
 
 
 

Konferenciára készülve 

tippek szervezőknek és résztvevőknek a hatékony tudásszerzéshez és -átadáshoz 

 

Hogyan válhat egy konferencia leginkább hasznunkra? – Kérdezték felkészítésként a Special Libraries Association (ame-

rikai szakkönyvtáros egyesület) vezetőségi tagjai, Ann Sweeney és Ruth Wolfish, a szervezet konferenciája előtt. Néhány 

tétel javaslataikból, kiegészítve a Quora szakportál hasonló kérdéseire adott válaszok szemlézésével. 

 

A konferenciarészvétel, mint lehetőség:  

 maximális mennyiségű személyes kapcsolat – 

előadókkal és résztvevőkkel egyaránt 

 találkozás beszállítókkal, befektetőkkel, verseny-

társakkal, szolgáltatókkal, álláskeresőkkel, fejva-

dászokkal 

 ismeretszerzés (pl. mások gyakorlata, elképzelé-

sei), lehetőség a szakma állapotának, hangulatá-

nak felmérésére 

 kilépés a napi rutinból: motiváció és kikapcsoló-

dás 

 megfiatalodás: felfrissülés mások ötleteivel, 

együttműködések lehetőségével; mindez javítja a 

fejlődési képességet 

 személyes vagy szervezeti márkaépítés 

 üzletkötés. 

 

Résztvevői felkészülés 

1. Szerelkezz fel 50-60 névjegykártyával, hogy köny-

nyen adhassál azoknak, akikkel kapcsolatot szeretnél 

fenntartani.  

2. Ha van érdekes előadástéma vagy előadó, jól tesz-

szük, ha áttekintjük a téma adatait, az előadó fonto-

sabb korábbi megnyilvánulásait, pl. a weben ráke-

resve: cikkei, nyilatkozatai, honlapja. Ez a tudás jól 

jön társalgás vagy vita közben. Jó esetben a konfe-

renciaszervező ezeket az adatokat előre megadja 

honlapján vagy blogján, tehát az előadás így egy 

szakmai párbeszéd csúcspontjává válik. – Persze, ha 

tényleg érdekes a téma, és hozzá tudnak, hozzá mer-

nek, vagy akarnak szólni a résztvevők. 

Program-kiválasztás 

3. Azonos időpontban két párhuzamos előadást nézz ki. 

Így ha túl sok embert látsz az egyik szekcióban, 

vagy pedig rájössz közben, hogy az előadásminőség 

alulmúlja várakozásaidat, át tudsz menekülni a má-

sik szekcióba. 

4. Érdemes részt venned néhány, fő érdeklődési terüle-

teden kívül eső szekcióban. 

5. „Számomra legemlékezetesebb esemény egy kis 

szakmai csoport találkozója volt, amely leginkább 

egy rendezvényen belüli rendezvény volt.” 

Előadás… 

6. Előre üljél, hogy jól lásson az előadó. Ne félj felszó-

lalni, kérdést feltenni, észre vétetni magadat – háló-

zatot építve. (Persze, ha van értelmes mondanivalód, 

mert a buta, vagy behízelgő szöveggel az ellenkező-

jét éred el.) 

7. Jegyzetelj. Bár kézzel írva több ragad meg, az elekt-

ronikus feljegyzés akár azonnal továbbküldhető, 

posztolható. 

8. Nem mindig csak a szó szerint elhangzó szöveget ér-

demes figyelni. Ennél a legtöbbször sokkal tanulsá-

gosabb azokat a metajeleket felfedezni – legyen az 

előadás vagy egyszerű beszélgetés – melyek a be-

szélő rejtett(ebb) szándékaira utalnak. Pl. hogy 

mennyire hisz abban, amit mond. Az egyes érvek – 

ha vannak – érzelmeken vagy érveken alapulnak. 

Milyen utalásokat tesz. Használ-e mások által koráb-

ban elhangzott jellegzetes kifejezéseket, és kiét? E 

metajelek alátámaszthatják, vagy akár 

hitelteleníthetik is a mondandóját. (egy korábbi ván-

dorgyűlési elemzés: Vándorgyűlési pontok – nagyító 

alatt http://www.kithirlevel.hu/in-

dex.php?kh=vandorgyulesi_pontok-nagyito_alatt ) 

9. Rutinos, mondandójukban biztos előadók reagálnak 

a hallgatók belekérdezéseire, sőt akár provokálják az 

interakciót. Ezt konzervatívabb hagyományok között 

inkább neveletlenségnek veszik, és gyakran az elő-

adás utáni kérdésekre sem hagynak időt. A kereteket 

azonban érdemes feszegetni. Akkor szóljunk közbe, 

ha feltehetően másoknak is segítünk – pl. pontosítás 

(de nem szőrszálhasogatás) kérésével. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=vandorgyulesi_pontok-nagyito_alatt
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=vandorgyulesi_pontok-nagyito_alatt


 
 
 
Kapcsolatépítés 

10. Ne az ismerőseid mellé ülj be, hanem csak úgy. Állj 

szóba pl. a melletted ülővel – ki tudja, hova vezethet 

a kapcsolatfelvétel. 

