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Special libraries on the verge of tomorrow
Part 2: The system of Hungarian special libraries and libraries with 
national responsibilities

RÓZSA Dávid

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 4. pp.471–487.

In the first part of this four-part series (Könyvtári Figyelő, vol. 26. 2016. no. 3. pp. 
313–326.), the author described changing library trends, international organiza-
tions and the special library system in some European countries. In this second 
part he briefly presents the development of Hungarian special libraries from the 
eighteenth century to the present day, as well as their current situation and prob-
lems. The statistical data reveal that between 1990 and 2015, after the transition 
period, the number of service points was reduced to 25 per cent because of library 
closures, and the number of full-time librarians decreased as well. Nevertheless, 
after 1990, the number of librarians with higher education degrees increased sig-
nificantly, while the number of those with secondary education decreased. The 
basic and priority tasks of special libraries with national responsibilities are regu-
lated by the Decree of the Ministry of Human Resources 30/2014. (IV. 10.). The 
study summarizes the activities of ten of the eleven libraries listed in the decree’s 
Annex. The next part of the series will provide information about health libraries, 
the libraries of the research institutes of the Hungarian Academy of Sciences 
(HAS) and other types of special libraries.
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Keywords: Librarianship, Special libraries with  
national responsibilities, Research and special  
libraries

From ’librarian’ to ’librarian and informa-
tion technology specialist’ – in the mirror 
of papers of the National Conference of 
Students doing Research (OTDK)

SIPOS Anna Magdolna

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 488–499.

In 2002, in Hungarian library education the area of 
study was renamed from library sciences to “library 
sciences and information technology”. The author 
analysed the topics of the winning papers of the 
National Conference of Students doing Research 
(OTDK) in the period 1997 through 2015, whether 
they reflect the changes in the profession, and jus-
tify the relevance of this name change. The analysis 
covered essays from ten competition rounds of the 
bi-annual conferences. The author has been present 
at these conferences since 2007 both as a consult-
ant professor and as an evaluator, so her findings 
are based on personal experience. The papers re-
viewed were classified into three thematic groups: 
1) libraries and information technology; 2) traditional 
library activities; 3) historical papers. The titles of pa-
pers indicate a diversity and wide choice of topics. 
Besides traditional library themes new topics were 
added to the curriculum and specialized issues re-
lated to information science and technology came to 
the foreground. It was also found that the use of IT 
in libraries has become established in library educa-
tion, and is in the focus of attention of students. It 
can be concluded that it was justified to change the 
speciality’s name. In addition to presenting achieve-
ments, the author draws attention to some potential 
themes not yet covered, and offers a list of current 
topics waiting for research.
Keywords: LIS students, Analysis, Library educa-
tion, Research, OTDK

Talent management. Library students at  
the National Conferences of Students  
doing Research

KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 500–511.

The 48th annual conference of the Association of 
Hungarian Librarians (AHL; in Veszprém, 7-9 July 
2016) focused on building relationships, co-opera-
tion and community development, in short, on the 
power of libraries in building communities. The lec-
ture upon which this article is based was held at 
the meeting of the Social Sciences Section of AHL 
and covered two broad topics. It dealt with the stu-
dents’ research work in so-called students’ scientific 
circles, and the participation of LIS students at the 
National Conferences of Students doing Research 
and their achievements. From among libraries first 
of all higher education libraries can be the partners 
of talent development organizations. Cooperation 
between students, faculty and librarians is both a 
challenge and an opportunity for all parties. Those 
students with good abilities who are involved and 
professionally supported in this contest will be more 
successful and happier in life and will expectedly 
advance science. The libraries involved are fulfilling 
their mission.
Keywords: LIS students, Higher education institu-
tion, Talent management, Research, OTDK

An era of change. The use of EU-related 
e-materials in reference work in the Library 
of the Hungarian Parliament

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. (e-only)*

The reference activities in the EU Deposit Library, 
Budapest have recently undergone changes. E-ma-
terials are becoming increasingly used in reference 
about the European Union’s history, policies, insti-
tutions, legal regulations, etc. The article describes 
relevant databases, repositories, catalogues and 
portals that provide free access to the full-text mate-
rials of EU institutions. (For an earlier article on this 
subject see: http://ki.oszk.hu/kf/2015/05/az-europai-



Könyvtári Figyelõ 2016/4 469

unio-leteti-gyujtemeny-15-eve-az-orszaggyulesi-
konyvtarban).
Keywords, E-materials, EU, Parliamentary library, 
Reference, Law

INTERVIEWS WITH OUR PREDECES-
SORS 

Sándor Kozocsa (1904–1991)

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsa

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 512–522.

In this series the staff members of the Department 
of Library and Information Science at the Eötvös 
Loránd University present the edited and comment-
ed version of career interviews found in the legacy 
of the former Head of Department, Krisztina Voit. 
These, till now unpublished interviews were made 
sometime in the eighties with great personalities of 
Hungarian librarianship. This interview is with Sán-
dor Kozocsa, a prominent bibliography editor at the 
National Széchényi Library, the father of the current 
bibliography of Hungarian literature history, an out-
standing expert in his field. The interview is comple-
mented by a biography, career path, selected bibli-
ography of works and notes.
Keywords: Bibliographic work, Bibliography of 
literature history, Library profession, National library, 
OSZK

OUTLOOK

Librarians in V4 countries answering the 
challenges of digital age

DANCS Szabolcs

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 523–535.

The article provides an overview of the lectures at 
the conference “V4 libraries in the decoy of digital 
age”, held in Brno in May 2016. The author, who 
read a paper at the conference himself (on the ac-
tivities of the Committee on Standardization at the 

National Széchényi Library), reviews primarily those 
important developments and examples that may be 
transferable into Hungarian practice. The chapters 
follow the themes of sections: strategic issues, op-
portunities for co-operation (with examples from the 
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia); 
copyright aspects of digitization (with examples from 
Sweden, the Czech Republic and Poland); central-
ized virtual tools/portals.

Keywords: International co-operation, Digitization, 
International conference, Standardization, Brno

Public libraries and services for refugees 
(Summarized by Lajos Murányi)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 536–540.

In 2015, the members of the IFLA Public Libraries 
Standing Committee published a collection of good 
practices from European libraries on library services 
for refugees. Libraries provide a variety of services 
for children and adults which are essentially similar 
in European countries. They help refugees to access 
information and education; provide on-site use and 
Internet access, as well as rooms and materials for 
learning languages; and occasionally invite social 
workers to provide legal advice.

Keywords: Refugees, Public libraries, Best prac-
tices

BOOK REVIEWS

Research 2.0

Koltay Tibor – Z. Karvalics László – Spiranec, Sonja: 
Research 2.0 and the future of information literacy. 
London, Chandos, 2015.

(Reviewed by Judit Hajnal Ward)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 541–543.

Keywords: Information literacy, Information society, 
Information services to research, Research, Web, 
Book review
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Big data, little data, no data 

Borgman, Christine L.: Big data, little data, no data. 
Scholarship in the networked world. Cambridge, 
Ma., MIT Press, 2015. 

(Reviewed by Tibor Koltay)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 544–546.

Keywords: Data, Case study, Research, Information 
services to research, Web, Book review

The first printing house in Mosonmag-
yaróvár: the workshop of Sándor Czéh  
and Son

Helle Mária: A vásári céduláktól az agárszakköny-
vekig. A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak 
bibliográfiája 1836–1909-ig. Budapest, OSZK–Gon-
dolat, 2015.

(Reviewed by Lajos Murányi)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 547–549.

Keywords: History of printing, Hungary, Cultural his-
tory, Book review

FROM LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE JOURNALS (ABSTRACTS)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 
2016. no. 4. pp. 551.–592.

5
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Szakkönyvtár a holnap határán
2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és  
az országos szakkönyvtárak*

RÓZSA Dávid

*	 A	cikksorozat	első	része	a	Könyvtári	Figyelő	2016.	3.	számában	(313–326.	p.)	jelent	meg.	
Köszönöm	Andaházi	Szeghy	Viktornak,	Bárdosi	Mónikának,	Borostyániné	Rákóczi	Máriá-
nak,	Horváth	Istvánnak,	Kovács	Marcellnek,	Lencsés	Ákosnak,	Palotai	Máriának,	Pápainé	
Nyeste	Györgyinek,	Redl	Károlynak,	Varga	Katalinnak	és	Villám	Juditnak,	hogy	adataikkal,	
könyvtárlátogatásaim	során	nyújtott	 információikkal	segítségemre	voltak	a	 tanulmány	
elkészítésében.	A	cikk	esetleges	tévedéseiért,	hiányosságaiért	kizárólag	én	vagyok	felelős.	
A	sorozat	harmadik	része	az	egészségügyi,	az	MTA-kutatóintézeti	és	az	egyéb	típusú	szak-
könyvtárakról	a	Könyvtári	Figyelő	következő	számában	jelenik	meg.	

A magyar szakkönyvtárak a kezdetektôl napjainkig

A	magyar	szakkönyvtári	rendszer	igen	nagy	változatosságot	mutat.	Az	országos	
feladatkörű	intézmények	mellett	többek	között	az	egészségügyi,	a	kutatóintézeti,	
a	múzeumi,	a	levéltári,	az	igazságügyi,	a	vállalati,	az	alapítványi,	a	kormányzati	
és	az	egyházi	gyűjtemények	tartoznak	a	szakkönyvtárak	körébe.	A	szakszervezeti	
könyvtárakat	–	más,	általam	nem	követett	csoportosításokkal1	ellentétben	–	nem	
sorolom	ide,	szemben	a	kórháziakkal,	amelyeket	régebben	–	azonos	kategóriába	
téve	a	szépirodalmi	jellegű	betegkönyvtárakat	és	a	kórházi	személyzet	szakirodal-
mi	ellátásáért	felelős	szakkönyvtárakat	–	időnként	a	közművelődési	intézmények	
közé	utaltak.2	Amint	arról	cikksorozatom	első	részének	bevezetőjében	már	szól-
tam,	az	ellátott	feladatok	szempontjából	a	felsőoktatási	könyvtárak	is	tudományos	
szakkönyvtárnak	tekinthetők,3	ezeket	azonban	–	az	országos	szakkönyvtárként	is	
funkcionáló	műegyetemi	könyvtár	kivételével	–	tételesen	nem	tárgyalom.
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 RÓZSA DÁVID 

Kis magyar szakkönyvtártörténet

Hazánkban	 igen	 lassan	 indult	meg	a	 szakkönyvtá-
rak	 fejlődése.	A	XVIII.	 századi	szerény	kezdetet	a	
selmeci	bányászati	akadémia	könyvtárának	1735-ös	
és	a	szenci	Collegium	Oeconomicum	könyvtárának	
1763-as	megalapítása,	majd	a	szarvasi	és	a	keszthelyi	
mezőgazdasági	gyűjtemény	kialakítása	jelentette.	A	
XVIII–XIX.	század	fordulóján	jelentek	meg	az	első	
művészeti	és	a	kisebb	 tanszéki	könyvtárak.	A	Ma-
gyar	Tudós	Társaság	1826-ban,	az	Országos	Magyar	
Gazdasági	Egyesület	1837-ben,	az	Országos	Magyar	
Iparegyesület	1842-ben,	a	Természettudományi	Tár-
saság	1841-ben,	az	orvosegyesület	1842-ben	alapított	
könyvtárat.	A	szabadságharcot	követően	elsőként	a	
kereskedelmi	és	iparkamarák	szerveztek	szakkönyv-
tárakat:	1850-ben	Sopronban	és	Temesváron,	1851-
ben	Pesten	és	Kolozsvárott,	1852-ben	Brassóban	és	
Fiumében.	Új	lendületet	vett	a	felsőoktatási	könyv-
tárak	alapítása	is.4
A	dualizmus	 idején	 a	 szakkönyvtárak	 „rendkívül 
megszaporodtak nálunk is, mint mindenütt, s szapo-
rodásuk és növekedésük beláthatatlan”	volt.5	Ennek	
magyarázata	 az	 egyes	 tudományágak	 elképesztő	
fejlődésében,	 illetve	az	újonnan	létrejött	hivatalok,	
kulturális	és	 tudományos	 intézetek,	egyesületek	és	
egyéb	 intézmények	 nagy	 számában	 keresendő.	A	
hatóságok	közül	a	minisztériumok,	a	bíróságok	és	a	
postaigazgatóságok	is	tekintélyes,	de	általában	zárt	
könyvtárakat	 tartottak	 fenn.	Az	1867-ben	 alapított	
statisztikai	 szakkönyvtár	 1897-ben	vált	 nyilvános-
sá,	 az	 1870-ben	 alapított	Országgyűlési	Könyvtár	
(OGYK)	 azonban	 a	 korszakban	 szinte	 kizárólag	
a	képviselők	 előtt	 állt	 nyitva.	Az	 első	világháború	
kezdetéig	351	múzeumot	alapítottak,	a	nagyobb	vá-
rosokban	több	ezer	kötetes	könyvtárral.	A	legjelen-
tősebb	könyvtári	 gyűjteményeket	 a	Magyar	Nem-
zeti	Múzeum	 (ásvány-	 és	 őslénytárának	könyvtára	
tizenhatezer,	 állattáráé	 huszonhatezer,	 növénytáráé	
tizenkétezer,	az	érem-	és	régiségtáré	is	tizenkétezer,	
a	 néprajzi	 osztályé	 pedig	 ötezer	 kötetet	 számlált),	
az	1871-ben	Országos	Képtár	néven	született	Szép-
művészeti	Múzeum,	 az	 1872-ben	 létrehozott	 Ipar-
művészeti	Múzeum,	az	1877-ben	alapított	Országos	
Tanszermúzeum,	az	1883-ban	létesített	Technológiai	
Iparmúzeum	és	az	1896-ban	megnyitott	Mezőgazda-
sági	Múzeum	tartotta	fenn.	A	tudományos	intézetek	
gyűjteményei	közül	kiemelkedett	az	1868-ban	alakult	
Földtani	Intézeté,	az	1870-től	működő	Meteorológiai	
és	Földmágnességi	Intézeté	és	az	1881-ben	életre	hí-
vott	Kémiai	Intézeté.	Jelentős	könyvtárat	működtetett	
a	Magyar	Földrajzi	Társaság,	a	Magyar	Mérnök-	és	

