy Google térképen a 
megközelítés is jól látható. A tartalmas szakmai nap büféebéddel és kötetlen beszélgetéssel 
zárult.  
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