11. Az interaktivtásnak sokféle tere lehet, pl. szünetek, 

fogadás, informális megbeszélések, séta az aulában, 

találkozás a liftben, sorbaállás a WC előtt – mind-

mind lehetőség a szóba elegyedésre, kapcsolatépí-

tésre. – A jó konferencián a szervező tudatosan hagy 

tág teret a kapcsolatépítésre, a frontális és nem fron-

tális kommunikáció aránya eléri az 50-50%-ot. 

12. Tervezzük el, kivel találkozunk, s akár: melyek lesz-

nek fő témáink – ugyanakkor hagyjunk lehetőséget a 

meglepetéseknek is. A tervezést a helyszínen is foly-

tathatjuk, ha nem várt arcok és témák kerülnek elő. 

13. Térképezzük fel a helyszín közelében a kávézókat, 

kocsmákat, melyek alkalmasak a kötetlen beszélge-

tésekre. Ha gyengék az előadások, ilyen módon 

hasznosabban is lehet tölteni az időt. A protokoll jel-

legű előadásokon ritkán hangzik el eget rengető do-

log, vagy ha mégis, a híradásokban később majd 

úgyis ezek lesznek olvashatók. 

14. Névjegycsere után jegyezzük fel a kártya hátára, 

hogy az illetővel hol találkoztunk, esetleg hogy mi-

ről beszéltünk (fél év múlva nem biztos, hogy em-

lékszünk már a részletekre). 

A konferencia után 

15. Egy-egy izgalmas téma köré virtuális vita-, netán 

projektcsoportot szervezhetünk, kihasználva a részt-

vevők magasabb motivációját, érdeklődését.  

 

Néhány szervezői szempont 

16. A konferenciának legyen vizionárius elnöke (esetleg 

kettő is) A jó konferenciának, akár egy játéknak 

vagy más előadásnak, van ritmusa és áralmata, ami 

azonban inkább a jazz-re, mint operára hasonlít. A 

spontaneitás hozhatja a nagy élményt: a szervezők-

nek legyen célja, de mi haszna, ha mindent előre. 

tudnak? – A konferenciának legyen küldetése, inspi-

ráljon, legyen szórakoztató, kiváló kapcsolatépítési 

lehetőség, legyen felrázó. 

17. A legjobb eljárás a témaválasztásban a megfigyelés, 

a piac rezdüléseinek meghallása, majd a tartalom 

időben való crowdsourcingolása. 

18. A jó konferenciák a rendezvény előtt, alatt és után 

egyaránt kihasználják a közösségi média és a tech-

nológia erejét. Minőségi konferenciákon kiváló a 

wifi-kapcsolat. 

19. A jó, fenntartható konferenciáknak jól átgondolt 

szponzorációs stratégiája is van.  

20. Jó konferenciaszervezők begyűjtik és feldolgozzák a 

résztvevők véleményét, felhasználva azt a következő 

rendezvény jobbá tételéhez. A konferencia anyagait 

– amenyiben ennek nincsenek jogi és egyéb kötött-

ségei – a szervezők a lehető legrövidebb időn belül 

közreadják. (Mivel a ppt-k és a videó nehezebben ol-

vasható s ezért kevesebben szánnak időt 

megnyitárukra, a jó szervező könnyen olvasható szö-

veggel, kivonatolva is felteszi a tartalmat.) 

Ne feledjük: a konferencia csak azok számára térül meg (vö.: ROI – return on investment), akik igyekeznek ki is hasz-

nálni azt. Azaz: felkészülnek rá, új kapcsolatokat teremtenek, részt vesznek a szakmailag legígéretesebb workshopokon, 

előadásokon és a kapcsolatépítési lehetőségeken.  

 

Habók Lila és Mikulás Gábor összeállítása 

2016. április 

 

Az összeállítás saját és az alábbi források felhasználásával készült: Making the most out of a professional conference / 

Mary Ellen Bates, 2009 http://www.librarianoffortune.com/librarian_of_fortune/2009/05/making-the-most-out-of-a-

professional-conference.html; What are the benefits in attending a conference? (2011), https://www.quora.com/What-are-

the-benefits-in-attending-a-conference; What makes a conference great? (2012), https://www.quora.com/What-makes-a-

conference-great. A magyar megjelenés korábbi változata: http://kithirlevel.hu/index.php?kh=konferenciara_keszulve; 

http://kithirlevel.hu/index.php?kh=konferenciara_keszulve_2 
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