Építészegylet	és	több	más	egyesület	is.6
A	két	világháború	között	a	közigazgatási	és	a	tudomá-
nyos	szakkönyvtárak	gyűjteményei	zavartalanul	és	
nagy	iramban	fejlődtek,	még	ha	a	feldolgozási	mun-
kák	hagytak	is	kívánnivalót	maguk	után.	1929-ben	
nemzeti	gyűjtőkörű	intézménnyé	emelték	a	statisz-
tikai	hivatal	könyvtárát,	amely	1897	óta	kötelespél-
dány-joggal	rendelkezett.	1922-ben	az	Országgyűlési	
Könyvtár	is	kötelespéldány-jogot	kapott.7
A	második	világháború	utáni	évtizedekben	a	hazai	
könyvtárügyet	 erőteljesen	meghatározta	 a	 szovjet	
modell:	1948	tavaszán	megindult	a	kulturális	intéz-
ményrendszer	 szovjetizálása.8	Ekkoriban	 született	
meg	a	döntés	a	társadalmi	szervezetek,	tudományos	
társaságok	megszüntetéséről,	 vagyonuk	 elkobzá-
sáról	is,	de	a	végrehajtás	1949-re	maradt.	A	felszá-
molt	egyesületi	könyvtárak	köteteire	háromféle	sors	
várt:	 bezúzták,	 beolvasztották	 egy	 közművelődési	
könyvtár	állományába,	vagy	az	Országos	Könyvtári	
Központ	gondjára	bízták	őket.	Az	Akadémián	kívüli,	
állami	támogatást	élvezett	kutatóhelyek	és	könyvtára-
ik	jobbára	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	(MTA)	
kutatóintézeti	hálózatának	részeivé	lettek.9
A	4118/1949.	(VI.	29.)	Korm.	számú	kormányren-
delet	 előírta	 az	Országos	Dokumentációs	Központ	
(ODK)	 és	 további	 öt	 szakterületi	 dokumentációs	
központ	 létrehozását.	Utóbbiak	 közül	 végül	 csak	
négy	megalapítására	 került	 sor:	 1949	 szeptembe-
rében	kezdte	meg	működését	 a	Műszaki,	 a	Mező-
gazdasági,	 az	Orvostudományi	 és	 a	Közgazdasági	
Dokumentációs	Központ.	Az	ODK	 feladata	 volt	 a	
szakterületi	 központok	megszervezése,	 dokumen-
tációs	 tevékenységük	 irányítása	 és	 ellenőrzése,	
módszereik	 és	 eszközeik	 egységesítése,	 valamint	
az	országos	nyilvántartások	vezetése.	A	szakterületi	
központok	–	rövid	önálló	létük	alatt	–	országos	szin-
ten	koordinálták	a	profiljuk	szerinti	dokumentációs	
tevékenységet;	 szakfordításokat,	 bibliográfiákat	 és	
szakirodalmi	 szemléket	 készítettek.	Néhány	 éven	
belül	fuzionáltak	valamely	szakterületi	könyvtárral.	
Hasonló	sorsra	jutottak	az	akadémiai	(földrajztudo-
mányi,	irodalomtudományi,	állam-	és	jogtudományi	
intézeti)	 dokumentációs	 részlegek	 is,	 amelyek	 az	
1950-es,	1960-as	években	sorra	beolvadtak	az	MTA	
azonos	feladatkörű	kutatóintézeteibe.10
A	 szakkönyvtárügyet	 érintő	 következő	 fontosabb	
dokumentum	a	164/1958.	(M.	K.	15.)	M.	M.	számú	
rendelet,	amely	az	1956-os	könyvtári	 törvényerejű	
rendelet	egyik	kiegészítő	jogszabálya	volt.	Ez	előírta,	
hogy	általános	gyűjtőkörű,	országos	jellegű	tudomá-
nyos	könyvtárak	csak	az	egész	ország	tudományos	
életét	befolyásoló	intézmény	mellett	működhetnek.	
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Ennek	értelmében	öt	könyvtár,	az	MTA-é	és	a	négy	
tudományegyetemé	kapta	meg	ezt	a	címet.	A	rende-
let	az	országos	jellegű	tudományos	szakkönyvtárak	
számára	 előírta	 egy-egy	nagyobb	 tudományterület	
teljes	magyar	 és	 válogatott	 külföldi	 szakirodalmá-
nak,	míg	 a	 tudományági	 szakkönyvtárak	 számára	
valamely	 szűkebb	 szakterület	 irodalmának	 nem	
feltétlenül	 teljességre	 törekvő	 gyűjtését.	Összesen	
százhúsz	intézmény	kapott	országos	feladatkört,	és	
hat	koordinációs	központ	(az	Állami	Gorkij	Könyv-
tár,	az	Országos	Mezőgazdasági	Könyvtár	és	Doku-
mentációs	Központ,	az	Országos	Műszaki	Könyvtár	
és	Dokumentációs	Központ,	az	Országos	Orvostu-
dományi	Könyvtár	és	Dokumentációs	Központ,	az	
Országos	Pedagógiai	Könyvtár,	valamint	az	Országos	
Széchényi	Könyvtár)11	 látta	el	a	 rokon	 feladatkörű	
hálózatok	felügyeletét.
Az	1950-es	évek	második	felében	indult	az	akadé-
miai	kutatóintézeti	könyvtárak	hálózatba	szervezése.	
1985-ben	ötven,	zömmel	természettudományi	gyűjtő-
körű	könyvtárban	összesen	164	könyvtáros	dolgozott.	
A	múzeumi	könyvtárak	száma	ugyanekkor	ötvenhat	
volt,	de	ezek	közül	csak	a	Szépművészeti	Múzeumé	
volt	nyilvános.	A	huszonnégy	tagintézményből	álló	
levéltári	könyvtári	hálózat	felügyeletét	a	Magyar	Or-
szágos	Levéltár	Központi	Könyvtára	látta	el.	A	mű-
szaki	felsőoktatási	intézmények	és	az	egyéb	műszaki	
könyvtárak	hálózati	központja	az	Országos	Műszaki	
Könyvtár	(1982-től	Országos	Műszaki	Információs	
Központ	és	Könyvtár,	OMIKK)	volt,	amely	az	ipari	
termelés,	valamint	a	műszaki	kutatás	és	fejlesztés	iro-
dalmát	gyűjtötte,	és	1950-től	gondozta	a	szabadalmi	
tárat	is.	A	vállalati	és	intézeti	könyvtárak	száma	az	
1950-es	évek	elején	ugrásszerű	növekedésnek	indult,	
1953-ban	már	1052-t	tartottak	nyilván.	Jellemzően	
kis	állományokat	kezeltek,	de	néhány	évtized	alatt	
több	 tízezer	 kötetes	 gyűjtemények	 is	 létrejöttek.	
Ezekben	 az	 intézményekben	 komoly	 dokumentá-
ciós	munka	 folyt,	 és	módszertani	 felmérésekkel	 is	
segítették	minisztériumaikat.	Az	 agrártudományi	
hálózathoz	 harminckét	 (köztük	 hét	 felsőoktatási)	
könyvtár	tartozott.	Az	orvosi	könyvtárak	hálózatba	
szervezését	1956-ban	kezdték	meg.	Számuk	folya-
matosan	ingadozott	az	1990	előtti	évtizedekben;	az	
1971-es	357-ből	1985-re	körülbelül	200	maradt.	Bár	
ezekben	már	 rendszeres	 gyarapítási	 tevékenységet	
végeztek,	a	legtöbb	helyen	nem	tudtak	kapcsolódni	
a	nemzetközi	adatbázisokhoz,	így	az	idegen	nyelvű	
szakirodalmi	ellátottság	terén	mindvégig	mutatkoztak	
hiányosságok.	Szintén	hálózatba	tömörült	a	Magyar	
Néphadsereg	öt	felsőoktatási	és	tizenkét	szakkönyv-
tára	a	Hadtudományi	Könyvtár	 irányítása	alatt.	Az	

ország	egyetlen	nyilvános	honvédségi	könyvtárában	
irodalomkutatást,	sajtófigyelést,	ajánlóbibliográfia-
szerkesztést	és	gyorstájékoztatást	is	végeztek.	Elvi-
leg	a	testnevelési	és	sporttudományi	könyvtáraknak	
is	hálózatot	kellett	volna	alkotniuk,	ilyenek	azonban	
a	Testnevelési	Főiskolán	kívül	máshol	nem	voltak.	
Három	nagy	intézmény,	az	OGYK,	a	KSH	Könyvtár	
és	Dokumentációs	Központ,	valamint	a	közgazdaság-
tudományi	egyetem	könyvtára	nem	tartozott	egyetlen	
hálózathoz	sem.	A	korszak	jellegzetes	szakkönyvtárai	
voltak	a	Párttörténeti	Intézet	és	a	Politikai	Főiskola	
könyvtárai.12
Ez	az	első	látásra	is	„túlhuzalozott”,	az	együttműkö-
désre	mégis	csak	korlátozottan	képes,	egyszersmind	
mérhetetlenül	alulfinanszírozott	rendszer	a	piacgaz-
daság	körülményei	között	egyszerűen	fenntarthatat-
lanná	vált.13
A	kutatókönyvtárak	1987	és	1993	között	elveszítették	
alkalmazottaik	18,	könyvtáros	munkakörben	foglal-
koztatott	dolgozóik	12%-át.	(Az	1. ábra ennek	szem-
léltetésével	is,	de	leginkább	a	munkahelyi	könyvtárak	
személyi	állományának	70%-os	zuhanásával	illuszt-
rálja	a	rendszerváltás	gazdasági	sokkját.)14 Horváth 
Tibor	egyebek	mellett	az	elavult	tudományfelosztá-
son	alapuló	gyűjtőköri	anomáliákat,	a	mindent	eluraló	
és	az	intézményrendszer	természetes	fejlődését	gátló	
hálózati	eszmét,	valamint	az	avítt	központi	szolgálta-
tásokat	nevezte	meg	a	szakkönyvtárügy	problémái-
nak	okozóiként.15	A	rendszerváltás	éveiben	többen	is	
leírták,	hogy	csak	azok	az	intézmények	fogják	túlélni	
a	viharos	változásokat,	amelyek	képessé	válnak	arra,	
hogy	fenntartójuknak	valódi	hasznot	hajtsanak,	és	a	
maguk	területén	az	információs	ipar	résztvevőivé	le-
gyenek.	Ekkor	hívták	fel	a	figyelmet	arra	is,	hogy	a	
magánszféra	–	az	„információs	ügynökök”	képében	
–	hamarosan	megjelenik	az	addig	a	könyvtárak	által	
uralt	 területeken.16	Ráadásul,	míg	a	számítógépesí-
tés	hőskorában	a	legjobban	teljesítő	dokumentációs	
központok	és	a	nagyobb	szakkönyvtárak	a	korszerű	
információfeldolgozó	és	-kereső	technológiák	úttö-
rőiként	léptek	fel,	előnyüket	fokozatosan	elvesztették	
a	felsőoktatási	könyvtárakkal	szemben.17

Kelet-Közép-Európa	más	országaihoz	hasonlóan	a	
rendszerváltás	óta	eltelt	negyed	században	Magyar-
országon	is	drámai	visszaesés	következett	be	a	szak-
könyvtárak	számában.	Ahogyan	az	1. táblázat	adatai	
mutatják,	1990	és	2015	között	3171-ről	746-ra,	mint-
egy	negyedére	csökkent	a	szolgáltatóhelyek	száma,	
amit	elsősorban	a	szakszervezeti	és	a	vállalati	könyv-
tárak	sorozatos	megszűnése	eredményezett.18
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Év

Nemzeti és országos szakkönyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak

Intézmények 
(szolgáltató 

helyek) száma

Beiratkozott 
olvasó,  

ezer

Kölcsönzött 
könyvtári 

egység, ezer

Intézmények 
(szolgáltató 

helyek) száma

Beiratkozott 
olvasó,  

ezer

Kölcsönzött 
könyvtári 

egység,  
ezer

1990 121 203 8505 3171 370 6709
1991 .. .. .. 2577 301 5764
1992 .. .. .. 1978 228 4851
1993 .. .. .. 1470 184 4026
1994 .. .. .. 1004 156 3426
1995 .. .. .. 820 138 2944
2000 27 84 302 1201 425 6565
2005 17 88 203 1591 714 7742
2010 13 56 833 903 738 5706
2011 13 51 784 901 758 5341
2012 13 66 1098 900 727 4790
2013 12 67 911 880 721 4356
2014 13 63 847 785 752 4444
2015 13 62 784 746 760 4103

1. táblázat
A magyarországi szakkönyvtárak néhány fontosabb adata 1990 és 2015 között a KSH szerint

Forrás: KSH (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz002a.html)

1. ábra
A különböző könyvtártípusokban dolgozók száma 1987 és 1993 között

Forrás: saját szerkesztés a Művelődési, majd Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1988 és 1995 között  
kiadott közgyűjteményi és kiadói statisztikai tájékoztatói alapján.
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A 2. ábra diagramjaiból	látható,	hogy	2001	és	2010	
között	a	főfoglalkozású	könyvtárosok	száma	(teljes	
munkaidőre	átszámítva)	országosan	majdnem	18%-
kal,	 6901	 főről	 5684-re,	 a	 nemzeti	 és	 az	 országos	
szakkönyvtárak	könyvtárosainak	összesített	létszáma	
741-ről	639	főre	csökkent,	ami	az	országos	átlagnál	
alacsonyabb,	de	több	mint	14%-os	visszaesést	jelent.	
Az	egyéb	szak-	és	munkahelyi	könyvtárak	létszámá-
ban	 a	 2001-es	 2006	 főhöz	képest	 2010-re	 10%-os	
csökkenés	következett	be,	ekkor	már	csak	1806-an	
dolgoztak	ezekben	az	intézményekben.19
A	szűkebb	értelemben	vett	szakkönyvtárügy	szem-
pontjából	 sem	 irreleváns	ugyanakkor,	hogy	a	nép-
számlálási	adatokból	egy	másik	trend	is	kirajzolód-
ni	 látszik:	 1990	óta	 jelentősen	 emelkedett	 ugyanis	

a	felsőfokú	végzettséggel	rendelkező	könyvtárosok	
száma,	míg	a	középfokúaké	drasztikusan	visszaesett	
(lásd	a	3. ábrát).20

A szakkönyvtárak 2015-ös statisztikai 
adatai

Aki	figyelmesen	böngészi	az	1. táblázat számoszlo-
pait,	mindjárt	az	elsőben	furcsa	adatokra	bukkanhat:	
az	országos	 szakkönyvtárak	körét	ugyanis	 törvény	
rögzíti,	ennek	a	körnek	pedig	nem	tizenhárom,	ha-
nem	tizenegy	tagja	van.	A	nemzeti	könyvtárral	együtt	
tehát	tizenkettőnek	kellene	szerepelnie	a	2014-es	és	
a	2015-ös	rovatban	(meg	persze	több	másikban	is),	
hiszen	az	intézmények	és	a	szolgáltató	helyek	száma	

2. ábra
A főfoglalkozású könyv-
tárosok számának alaku-
lása 2001 és 2010 között 
a KSH szerint 
Forrás: saját szerkesz-
tés a Kultúrstatisztikai 
adattár,  2000–2010 
(ht tp: / /www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/idosza 
ki/pdf/kulturstat_adat 
tar_2010.pdf) alapján

3. ábra
A felsőfokú és a közép-
fokú végzettségű könyv-
tárosok száma 1990 és 
2011 között
Forrás: saját szerkesztés 
az 1990-es népszámlálá-
si kiadványok és a KSH 
Népszámlálási Főosz-
tályától kapott adatok 
alapján
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ez	esetben	egybeesik.	A	hiba	hátterében	két	ok	áll:	
egyfelől	 a	Honvédelmi	Minisztérium	Hadtörténeti	
Intézet	és	Múzeum	(HM	HIM)	három	gyűjteménye	
is	az	országos	szakkönyvtárak	között	szerepel	a	mi-
nisztériumi	statisztikában,	noha	ténylegesen	egyedül	
a	Hadtörténeti	Könyvtár	az.	 (Ráadásul	a	múzeumi	
könyvgyűjtemény	 nem	nyilvános	 besorolású,	 ami	
ab	 ovo	 lehetetlen	 egy	országos	 szakkönyvtár	 ese-
tében.)	Másfelől	a	Fővárosi	Szabó	Ervin	Könyvtár	
(FSZEK)	csak	települési	könyvtárként	van	feltüntetve	
az	adattáblában.	(Mindezeket	azért	láttam	szükséges-
nek	előrebocsátani,	mert	ugyanez	a	„kócosság”	ötlik	
szembe	akkor	is,	amikor	rég	megszűnt	fenntartóval,	
évekkel	 korábban	megváltozott	 intézménynévvel	
vagy	következetlen	funkcionális	besorolásokkal	ta-
lálkozik	a	kutató.)
Annak	sem	alakult	ki	vállalható	módszertana,	hogy	
önálló	statisztikai	egységnek	minősítünk-e	egy	letéti	
vagy	fiókkönyvtárat,	vagy	nem,	így	aztán	hol	készül	
róluk	jelentés,	hol	nem.	(A	szakkönyvtárak	esetében	
egyébként	többnyire	nem.)	A	magánszektorban,	főleg	
az	egyesületek	és	az	alapítványok	kebelében	működő	
könyvtárakról	szintén	töredékes	képünk	van.	Az	in-
tézmények	számát	illetően	tehát	csak	támpontokkal	
szolgálhatok	az	alábbiakban.	A	keveredést	kerülendő	
az	ábrákat	kizárólag	a	minisztériumi	statisztikában	

szereplő	 könyvtárakat	 figyelembe	 véve,	 de	 beso-
rolásukat	 szükség	 esetén	módosítva	 készítettem	el	
(a	 FSZEK	Központi	Könyvtárát	 például	 országos	
szakkönyvtárnak	tekintem,	és	indokolt	esetben	más	
kategóriákból	is	átemelek	egy-egy	bibliotékát),	míg	
az	egyes	szakkönyvtártípusok	tárgyalásakor	az	egyéb	
felmérésből	vagy	saját	gyűjtésemből	származó	ada-
tokat	is	felhasználom.
Az	 Emberi	 Erőforrások	Minisztériuma	 (Emmi)	
publikus	 aggregátorán	 alapuló	 statisztika	 szerint	
tavaly	 3978	 könyvtár,	 köztük	 351	 szakkönyvtár	
szolgáltatott	adatot.	Ezek	közel	fele,	170	bibliotéka	
(köztük	az	összes	országos	szakkönyvtár)	a	főváros-
ban	található.	2015-ben	333	szakkönyvtár	működött	
Magyarországon,	14	szüneteltette	tevékenységét	az	
adatfelvétel	 idején,	míg	 4	 időközben	megszűnt.	A	
könyvtárosi	munkakörben	dolgozó	1390	fő	fele	az	or-
szágos	szakkönyvtárakban	teljesített	szolgálatot.21
A 4–5. ábra a	hivatalos	könyvtári	statisztika	alapján	
az	 országos	 szakkönyvtárak	mellett	 külön	 sorban	
szerepelteti	az	egészségügyi	és	az	MTA-kutatóinté-
zeti	gyűjteményeket.	A	„könyvtári	tortából”	azonban	
ezeknél	is	nagyobb	szeletet	hasítanak	ki	maguknak	az	
úgynevezett	„egyéb	szakkönyvtárak”.	Ez	az	„egyéb”	
–	amint	azt	a	cikksorozat	következő	részében	látni	
fogjuk	–	igen	gazdag	világot	takar.

4. ábra
A működő szakkönyvtárak megoszlása könyvtártípusonként 2015-ben, a minisztériumi statisztika alapján  

(n = 333)
Forrás: saját szerkesztés A	magyarországi	könyvtárak	statisztikai	adatai.	2015  

(http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/stat15.xls) alapján
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Az országos szakkönyvtárak
Az	1997.	 évi	CXL.,	 a	muzeális	 intézményekről,	 a	
nyilvános	könyvtári	 ellátásról	 és	 a	 közművelődés-
ről	szóló	törvény	V.	fejezete	a	tudományos	és	szak-
könyvtári	ellátást	az	Országos	Széchényi	Könyvtár,	a	
Debreceni	Egyetem	Egyetemi	és	Nemzeti	Könyvtára,	
az	 országos	 szakkönyvtárak,	 az	 állami	 egyetemek	
könyvtárai,	valamint	a	nyilvános	könyvtári	ellátást	
vállaló	egyéb	szak-	és	felsőoktatási	könyvtárak	kö-
telezettségéül	írja	elő.
Az	 országos	 szakkönyvtárak	 alap-	 és	 kiemelt	 fel-
adatait	 az	Emmi	30/2014.	 (IV.	 10.)	 rendelete	 sza-
bályozza.	 Ennek	 értelmében	 részt	 kell	 venniük	 a	
szakterületi	 információellátás	 szervezésében,	 az	
elektronikus	 információszolgáltatás	 biztosításában,	
segítséget	nyújtanak	a	kutatóknak	a	nyílt	hozzáférés	
követelményeinek	 való	megfeleléshez,	 elősegítik	
az	 információ-megosztás	kultúrájának	 elterjedését,	
a	tudományos	információk	(publikációk	és	adatok)	
tárolására	és	megosztására	alkalmas	hazai	és	európai	
interoperábilis	elektronikus	infrastruktúra	fejleszté-
sét,	részt	vesznek	a	hazai	tudományos	tevékenység	
eredményeinek	elektronikus	formában	történő	hoz-
záférhetővé	tételében.
A	jogszabály	előírja	továbbá	a	könyvtári	dokumen-
tumok	digitalizálását,	az	elektronikus	másolatok	és	
metaadataik	megküldését	a	nemzeti	könyvtárnak,	a	
szakterületi	 elektronikus	 könyvtár	 létrehozását	 és	

gyarapítását,	a	nyílt	hozzáférésű	repozitóriumok	or-
szágos	infrastrukturális	hálózatának	kialakításában	és	
üzemeltetésében,	valamint	az	országos	cikkadatbázis	
építésében	való	közreműködést,	 a	kutatásfejleszté-
si	és	 innovációs	programokban,	különféle	hazai	és	
nemzetközi	 tudományos	 együttműködésekben,	 a	
tudományos	kutatás	értékelésében	és	a	bibliometriai	
vizsgálatokban	 való	 részvételt,	 végül	 a	 közösségi	
szolgálatot	 teljesítő	 tanulók,	 továbbképzésen	vagy	
egyéb	 iskolarendszeren	kívüli	 képzésen	 lévők,	 te-
hetséggondozásban	és	felzárkóztatásban	részesülők	
mentorálását.22
Az	országos	szakkönyvtárak	körét	a	törvény	harma-
dik	számú	melléklete	nevesíti.	Ezek	–	a	névváltozá-
sok,	összevonások	utáni	mai	nevükön	–	a	melléklet	
felsorolásának	rendjében	a	következők:	a	Budapesti	
Műszaki	és	Gazdaságtudományi	Egyetem	Országos	
Műszaki	 Információs	Központ	 és	Könyvtár	 (BME	
OMIKK),	az	Állami	Egészségügyi	Ellátó	Központ	
(ÁEEK)	Országos	Egészségtudományi	Szakkönyv-
tára,	 az	MTA	Könyvtár	 és	 Információs	Központ	
(MTA	KIK),	a	Magyar	Mezőgazdasági	Múzeum	és	
Könyvtár	–	Mezőgazdasági	Könyvtár,	az	Országgyű-
lési	Könyvtár	(OGYK),	az	Országos	Idegennyelvű	
Könyvtár	 (OIK),	 az	Oktatáskutató	és	Fejlesztő	 In-
tézet	Országos	 Pedagógiai	Könyvtár	 és	Múzeum	
(OFI	OPKM),	a	FSZEK,	a	KSH	Könyvtár,	a	Magyar	
Nemzeti	Digitális	Archívum	és	Filmintézet	(Manda)	

5. ábra
A könyvtárosi munkakörben dolgozók megoszlása könyvtártípusonként 2015-ben, a minisztériumi  

statisztika alapján (n = 1390)
Forrás: saját szerkesztés A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói (az iskolai könyvtárak nélkül) 

1998–2015. Adatbázis keresőfelülettel (http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/kimut98-15.xlsx) alapján
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Könyvtára	és	a	HM	HIM	Hadtörténeti	Könyvtár.	(Bár	
nem	 szerepel	 a	 listán,	 az	OSZK	nemcsak	nemzeti	
könyvtári,	hanem	országos	szakkönyvtári	funkciót	is	
betölt	a	magyar	irodalom,	nyelvészet	és	történelem,	
valamint	a	könyv-,	könyvtártörténet	és	könyvtártu-
domány	kiemelt	gyűjtőjeként.)23

Cikkem	leadásakor	két	intézmény	áll	fenntartóváltás	
előtt:	az	1312/2016.	(VI.	13.)	kormányhatározat	ér-
telmében	2017.	január	1-jével	megszűnik	a	Manda	és	
az	OFI.	Előbbi	feladatait	a	Magyar	Nemzeti	Filmalap	
Közhasznú	Nonprofit	Zrt.,	az	utóbbiéit	a	Könyvtár-
ellátó	Nonprofit	Kft.	veszi	át.24

Intézmény Előfizetett adatbázisok
ÁEEK	Országos	Egészségügyi	
Szakkönyvtár JSTOR,	ScienceDirect,	SpringerLink

BME	OMIKK

Academic	Search	Complete,	ACM	DL,	Akadémiai	Kiadó	Folyó-iratok,	
Akadémiai	Kiadó	MERSZ,	Cambridge	University	Press,	Econlit	(Index	+	
Fulltext),	FSTA,	JSTOR,	MathSciNet,	Nature,	ScienceDirect,	SciFinder,	
Scopus,	SpringerLink,	Web	of	Science

FSZEK Academic	Search	Complete,	Akadémiai	Kiadó	Folyóiratok,	Akadémiai	Kiadó	
MERSZ,	Grove	Art,	Grove	Music,	JSTOR

HM	HIM	Hadtörténeti	Könyvtár Academic	Search	Complete,	Akadémiai	Kiadó	Folyóiratok

KSH	Könyvtár Academic	Search	Complete,	JSTOR,	ScienceDirect
Magyar	Mezőgazdasági	Múzeum	és	
Könyvtár	–	Mezőgazdasági	Könyvtár Academic	Search	Complete,	CABI,	FSTA

MTA	KIK
Academic	Search	Complete,	Akadémiai	Kiadó	Folyóiratok,	Cambridge	
University	Press,	JHCD,	JSTOR,	MLA/LRC,	Project	Muse,	ScienceDirect,	
Scopus,	SpringerLink,	Web	of	Science

OIK Academic	Search	Complete,	Grove	Music,	JSTOR,	MLA/LRC,	Project	Muse

Oktatáskutató	és	Fejlesztő	Intézet Academic	Search	Complete,	Akadémiai	Kiadó	Folyóiratok,	JSTOR

Országgyűlés	Hivatala Academic	Search	Complete,	Akadémiai	Kiadó	Folyóiratok,	Cambridge	
University	Press,	JSTOR

2. táblázat
Az országos szakkönyvtárak vagy fenntartóik által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)  
Nemzeti Program keretében előfizetett szakirodalmi és tudománymetriai adatbázisok 2016-ban

(Forrás: MTA KIK EISZ Titkárság)

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Országos Mûszaki Infor-
mációs Központ és Könyvtár

A	BME	OMIKK	jelenlegi	formájában	2001	óta	mű-
ködik,	 amikor	 összevonták	 a	Műegyetem	könyv-
tárát	 és	 az	 1883-ban	 iparmúzeumi	 könyvtárként	
megnyitott,	1952	óta	országos	feladatkörű	műszaki	
információs	központot.25	Kétmilliós	könyv-	és	folyó-
irat-állományát	 tekintve	 ez	 a	 legnagyobb,	2	millió	
200	 ezer	 tételt	 (műszaki,	 természet-,	 gazdaság-	 és	
társadalomtudományi	 kiadványokat,	 tankönyveket,	
kézikönyveket,	 szabványokat	 és	 disszertációkat,	
elektronikus	dokumentumokat	és	muzeális	anyago-
kat)	számláló	teljes	gyűjteményével	a	második	leg-
nagyobb	országos	szakkönyvtár.	2015-ben	200	millió	

forintos	állománygyarapítási	keret	állt	rendelkezésé-
re.26	Az	MTA	KIK	mellett	az	országos	szakkönyvtári	
kör	legnagyobb	külföldi	adatbázis-előfizetője	(lásd	
a 2. táblázatot).
A	hagyományos	tevékenységeken	kívül	szolgáltatásai	
közé	tartozik	a	–	magyarról	idegen	nyelvre,	idegen	
nyelvről	magyarra	és	idegen	nyelvről	idegenre	tör-
ténő	–	szakfordítás	és	a	szaklektorálás.	Akkreditált	
felnőttképző	intézményként	két	féléves	segédkönyv-
táros-tanfolyamot	is	szervez.	A	könyvtár	munkatár-
sai	 felhasználóképzéseket,	 adatbázis-bemutatókat,	
az	 újonnan	beiratkozott	 hallgatóknak	gólyatúrákat	
tartanak.
A	BME	OMIKK	a	Műegyetemi Digitális Archívum 
(MDA) felületén	gyűjti	össze	és	teszi	elérhetővé	digi-
talizálási	projektjeinek	termékeit.	Intézménytörténeti	
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szempontból	 rendkívül	 értékes	 forrás	 az	 egyetemi	
könyvtári	 hálózati	 jegyzékek,	 a	Magyar Digitális 
Képkönyvtárba	feltöltött	2000	különleges	fénykép,	
a	 régi	 évkönyvek,	 tanrendek	 és	 ünnepi	 beszédek	
kollekciója,	 valamint	 a	Műszaki tudománytörténe-
ti kiadványok sorozat.27	Kiadványai	 közül	 a	Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás című,	 külföldön	
is	 indexelt	 folyóirata	a	 legismertebb.28	2006	óta	 itt	
készül	a	BME	angol	nyelvű	szaklapja,	a	Periodica 
Polytechnica hét	 sorozata	 (Chemical Engineering, 
Civil Engineering, Electrical Engineering and Com-
puter Science, Mechanical Engineering, Social and 
Management Sciences, Transportation Engineering, 
Architecture)	is.29	A	magyar	tudomány-	és	technika-
történet	nagyjairól	készített	multimédiás	CD-k	tar-
talma	egy	angol	nyelvű	életrajzgyűjteménnyel	együtt	
immár	az	 interneten	 is	elérhető.30 Kalandozás régi 
könyvek között címmel	 ugyancsak	 szabadon	 hoz-
záférhető	az	intézmény	muzeális	dokumentumairól	
készült	összeállítás.31
A	BME	OMIKK	a	2011	óta	folyó	minőségirányítá-
si	munka	elismeréseként	a	fővárosi	könyvtárak	–	és	
így	 az	 országos	 szakkönyvtárak	 –	 közül	 elsőként	
nyerte	el	2016.	január	21-én	a	minősített	könyvtári	
címet.32

Az ÁEEK Országos Egészségtudományi 
Szakkönyvtár

Az	Országos	Egészségtudományi	Szakkönyvtár	az	
elmúlt	 évtizedekben	 több	 fenntartóváltást	 és	 név-
cserét	élt	át	(a	közelmúltban	Országos	Egészségügyi	
Információs	Központ	és	Könyvtár,	majd	a	2013.	évi	
CCXVII.	 törvény	életbe	 lépéséig	Országos	Egész-
ségpolitikai	Szakkönyvtár	 volt	 a	 neve).	 Jelenleg	 a	
Gyógyszerészeti	és	Egészségügyi	Minőség-	és	Szer-
vezetfejlesztési	 Intézet	 (GYEMSZI)	 jogutódjaként	
felállított	ÁEEK	fennhatósága	alatt	működik.33	2016.	
februári	költözése	óta	átmenetileg	a	virtuális	térben	
üzemel,	nincs	sem	olvasóterme,	sem	raktára.
Fő	profilja	az	első	évtizedekben	kifejezetten	az	or-
vosi,	az	1990-es	évek	végétől	az	egészségügyi,	majd	
2003	után	az	egészségpolitikai	szakirodalom	gyűjtése	
és	feldolgozása	volt.	2011	óta,	amikor	a	GYEMSZI	
átvette	az	Egészségügyi	Stratégiai	Kutatóintézettől	a	
könyvtár	fenntartói	feladatait,	a	hangsúly	visszakerült	
az	 egészségtudományi	 területek	 (népegészségügy,	
egészségügyi	szervezés,	közgazdaságtan,	menedzs-
ment,	 informatika	 stb.)	 irodalmára.	Az	 intézmény	
emellett	1987	óta	a	WHO	letéti	könyvtára,	1989	óta	
dokumentációs	 központja.	 1992-ben	 alakította	 ki	

kábítószerügyi	 különgyűjteményét,	 amely	 azóta	 is	
folyamatosan	gyarapodik	hagyományos	és	elektro-
nikus	dokumentumokkal.	Ennek	kapcsán	a	könyv-
tár	széles	körű	nemzetközi	kapcsolatokat	épített	ki:	
1999	 és	2013	között	 részt	 vett	 a	 függőségek	 ellen	
küzdő	európai	könyvtárak	és	információs	központok	
szövetsége	(European	Association	of	Libraries	and	
Information	Services	on	Addictions,	ELISAD),	majd	
ennek	 az	 amerikai	 szervezetbe	 történt	 beolvadása	
után	 az	 alkohollal,	 a	 dohányzással	 és	 a	 kábítósze-
rekkel	foglalkozó	információs	szakemberek	társasá-
gának	(Substance	Abuse	Librarians	and	Information	
Specialists,	SALIS)	a	tevékenységében.	Néhány	éve	
az	Európai	Unió	 egészségügyi	 dokumentumait	 is	
gyűjti	és	hozzáférhetővé	teszi.
A	könyvtár	 legfontosabb	szakirodalmi	információs	
tevékenysége	1957	óta	a	Magyar Orvosi Bibliográfia 
készítése,	amely	az	OSZK-val	kötött	megállapodás	
értelmében	 a	Magyar Nemzeti Bibliográfia része.	
Ez	körülbelül	százhúsz	orvosi	 folyóirat	 teljes	körű	
feldolgozására	törekszik.	Évente	négy	CD-ROM-on	
jelenik	meg,	illetve	–	az	1990.	1.	számmal	kezdődő-
en	–	az	interneten	elérhető	adatbázisban	is	kereshető.	
Szintén	jelentős	a	magyar	orvosi	szakkönyvtárakban	
meglévő	szakfolyóiratok,	CD-ROM-ok,	adatbázisok	
adatait	feldolgozó	lelőhelyjegyzék,	amely	2006	óta	
elektronikus	 formában	 lát	 napvilágot.	A	 könyvtár	
a	 lakosság	 számára	 2008	óta	Függőségekről min-
denkinek címmel	 a	 dohányzással,	 az	 alkohol-	 és	 a	
kábítószer-fogyasztással	 kapcsolatos	 szemleoldalt	
üzemeltet.34

A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár és Információs Központ

A	Magyar	Tudós	Társaság	 	 1826-ban	 alapított	 és	
1831-től	működő	könyvtára	2013.	január	1.	óta	vi-
seli	 jelenlegi	 nevét.	Az	1994.	 évi	XL.	 törvényhez	
csatolt	alapszabály	meghatározása	szerint	„a tudo-
mányos ismeretek terjesztésének és a tudományos 
munka előmozdításának feladatát látja el, történe-
ti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, 
kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon 
található anyagot gondozó nemzeti intézmény”.	So-
káig	 tudományos	 közkönyvtári	 funkciót	 töltött	 be,	
és	minden	tudományterület	szakirodalmát	gyűjtötte;	
ma	az	ókortudomány,	a	nyelv-	és	irodalomtudomány,	
az	 orientalisztika,	 a	 tudománytörténet	 és	 a	 külföl-
di	 tudományos	akadémiák	kiadványai	 tartoznak	fő	
gyűjtőkörébe.	Keleti	gyűjteménye	az	orientalisztika	
világhírű	kutatóhelye,	kézirattára	és	levéltára	a	ma-



480 Könyvtári Figyelõ 2016/4

 RÓZSA DÁVID 

gyar	 tudomány-	 és	művelődéstörténet-írás	 kiapad-
hatatlan	forrása.35
A	könyvtár	fő	célja	a	2013–2016-os	stratégiai	ciklus-
ban	„a kutatás-fejlesztés információs folyamatának 
támogatása könyvtári eszközökkel és módszerekkel, 
a könyvtáron belül éppen úgy, mint a könyvtár falain 
kívül; a valóságos térben éppen úgy, mint a virtuális 
térben”.	2012	óta	országos	közfeladatként	gondozza	
a Magyar Tudományos Művek Tárát	(MTMT)	és	az	
EISZ Nemzeti Programot.36
Az	MTMT-t	2009-ben	hozta	létre	az	MTA	a	magyar	
tudományos	közösség	által	létrehozott	tudományos	
tartalmak	(publikációk,	szabadalmak,	alkotások)	és	
az	ezekre	kapott	hivatkozások	nyilvántartására.	En-
nek	révén	mérhetővé	válik	a	kutatók	és	a	kutatóin-
tézetek	 tudományos	 teljesítménye.	Az	MTMT-t	 az	
MTA	KIK	ebből	a	célból	létesített	osztálya	üzemel-
teti,	 de	 a	 rendszer	működését,	 a	 szoftverfejlesztés	
irányait	 a	 tagintézmények	képviselőiből	álló	prog-
ramtanács	szabályozza.	A	tanács	tevékenységét	segíti	
a	bibliográfiai	és	az	információtechnológiai	szakbi-
zottság,	valamint	a	repozitórium-minősítő	bizottság.37 
Az	MTMT	és	az	azt	fenntartó	könyvtár	súlyát	min-
den	bizonnyal	tovább	növeli	az	Országgyűlés	által	
2015.	július	6-án	elfogadott	2015.	évi	CXXXI.	tör-
vény,	amelynek	6.	§-a	értelmében	kötelező	feltölteni	
az	 adatbázisba	minden,	 a	 költségvetési	 szerveknél	
foglalkoztatottak	által	a	munkaviszonyuk	keretében	
létrehozott,	illetve	a	költségvetés	által	finanszírozott	
kutatásból	született	publikáció	adatait.38
A	2010-ben	elindult	EISZ-program	célja,	hogy	a	nagy	
és	drága,	külföldi	és	hazai	 tudományos	és	közmű-
velődési	 adatbázisok	 tartalmát	konzorciális	 formá-
ban	biztosítsa	 az	 előfizető	 intézmények	 számára.39 
2013-ban	huszonkét,	2014-ben	huszonöt,	2015-ben	
huszonnégy,	2016-ban	huszonhat	adatbázis	elérhető-
ségét	biztosította	az	EISZ-titkárság,	amely	hivatalos	
blogot	 is	 szerkeszt	 a	 friss	 hírek,	 a	 programtanácsi	
jegyzőkönyvek	és	az	adatbázis-használati	 statiszti-
kák	közzététele	céljából.40	A	tudományos	kiadók	és	
a	könyvtárak	közötti	kapcsolatteremtés	fóruma	volt	
2015-ben	az	Őszi információs napok az Akadémiai 
Könyvtárban	 című	 rendezvénysorozat,	 amelynek	
keretében	a	Cambridge	University	Press,	a	Thomson	
Reuters,	az	EBSCO,	a	JSTOR,	a	ProQuest,	a	Brill,	
a	De	Gruyter,	az	Akadémiai	Kiadó,	az	Elsevier,	az	
Oxford	University	Press,	a	Gale,	a	Wolters	Kluwer	és	
a	Taylor	and	Francis	képviselői	mutatták	be	terméke-
iket,	s	tudományelemzési	előadások	hangzottak	el	a	
forgalomban	lévő	értékelő	eszközök	alkalmazásáról,	
előnyeiről	és	hátrányairól.41	A	sorozat	2016	tavaszán	

egy	hónapon	át	folytatódott.42	2016.	szeptember	12-
én	The Use and Generation of Scientific Content 
– Roles For Libraries	 címmel	 nemzetközi	 konfe-
renciát	 rendezett	 az	EISZ-titkárság	 és	 a	Scientific	
Knowledge	Services.43
Az	MTA	KIK	digitális	szolgáltatásai	is	bővültek	az	
elmúlt	években.	2009-ben	kezdte	meg	repozitóriuma,	
a REAL (Repository	 of	 the	Academy’s	Library)	 a	
tudományos	publikációk	 teljes	 szövegű	közzététe-
lét.	Az	MTA	által	finanszírozott	kutatások	eredmé-
nyeit	2013.	 január	1.	óta	kötelező	elhelyezni	vagy	
open	access	 folyóiratokban	vagy	a	REAL-ban.44 A 
könyvtár	digitális	gyűjteményei	között	megtalálha-
tók	 a	 különgyűjtemények	 értékes	 anyagai	 éppúgy,	
mint	Gulyás Pál	 tudománytörténeti	 jelentőségű	
életrajzi	lexikonsorozatának	cédulái.	A	Képkönyvtár 
több	mint	2500	digitalizált	képi	dokumentumot	tar-
talmaz	az	MTA	KIK	és	hat	kutatóintézeti	könyvtár	
gyűjteményéből.	A	könyvtár	 kiadói	 tevékenységet	
is	folytat,	évente	három-négy	művet	(jellemzően	a	
saját	különgyűjteményein	alapuló	katalógust)	jelen-
tet	meg.
A	 szolgáltatások	 terén	 is	 egyre	 inkább	 az	 elekt-
ronikus	 tartalmak	 kerülnek	 előtérbe.	Az	 alapvető	
multidiszciplináris	és	bölcsészettudományi	adatbá-
zisokon	felül	előfizetendők	körét	a	könyvtár	igyek-
szik	az	olvasói	visszajelzések	alapján	meghatározni.	
Emellett	rendszeresen	tart	felhasználói	képzéseket,	
könyvtárhasználati	 kurzusokat	 kezdőknek,	 diákok-
nak	és	kutatóknak	is.	A	tudományos	kutatáshoz	nyújt	
ismereteket	Minerváról	elnevezett	oktatófelületén	a	
pályájuk	elején	járó	kutatók,	különösen	az	egyetemi	
hallgatók	és	a	doktoranduszok	számára.	Az	MTA	KIK	
évek	óta	jelen	van	a	vezető	közösségi	oldalakon,	a	
Facebookon	 és	 a	Twitteren,45	 2007	óta	megrende-
zett	Agora-programjai	 az	 igényes	 ismeretterjesztés	
fórumai.46
A	könyvtárnak	a	nemzeti	tudományos	örökség	rep-
rezentációja	 szempontjából	 rendkívüli	 jelentőségű	
tervei	között	szerepel	az	akadémiai	kiadásban	vagy	
támogatással	megjelentetett	 valamennyi	 könyv	 és	
folyóirat	szabad	hozzáférhetővé	tétele	az	interneten	
2016	végéig,	a	magyar	tudományos	termés	teljes	körű	
bibliográfiai	számbavétele	(1825-től)	szakkönyvtári	
együttműködésben,	s	az	intézmény	múzeumi	funk-
cióinak	kialakítása.47

A Magyar Mezôgazdasági Múzeum és 
Könyvtár – Mezôgazdasági Könyvtár

Az	egykori	Országos	Mezőgazdasági	Könyvtár	 és	
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Dokumentációs	Központ	az	Országgyűlés	2015.	már-
cius	31-ei	ülésnapján	elfogadott	2015.	évi	XXXVI.	
törvény	értelmében	2015.	július	1-jétől	viseli	új	nevét.	
A	könyvtár	a	mezőgazdaság,	az	agrártudományok,	az	
élelmiszeripar,	az	erdészet	és	a	faipar	dokumentumait	
gyűjti,	célközönségét	az	agráriumban	ténykedők	köre	
jelenti.	A	FAO	letéti	könyvtáraként	gyűjti	és	szolgál-
tatja	a	szervezet	kiadványait,	közreműködik	az	Agris 
adatbázis	építésében.	Az	intézmény	2002–2003-ban	
fizikai	 tereinek	 felújításával	 (raktárbővítéssel,	 két	
konferenciaterem	és	a	hazai	szakkönyvkiadók	publi-
kációit,	valamint	az	összes	agrártankönyvet	bemutató	
szakirodalmi	szolgáltatóház	létrehozásával)	és	teljes	
állománya	bibliográfiai	adatainak	elektronizálásával,	
kereshetővé	tételével	indította	az	új	évezredet.	Közel	
félmilliós	gyűjteménye	a	megszűnt	Vízügyi	és	Kör-
nyezetvédelmi	Könyvtár,	a	Vidékfejlesztési	Minisz-
térium	szintén	bezárt	könyvtára	és	a	minisztériumba	
beolvadt	Környezetvédelmi	Minisztérium	könyvtá-
rának	anyagával	gyarapodott	2012-ben.48
A	 könyvtár	 szakirodalmi	 tevékenységei	 közül	 ki-
emelkedik	az	1960-ban	indult	Magyar Mezőgazda-
sági Bibliográfia (MABI)	összeállítása,	amely	1981	
óta	kurrens	nemzeti	szakbibliográfia,	a	hazai	mező-
gazdasági,	élelmiszeripari	és	erdészeti	szakirodalom	
(a	szakkönyvek	és	150–200	folyóirat)	feltárt	anya-
gát	egyedül	szolgáltató	forrás.	1960	és	1986	között	
nyomtatva,	majd	2006-ig	számítógépen	és	nyomta-
tásban	 is	közreadták.	2007	óta	kizárólag	az	online	
katalógusban	érhető	el	a	naprakész,	évente	körülbelül	
hatezer	 rekorddal	 gyarapodó	 bibliográfia.49	Ennek	
anyagából	készítik	a	könyvtár	munkatársai	az	olvasók	
érdeklődésének	megfelelően	az	ajánló	bibliográfiák	
tematikus	füzeteit,	melyek	szabadon	letölthetők,	de	
olcsón	nyomtatásban	is	elérhetők.	1994	óta	jelente-
ti	meg	a	könyvtár	az	Agrárkönyvtári Hírvilág című	
negyedéves	folyóiratot	(2007	óta	csak	elektronikus	
formában)	az	ágazatban	működő	könyvtárosok	szá-
mára.	Ebben	az	intézménnyel	kapcsolatos	és	a	szak-
ma	egészét	érintő	információk	mellett	szintén	vannak	
tematikus	bibliográfiai	összeállítások.50	A	2004-ben	
kialakított	Budai	Teleházban	közhasznú	 tájékozta-
tást,	internetet	és	irodai	szolgáltatásokat	(nyomtatást,	
fénymásolást,	szkennelést,	CD-	és	DVD-írást,	a	kü-
lönféle	számítógépes	tevékenységekhez	segítséget)	
vehetnek	igénybe	az	érdeklődők.
A	könyvtár	 szakmai	 rendezvények	 rendszeres	 há-
zigazdájaként,	 kulturális	 központként	 is	működik.	
Az	1990-es	 évek	közepe	óta	 szervez	 könyvtár-	 és	
agrárszakmai	 programokat,	 író-olvasó	 találkozó-
kat,	 könyvbemutatókat,	 a	 februári	mezőgazdasági	

könyvhónapban	vásárokat	és	dedikálásokat.	A	ren-
dezvénykínálatot	kiállítások	és	kiállítás-megnyitók,	
olvasóköri	összejövetelek,	karácsonyi	játszóházak	és	
vásárok	színesítik.51

Az Országgyûlési Könyvtár

Az	OGYK	a	jogtudomány,	a	politikatudomány	és	a	
jelenkori	egyetemes	történelem	országos	szakkönyv-
tára,	1952	óta	nyilvános	könyvtár.	Az	ENSZ	és	az	
Európai	Unió	letéti	könyvtáraként	is	funkcionál.	2013	
januárjától	az	Országgyűlés	Hivatalának	Közgyűjte-
ményi	és	Közművelődési	Igazgatósága	alá	tartozik.	
Az	azóta	eltelt	időben	jelentős	változások	zajlottak	le	
a	könyvtár	életében,	amelyeket	egy,	az	Országgyűlés	
elnöke	által	felkért	szakértőkből	álló	bizottság	vizsgá-
lata	előzött	meg.	A	testület	ajánlásainak	célja	az	volt,	
hogy	modernizálják,	vonzóbbá	és	ismertebbé	tegyék	
a	könyvtár	szolgáltatásait.	Ennek	érdekében	javasol-
ták	a	könyvtár	tereinek,	gyűjteményei	elhelyezésé-
nek	és	tájékoztatási	rendszerének	megújítását.	2013	
júniusa	és	2014	márciusa	között	egyszerre	zajlott	az	
állomány	 apasztása,	 költöztetése	 és	 átrendezése,	 a	
szabadpolcos	kézikönyvtár	bővítése,	az	új	könyvtá-
rosi	munkaállomások	és	az	olvasói	terek	kialakítása,	
valamint	a	reprezentatív	olvasóterem	régi	fényének	
visszaállítása.	A	megújult	 könyvtár	 látogatói	 nem-
csak	 azzal	 szembesülhetnek,	 hogy	 a	 kutatószobák	
falainak	 elbontása	 és	 a	 galériaszint	 teljes	 rehabi-
litációja	 révén	másfélszer	 nagyobb	 terület	 áll	 ren-
delkezésükre,	hanem	a	szolgáltatások	terén	is	nagy	
változásokat	tapasztalhatnak.	Meghosszabbították	a	
nyitvatartási	időt,	megszüntették	a	papíralapú	kérő-
lapokat,	megvalósult	a	teljes	retrospektív	konverzió,	
korszerű	laptopokat	helyeztek	el	az	olvasóteremben.	
A	szakreferensi	rendszer	bevezetése	lehetőséget	ad	
az	elmélyültebb	tájékoztatásra.
A	könyvtár	digitális	szolgáltatásai	is	jelentősen	bő-
vültek.	Szabadon	hozzáférhetővé	vált	a	külföldi	saj-
tófigyelő	adatbázis,	a	HunDok	és	a	belföldi	PressDok 
összeolvadásával	keletkezett	Sajtóadatbázis,	illetve	
a	magyar	és	a	külföldi	jogi,	valamint	a	világpolitikai	
információkat	 feldolgozó	 szakirodalmi	 adatbázis.	
Ma	már	nemcsak	a	parlamenti	gyűjtemény	1860-tól	
1990-ig	keletkezett	anyagából	válogató	régebbi	olda-
lon,	hanem	a	2010	és	2012	között	kialakított	Digita-
lizált Törvényhozási Tudástár (DTT)	dokumentumai	
(jogforrások,	könyvek,	folyóiratcikkek,	országgyűlé-
si	naplók,	irományok,	almanachok	és	házszabályok)	
közül	is	válogathatnak	az	érdeklődők.	A	kétmillió	ol-
dalnyi	tudástár	gyűjteményének	egy	része	szabadon	
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hozzáférhető,	de	a	szerzői	jog	által	védett	tartalmak	
csak	helyben	megtekinthetők.52 A DTT 2. a Magyar 
Parlamenti Gyűjtemény további	pótolhatatlan	anya-
gait	teszi	majd	közzé.	A	tervek	szerint	digitalizálják	
az	1848–1849-es	népképviseleti	országgyűlési	doku-
mentumokat,	a	követjelentéseket	és	-utasításokat,	az	
Erdélyi	Országgyűlés	(1737–1864)	gyűjteményét,	a	
közös	ügyi	(delegációs)	köteteket,	az	1990	utáni	or-
szággyűlési	irományokat	és	bizottsági	jegyzőköny-
veket,	valamint	az	Országház	tervrajz-	és	fotótárának	
dokumentumait.53
Az	OGYK	üzemelteti	(Budapest	Főváros	Levéltára	
és	az	Arcanum	Adatbázis	Kft.	partnereként)	a	magyar	
kulturális	örökség	kincseit	bemutató,	2015	áprilisa	
óta	működő	Hungaricanát	is,	amely	a	Nemzeti	Kul-
turális	Alap	által	támogatott	közgyűjteményi	digita-
lizálási	projektek	ernyőportálja.	A	közös	kezelő-	és	
keresőfelület	lehetőséget	ad	arra,	hogy	a	felhasználók	
egyszerre	keressenek	könyvtári,	levéltári	és	múzeumi	
dokumentumokban,	metaadatokban.54

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár

1956-ban	Állami	Gorkij	Könyvtár	néven	született,	
1989	óta	viseli	mai	nevét.	„Világirodalmi	és	nyelv-
tudományi	szakkönyvtárként”	határozza	meg	magát,	
eredeti	nyelven	és	magyar	fordításban	gyűjti	a	mo-
dern	világirodalommal,	az	irodalomtudománnyal,	a	
nyelv-	és	a	zenetudománnyal,	a	nyelvtanulással	és	
-tanítással,	 továbbá	a	kisebbségi	kérdéssel	kapcso-
latos	 dokumentumokat.	Országosan	 koordinálja	 a	
nemzetiségek	könyvtári	ellátását,	szoros	együttmű-
ködésben	a	megyei	könyvtárakkal	és	a	FSZEK-kel.	
Gyűjteményében	közel	 százötven	nyelven	 érhetők	
el	kiadványok,	és	több	mint	kétszáz	olyan	folyóirat-
címet	 őriz,	 amely	más	 hazai	 könyvtárakban	nincs	
meg.	Nyelvstúdiója	több	mint	nyolcvan	nyelv	tanu-
lását	segíti	nyomtatott	és	multimédiás	tartalmakkal.	
Zeneműtára	 az	 egyik	 legjelentősebb	 gyűjtemény	
kottáival,	 hanghordozóival,	 szakfolyóirataival.	A	
Fajszi-gyűjtemény	 az	 eszperantó	 irodalom	külön-
leges	kollekciója.55	A	Hanban	Intézet	kínai	kultúrát	
népszerűsítő	projektjének	keretében	2014.	március	
19-én	avatták	fel	a	háromszáz	kínai	nyelvű,	illetve	
Kínával	kapcsolatos	dokumentumot	(könyvet,	CD-t,	
DVD-t)	őrző	sarkot.56
A	 könyvtár	 dokumentációs	 tevékenységének	 leg-
fontosabb	terméke	a	Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Adatbázis,	amely	a	tizenhárom	hazai	nemzetiségről,	
a	külföldi	magyarságról,	a	magyarországi	zsidóság-
ról,	a	kisebbségi	kérdésről	és	a	migráció	témaköréről,	

valamint	a	magyarul,	a	hazai	kisebbségi	és	a	világ-
nyelveken	(angolul,	németül	és	oroszul)	megjelent	
szakirodalmat	 regisztrálja	 1985-ig	 visszamenőleg.	
Ennek	előzményei	az	1945	és	1975	közötti	időszakot	
felölelő,	retrospektív	nyomtatott	bibliográfiák	voltak.	
Szintén	egyedülálló	az	OIK	műfordítás-adatbázisa,	
amely	 1987-től	 kezdve	 gyűjti	 a	magyar	 folyóira-
tokban	megjelent	külföldi	szerzők	művei,	 illetve	a	
kortárs	külföldi	szerzők	munkái	első	magyar	nyelvű	
fordításainak	adatait.	(Ennek	előzményei	az	1982	és	
1986	között	megjelent	bibliográfiák.)57
Az	OIK	két	kulcsterületen	is	élen	jár	a	szakkönyvtá-
rak	között.	Az	egyik	a	tíz	éve	folyó	minőségfejlesztés.	
Ennek	kapcsán	több	használói,	partneri	és	dolgozói	
igény-	és	elégedettségmérést,	-elemzést	végeztek	el,	
szabályozták	a	munkafolyamatokat,	elkészítették	az	
intézmény	minőségi	kézikönyvét	és	marketingstraté-
giáját.	2009-ben	kísérleti	jelleggel	dolgozói	munka-	
és	teljesítményértékelést	hajtottak	végre.58	A	másik	
fontos	terület	a	kapcsolatépítés	és	a	kommunikáció.	
Az	OIK	nemcsak	a	könyvtárban,	a	könyvtári	progra-
mok	alkalmából	találkozik	a	felhasználókkal,	hanem	
2010	óta	rendszeresen	kitelepülnek	különféle	rendez-
vényekre	(elsőként	a	Nyelvparádé,	a	Múzeumok Ma-
jálisa	és	az	ELTE	BTK	szeptemberi	könyvtári	napja	
említendő),	amelyeken	egységes	arculattal	jelennek	
meg.	Ezeket	az	akciókat	2011-től	projektcsoport	szer-
vezi.59	A	webes	kommunikációs	formák	közül	kettő	
vált	igazán	sikeressé.	Az	intézmény	2007-ben	indult	
blogja,	a	Kávészünet máig	él	és	rendszeresen	frissül.	
Az	OIK	2010	márciusában	az	első	könyvtárak	között	
jelent	meg	a	Facebookon,	és	évek	óta	a	messze	leg-
népszerűbb	profiloldalt	működteti.60	Mára	ezek	vették	
át	a	2008-tól	2012-ig	kibocsátott	hírlevél	szerepét.	
Az	OIK	szisztematikus	építkezésének,	megbízható	
és	gazdag	szolgáltatási	palettájának	elismerése	volt	
Az Év Könyvtára	(2010)	és	A Könyvtárügyért	(2012)	
elismerés.61

Az OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum

Az	OFI	OPKM	a	neveléstudomány	és	az	oktatáspo-
litika	országos	szakkönyvtára,	2007	szeptemberétől	
2016	végéig	az	OFI	részjogkörű	szervezeti	egysége.	
Nemzeti	könyvtári	feladata	körében	gyűjti	a	magyar	
közoktatás	tankönyveit,	különgyűjteményt	tart	fenn	
továbbá	az	iskolai	értesítőkből	és	a	gyermek-	és	ifjú-
sági	irodalom	alkotásaiból.	Az	intézményre	évtizedek	
óta	jellemző	az	informatikai	fejlesztések	iránti	erős	
érdeklődés:	már	egy	1996-os	NKA-pályázat	eredmé-
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nyeként	elvégezte	az	idegen	nyelvű	könyvállomány	
retrospektív	konverzióját;	saját	fejlesztésű,	négy	mo-
dulból	álló	integrált	könyvtári	rendszert	használ;	ka-
talógusát	az	elsők	között	optimalizálta	mobileszköz-
re;	részt	vett	a	hároméves,	nyolc	ország	részvételével	
lezajlott	PERINE-projektben,	amely	egy	több	nyelven	
kereshető	internetes	adatbázis	és	elektronikus	infor-
mációszolgáltatás	létrehozását	célozta	meg.62
A	 könyvtár	 1996	 óta	 építi	 a	Magyar Pedagógiai 
Adatbázist,	 amely	 a	 teljes	magyar	 és	 a	 válogatott	
nemzetközi	 szakirodalmi	 termést	 kívánja	 számba	
venni.	Ez	tartalmazza	az	1980	óta	Magyarországon	
kiadott	pedagógiai	témájú	szakkönyveket,	1989-től	a	
tanulmánykötetek	egyes	tanulmányait	és	a	hazai	fo-
lyóiratok	pedagógiai	tárgyú	cikkeit	(vagyis	a	Magyar 
Pedagógiai Irodalom	című	nemzeti	szakbibliográfia	
tételeit),	válogatva	az	1975	után	megjelent,	az	OPKM	
állományában	megtalálható	 külföldi	 szakkönyvek	
adatait	 és	 1989-től	 a	 fontosabb	külföldi	 szaklapok	
cikkeit.	A	könyvtár	Magyar Pedagógiai Tárgyszó-
jegyzék	 néven	 egységesen	 szabályozott,	 az	ETO-n	
alapuló	szakszótárt	is	fejleszt.63
Kiadványai	 között	 első	 helyen	 a	Könyv és Neve-
lés című,	 negyedévente	megjelenő	 folyóiratot	 kell	
megemlítenem,	amely	iskolai	könyvtári,	tankönyv-	
és	 taneszköz-kritikai,	valamint	ezekkel	összefüggő	
elméleti	cikkeket	ad	közre.	Értékes	nevelés-	és	mű-
velődéstörténeti	munkák	láttak,	látnak	napvilágot	A 
magyar neveléstörténet forrásai, a Magyar reform-
pedagógiai törekvések, a Mesterek és tanítványok	és	
a Tudós tanárok – tanár tudósok	című	sorozatban.	
Az	OPKM	az	Arcanum	Adatbázis	Kft.-vel	együtt-
működésben	digitalizálta	harminc	 település	 iskolai	
értesítőjét,	valamint	az	1744	és	1948	között	megjelent	
értesítők	bibliográfiáit.

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Az	1904-ben	alapított	fővárosi	könyvtár	nemcsak	az	
országos	szakkönyvtárak	közül	emelkedik	ki	sokol-
dalúságával:	települési	(megyei),	„kihelyezett”	fel-
sőoktatási	és	szakkönyvtári	funkciójával	alighanem	
a	teljes	magyar	könyvtári	rendszer	egyik	legtöbbféle	
feladatot	ellátó	intézménye.64	Története	„már a kez-
detektől összefonódott a magyar szociológia törté-
netével”,65	 hiszen	első	vezetője,	 a	 társadalomtudós	
Szabó Ervin	 a	 Székesfővárosi	 Statisztikai	Hivatal	
igazgatójától,	Kőrösy Józseftől	átvett	statisztikai,	de-
mográfiai,	közgazdasági	és	szociológiai	gyűjteményt	
fejlesztette	tovább.	A	könyvtár	e	következetesen	kép-
viselt	irányultságnak	és	kiterjedt	bibliográfiai	tevé-

kenységnek	köszönhetően	lett	a	szociológia	országos	
szakkönyvtára	 1968-ban.	E	minőségét	 az	 1976-os	
könyvtári	és	az	1997-es	kulturális	 törvény	is	meg-
erősítette.	Önálló	szervezeti	egységként	1973-ban	jött	
létre	az	akkor	négyfős	Szociológiai	Dokumentációs	
Osztály,	amely	2000-ben	nyerte	el	a	ma	is	használt	
Szociológiai	Gyűjtemény	nevet.66
A	szociológiai	kézikönyvtár	2001	óta	korábbi	terü-
letének	négyszeresén,	 jóval	 nagyobb	 (jelenleg	 tíz-
ezer	 kötetes)	 szabadpolcos	 állománnyal	 fogadja	 a	
látogatókat	 a	Központi	Könyvtárban.	Törekszik	 a	
legfontosabb	külföldi	szociológiai	és	társtudományi	
szakirodalom	eredeti	nyelven	történő	beszerzésére,	
az	aktuális	kutatási	irányzatok	reprezentatív	megje-
lenítésére,	a	releváns	bibliográfiai	és	teljes	szövegű	
adatbázisok	elérhetőségének	biztosítására.	A	magyar	
nyelvű	anyagot	teljességre	törekvően	(a	könyvkeres-
kedelmi	forgalomba	nem	kerülő	irodalomra	is	tekin-
tettel)	szerzeményezi.67
Az	1972	óta	 töretlenül	 zajló	 kurrens	 szakirodalmi	
feltáró	 tevékenység	 legfontosabb	 produktuma	 a	
hungarika	 jellegű	 szociológiai	 bibliográfia,	 amely	
több	mint	 harminc	 évig	Szociológiai Információ 
címen	volt	 ismeretes	 a	 szakemberek	 körében.	Ezt	
1987-től	–	mindössze	egy	munkaállomásról	–	adat-
bázisként	építették,	de	az	1989-es	tárgyévig	nyom-
tatásban	is	megjelent.	Az	ezredfordulón	több	ízben	
CD-formában	is	kiadták.	Anyagát	áttöltötték	a	2005	
és	 2010	 között	 fejlesztett	SzocioWeb nevű	 online	
adatbázisba,68	amelyet	2006-os	tárgyévvel,	130	000	
bibliográfiai	egységgel	zártak	le.	Ezzel	párhuzamo-
san	2007-től	a	bevezetett	Corvina	analitikus	modul-
jában	dolgozták	fel	az	az	évi	és	későbbi	impresszumú	
munkákat,	majd	–	a	SzocioWeb retrospektív	kiegé-
szítésének	befejeztével	–	2011	elején	végleg	áttértek	
az	 integrált	könyvtári	 rendszerben	 történő	 leírásra.	
(A	SzocioWeb rekordjait	2014-ben	elérhetővé	tették	
a	Corvinában.)	Az	„átjárhatóságot”	biztosítandó	és	
az	adatcserét	könnyítendő,	a	tárgyszavazás	2010-tel	
kezdődően	a	Köztaurusz	előzőleg	revideált	és	a	nem-
zetközi	szabványokhoz	igazított,	azóta	is	folyamato-
san	frissülő	szókészletével	történik.	Az	online,	több	
gépről	végezhető	munkamódszer	nagy	előnye,	hogy	
a	korábbi	háromezerrel	szemben	immár	négy-ötezer	
tétellel	is	bővülhet	a	bibliográfia	évente.	A	társada-
lomtudományi	kutatások	kiterjedtebbé	válásával,	az	
új	határterületek	megjelenésével	azonban	a	feldolgo-
zásra	kijelölt	szakirodalom	mennyisége	is	számotte-
vően	megnövekedett:	míg	1970	és	1980	között	évi	
2000,	 az	1990-es	 évtizedben	pedig	 jellemzően	évi	
4000	dokumentumot	jelöltek	ki	feltárásra,	2011-ben	
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már	csak	a	könyvek	és	a	könyvrészek	száma	(a	fo-
lyóiratcikkek	nélkül)	4500-ra	rúgott.69
A	Szociológiai	Gyűjtemény	több	digitális	archívumot	
is	 létrehozott	az	elmúlt	évtizedben.	A	Szociológia-
történeti Digitális Archívum	 a	magyar	 társadalom-
tudomány	negyvennégy	 fontos,	 a	 szerzői	 jog	 által	
már	nem	védett	művét	tartalmazza.70	A	2007–2008	
folyamán	kifejlesztett	Szociális Szakma Digitális Ar-
chívuma életrajzokat,	biobibliográfiákat,	fotókat	és	
digitalizált	szövegeket	kínál.71	Házon	belül	folyama-
tosan	digitalizálják	a	fontosabb	társadalomtudományi	
könyvsorozatokat,	repertóriumokat,	bibliográfiákat.	
Egy-egy	jeles	évforduló	alkalmából	tematikus	össze-
állításokat	készítenek.	A	kurrens	magyar	szociológi-
ai72	és	nemzetközi	politikatudományi	szakirodalom73 
iránt	érdeklődőket	tematikus	linkgyűjtemény	segíti.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet Könyvtára

A	Manda	Könyvtára74	a	filmes	szakirodalmat	gyűj-
ti.	Elődjét	1957-ben	hozták	létre,	1959	óta	működik	
önállóan.	Unikális	 több	mint	 négyszázötven	 címet	
felölelő,	 háromezer	 kötetes	 folyóirat-állománya,	
az	 1930-as	 évekkel	 induló	 forgatókönyv-gyűjte-
ménye,	kézirattára,	moziműsorokat	és	fényképeket	
tartalmazó	 aprónyomtatványtára,	 valamint	 szakle-
véltári	 anyaga,	 amely	 tizenháromezer	 játékfilmre	
és	 kilencezer	 alkotóra	 (producerekre,	 rendezőkre,	
operatőrökre	és	színészekre)	vonatkozóan	tartalmaz	
információkat.75

A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár

A	HM	HIM	Hadtörténeti	Könyvtár	a	hadtudományi	
és	a	hadtörténeti	irodalom	országos	szakkönyvtára.	
A	magyar	anyagot	teljességre	törekvően,	a	külföldit	
válogatva	gyűjti.	Huszonegy	intézménnyel	tart	fenn	
nemzetközi	 cserekapcsolatot.	Különgyűjteménye	
van	a	XVI–XVIII.	századi	régi	nyomtatványokból,	
a	 katonai	 névkönyvekből,	 kötetes	 kéziratokból	 és	
kottákból,	XVIII–XIX.	 századi,	 kézzel	 színezett	
egyenruhakönyvekből	és	az	1945	előtti	magyar	saj-
tóanyagból,	amelyben	tábori	lapok,	frontújságok	is	
megtalálhatók.	Hazánkban	 egyedülálló,	 húszezres	
katonai	 szabályzatgyűjteményének	 idegen	 nyelvű	
anyaga	közép-európai	viszonylatban	is	kiemelkedő.	A	
könyvtár	két	olvasótermében	körülbelül	hatezer	kötet	
és	száz	folyóirat	vehető	le	a	polcokról.76	A	2010-ben	
megindult	retrospektív	konverziós	projekt	keretében	
2016	októberére	a	cédulakatalógus	teljes	állományát	

rögzítették	elektronikusan,	 így	a	gyűjtemény	száz-
ötvenezer	dokumentumának	adatai	immár	online	is	
visszakereshetők.77

A	könyvtár	munkatársai	készítik	a	hazánkban	megje-
lent	magyar	és	idegen	nyelvű	hadtörténeti	irodalom	
bőségesen	válogatott	–	a	munkatársak	látókörébe	va-
lamilyen	okból	nem	kerülő	gyűjteményes	kötetekben	
esetleg	megbúvó	tételeket	nem	számítva	–	gyakor-
latilag	teljesnek	mondható	éves	bibliográfiáját,	mely	
a Hadtörténelmi Közlemények	című	folyóiratban	lát	
napvilágot.	A	gyűjtés	 a	monografikus	 kiadványok	
mellett	a	fontosabb	folyóiratok,	napilapok	és	a	rele-
váns	tanulmánykötetek	analitikusan	feltárt	tételeire	
is	 kiterjed.	A	 bibliográfiához	 név-	 és	 tárgymutató	
csatlakozik.78	A	könyvtár	külön	blogot	üzemeltet	a	
tudományos	ismeretterjesztés	és	az	olvasókkal	való	
kapcsolattartás	céljából.79	A	Manda	kulturális	köz-
foglalkoztatási	programja	keretében	digitalizált	első	
világháborús	alakulattörténetekből	portált	kívánnak	
fejleszteni.
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Bevezetés, módszertani kérdések
Éppen	tizenöt	évvel	ezelőtt,	2001	közepén	jelent	meg	
az	a	kormányrendelet,	amelynek	alapján	a	korábbi	
egyetemi	és	főiskolai	könyvtáros	szak	megnevezése	
informatikus	könyvtáros	szakra	változott.	„E rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg az egyetemi és főisko-
lai szintű könyvtáros szak megnevezése informatikus 
könyvtáros szakra […]  változik.”1	S	ha	már	egyfajta	
visszaidézést	végzünk,	úgy	érdemesnek	tartjuk	azt	is	
megemlíteni,	hogy	a	szak	nevének	változtatási	szán-
déka	–	elsősorban	az	egyéb	informatikus	képzések	
felől	érkező	akadályozásának,	sőt	gyakran	burkolt	és	
nyílt	támadásának	következményeként	–	meglehető-
sen	nagy	ellenállást	váltott	ki.2	Az	azóta	eltelt	másfél	
évtized	igazolta,	hogy	a	könyvtárosok	helyesen	lát-
ták:	az	informatikai	területnek	van	olyan	szegmen-
se,	és	itt	elsősorban	a	tartalomkezelésre,	a	tartalmak	
menedzselésére	gondolunk,	amelyre	nem	készít	fel	
a	hagyományos	informatikai	képzés.	Mint	ahogyan	
más	területeken	is	megjelentek	azok	a	szakok,	ame-
lyek	egy	bizonyos	szakterület	informatikai	sajátos-
ságaival	kompatibilis	képzéseket	folytatnak.	Ilyenek	
például	a	kereskedelmi	és	a	pénzügyi	informatikus,	a	

mérnökinformatikus,	a	médiainformatikus	szakok.	A	
rendelet	nyomán	a	2002-ben	induló	tanévben	a	ko-
rábbi	 könyvtáros	 szak	megnevezését	 felváltotta	 az	
informatikus	könyvtáros	szak	 terminus	 technicusa.	
Meglátásunk	 szerint	 a	 kereknek	mondható	 évfor-
duló,	 továbbá	 az	 azóta	 eltelt	 viszonylag	 hosszabb	
ciklus	alkalmas	lehet	arra,	hogy	a	szakma	és	annak	
különböző	szerveződései	megvizsgálják:	az	elneve-
zés	módosulása,	pontosabban	szólva	a	megnevezés	
változását	 indukáló	 tényezők	valóban	megállták-e,	
megállják-e	az	idők	próbáját.	Hol	tartunk,	hova	fej-
lődtünk,	mit	 váltottunk	 valóra	 a	 szak	 elnevezésé-
nek	megváltoztatására	 irányuló	 szándékok	 alapján	
argumentált	érvekből,	 feltételezett	 tartalmakból?	A	
vizsgálati	eredmények	egyben	alkalmasak	lehetnek	
arra	is,	hogy	képet	kapjunk	szakmánk,	hivatásunk,	
továbbá	a	vele	szoros	kapcsolatban	lévő	könyvtárak	
modernizációjának,	változásainak	helyzetéről,	vala-
mint	a	további	feladatok	meghatározásáról.	Sürgető	
lenne	annak	felmérése,	elemzése,	majd	bemutatása,	
hogy	valóban	megérdemelt	 cím-e	 a	 „korszakváltó	
könyvtárosok”	megnevezés,	 avagy	 sem,	 valamint	
arra	 is	 választ	 kellene	 adnunk,	 hogy	 amennyiben	
igen,	úgy	hol	tartunk	a	korszakváltás	folyamatában.3 

Könyvtárosból informatikus könyvtáros – 
az OTDK dolgozatok tükrében

SIPOS Anna Magdolna
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A	számvetés	fontosságát	igazolja	az	is,	hogy	az	in-
formatikus	 könyvtáros	 képzés	 elsődleges	munka-
erőpiacát	 jelentő	könyvtárak,	 illetve	 a	munkáltatót	
megtestesítő	könyvtárvezetők	gyakran	hangoztatják	
azt	a	véleményüket,	mely	szerint	a	képzésben	részt-
vevőknek	jóval	több	gyakorlati,	azonnal	használha-
tó,	a	szervezetbe	 jól	és	szinte	azonnal	 integrálható	
ismerettel,	készséggel,	informatikai	felkészültséggel	
kellene	a	munkaerőpiacra	belépni.	Magunk,	megértve	
a	munkáltatók	szempontjait,	azon	a	véleményen	va-
gyunk,	hogy	az	egyetemi	képzésnek	a	„kész,	panel-
ként	beilleszthető	könyvtáros	termék”	helyett	sokkal	
inkább	olyan	szakembereket	kell	kibocsátania,	akik	
a	könyvtár,	 a	 szolgáltatás	 folyamatos	megújítására	
képes	abszolvensek,	jelöltek	lehetnek.	Amennyiben	
ezeket	a	készségeket	a	képzés	során	sikerül	kialakí-
tani,	úgy	egy	rövid	adaptációs	idő	után	a	munkatár-
sak	képesek	lesznek	az	„üzemszerű”	működtetést	is	
magas	színvonalon	ellátni.	Tegyük	hozzá	azt	is,	hogy	
véleményünk	szerint	a	folyamat	fordítottja	már	jóval	
nehezebben	képzelhető	el.	
Írásunk	 elkészítésével	 ehhez	 a	 kívánatos	 komplex	
vizsgálati	folyamathoz	szeretnénk	adalékul	szolgálni	
egy	olyan	sajátos	szempontú	empirikus	kutatás	ered-
ményével,	amelyben	azt	elemezzük,	hogyan	viszo-
nyulnak	az	informatikus	könyvtáros	képzésben	részt-
vevők	legtehetségesebbjei	hivatásunk	hagyományos	
és	új	tartalmú	összetevőihez,	melyik	területeket	pre-
ferálják,	és	mely	területekkel	foglalkoznak	legkevés-
bé	szívesen.	Kutatásunkat	az	Országos	Tudományos	
Diákköri	Konferenciákra	nevezett,	továbbá	az	ott	dí-
jazást	elért	pályamunkákra	terjesztettük	ki,	azt	feltéte-
lezve,	hogy	a	feldolgozásra	választott	témák	tükrözik	
a	mindenkori	hallgatók	elsődleges	érdeklődési	körét,	
továbbá	azt	is,	hogy	tudományos	igényű	munkák	vég-
zésére,	majd	azok	nyomán	pályamunka	készítésére,	
bemutatására,	versenyeztetésére	valóban	a	legtehetsé-
gesebb,	legambiciózusabb	hallgatók	vállalkoznak.	A	
vizsgálat	alanyául	az	1997	és	2015	között	készült	dol-
gozatok	szolgáltak.	Tekintettel	arra,	hogy	az	OTDK	
rendezvényeket	kétévente,	a	páratlan	években	rendezi	
meg	az	Országos	Tudományos	Diákköri	Tanács,	így	
összesen	 tíz	 verseny	pályamunkáinak	 értékelésére	
tudtunk	vállalkozni.	Ez	a	két	évtized	egyrészt	rele-
váns	a	képzés	átalakulásának	ciklusához,	másrészt	
összesen	húsz	 év	 változásait,	 hangsúlyeltolódásait	
mutatja	meg,	harmadrészt	pedig	kumulálva	elegen-
dő	számú	dolgozat	áll	már	rendelkezésünkre	ahhoz,	
hogy	általánosítható	megállapításokat	fogalmazzunk	
meg,	és	mellettük	kitérjünk	az	egyediséget	mutató	
érdekességekre	 is.	Végül	szeretnénk	hangsúlyozni,	

hogy	2007	óta,	vagyis	a	vizsgált	OTDK	konferenciák	
felében	felkészítő	tanárként,	pályamunka	bírálóként,	
zsűrizőként	magunk	 is	 állandó	 résztvevői,	 segítői	
voltunk	 a	 szakmai	 versenyeknek,	 ezért	 bőségesen	
áll	rendelkezésünkre	személyes	tapasztalat	is.	Nem	
célunk	az	OTDK	könyvtári	tematikájú	pályamunká-
inak,	versenyeinek	teljes	körű	értékelése,	továbbá	az	
sem,	hogy	az	egyes	képzőintézmények,	személyek	
eredményeit	összehasonlítsuk	és	értékeljük.	Azoknak	
elvégzése	egy	másik	dolgozat	feladata	lehet.	Kizáró-
lag	azzal	foglalkozunk,	hogy	a	pályamunkák	milyen	
tematikai	 összetételt	mutatnak,	 tükrözik-e	 a	 szak	
megnevezésének	módosulását,	pontosabban	szólva	
a	könyvtáros	szak	elnevezésének	megtoldása	az	in-
formatikus	kifejezéssel	valóban	a	képzési,	érdeklő-
dési	tartalom	változását	is	jelenti-e.	Vizsgálati	célunk	
megvalósítása	érdekében	az	elkészült	és	bemutatott	
pályamunkákat	három	részre	bontottuk:	a	könyvtári	
informatikai	témákat	feldolgozó	munkák,	a	hagyo-
mányos	könyvtári/könyvtárosi	tevékenységet	elemző	
munkák,	végül	pedig	a	történeti	témákat	bemutató	ér-
tekezések	csoportja.	E	szempontokat	követve	kétféle	
dolgozathalmazt	analizáltunk.	Az	első	esetben	meg-
vizsgáltuk	az	OTDK-ra	a	helyi	versenyekről	tovább-
jutott	valamennyi	pályamű	 tartalmát,	 ám	ebben	az	
esetben	csak	az	utolsó	nyolc	év,	vagyis	négy	OTDK	
adataira	támaszkodhattunk,	mivel	a	korábbiakat	nem	
sikerült	megszerezni.	A	második	esetben	pedig	a	díja-
zott	pályamunkák	adataival	operáltunk,	ezek	a	teljes	
vizsgált	ciklusra,	vagyis	tíz	OTDK-ra	és	húsz	évre	
vonatkozóan	állnak	rendelkezésünkre.4 
A	vizsgálatunk	során	tapasztaltak	közlése,	analízise	
előtt	röviden	még	fel	kell	idéznünk	azokat	az	alapvető	
változásokat,	amelyek	2001	és	2015	között,	vagyis	
az	általunk	értékelt	ciklusban	a	felsőoktatásban,	to-
vábbá	az	informatikus	könyvtáros	képzésben	bekö-
vetkeztek,	mivel	azok	befolyásolták	az	elkészített	és	
bemutatott	pályamunkák	számait,	arányait.	Az	egyik	
ilyen	változás	2006-ban	történt,	amikor	az	informa-
tikus	könyvtáros	szakon	a	korábbi	kétszakos,	osztat-
lan	képzést	felváltotta	a	bolognai	rendszer.	A	másik	
alapvető	változás,	hogy	a	könyvtárosokat,	illetve	az	
informatikus	 könyvtárosokat	 képző	 intézmények,	
továbbá	a	képzésben	résztvevők	száma	a	korábbi	év-
tizedekhez	viszonyítva	jelentősen	megnőtt.	Tegyük	
hozzá	azt	is,	hogy	a	vizsgált	két	évtized	végén	már	
ellenkező	tendenciával	találkozunk:	mind	a	képző-
helyek	száma,	mind	pedig	a	szakon	tanulók	száma	
jelentősen	csökkent.	Ennek	szemléltetésére	közlünk	
néhány	számadatot.	A	bolognai	rendszer	bevezetésé-
től,	2006-ban	11	képzőhelyen	indult	BA-szintű	infor-



490 Könyvtári Figyelõ 2016/4

 SIPOS ANNA MAGDOLNA 

matikus	könyvtáros	képzés,	nappali	tagozaton	362,	
míg	 levelező	 tagozaton	312	hallgatóval.	A	nappali	
tagozaton	ez	a	nagyságrend	volt	 jellemző	2010-ig,	
majd	2011-ben	jelentősebb,	2012-től	pedig	rohamos	
csökkenés	 történt,	és	2014-re	már	mindössze	négy	
intézmény	indította	a	képzést,	és	63	BA-szintű	nap-
pali	tagozatos	hallgató	maradt.	A	levelező	képzésben	
már	2007-ben	megindult	a	lassú,	de	tendenciájában	
egyértelműen	kirajzolódó	apadás,	majd	itt	is	2012-
től	 rohamos	 csökkenés	 tapasztalható,	 és	 2014-ben	
már	csupán	3	képzőhelyen	 indult	 levelező	képzés,	
16	hallgatóval.	A	bolognai	 rendszer	 fokozatos	 be-
vezetésével	az	MA-szintű	informatikus	könyvtáros	
képzés	csak	három	évvel	később,	2009-ben	indult	el.	
Ekkor	6	intézménybe	összesen	64	nappali	és	81	le-
velező	szakos	hallgató	iratkozott	be.	Mára	már	ezen	
a	szinten	is	mintegy	kétharmadára	csökkent	a	hall-
gatói	 létszám	a	nappali	 tagozaton,	 levelezőn	pedig	
több	mint	felére	esett	vissza.	Ennek	ellenére	2014-
ben	nappali	tagozatot	még	mind	a	hat	felsőoktatási	
intézmény,	míg	levelező	oktatást	már	csupán	3	helyen	
tudtak	 indítani.5	 Személyes	 tapasztalataink	 szerint	
az	OTDK	konferenciákra	történő	pályázás	–	érthető	
módon	–	meghatározóan,	de	nem	kizárólagosan	az	
MA-szintű	képzésben	résztvevők	körére	jellemző.	A	
meglehetősen	hektikus,	ám	összességében	rohamo-
san	csökkenő	hallgatói	létszám	tükröződik	majd	az	
OTDK-ra	pályázók	létszámában	is.	

Az OTDK-ra nevezett pályamunkák tartalmi 
megoszlása 2009–2015 között
Vizsgálatunk	eredményei	közül	elsőként	az	összes	
OTDK-ra	nevezett	pályamunka	tematikai	összetéte-
lének	elemzését	végezzük	el.	Amint	azt	már	korábban	
említettük,	ebben	a	halmazban	csak	2009-től	állnak	
rendelkezésünkre	adatok.	A	négy	konferenciára	ösz-
szesen	101	pályamű	érkezett,	amelyből	44	(43,57%)	
könyvtári	informatikával,	29	(28,71%)	a	hagyomá-
nyos	könyvtári	tevékenységekkel,	28	(27,72)	pedig	
történeti	témával	foglakozott.	Ezek	az	arányok	is	mu-
tatják,	továbbá	az	1. diagramon	is	jól	megfigyelhető,	
hogy	minden	évben	és	így	összesítve	is	a	legnagyobb	
arányt	 a	 könyvtári	 informatikai	 témák	képviselik.	
Dominanciájuk	arányaiban	a	2009-es	év	a	legmeg-
határozóbb,	ahol	az	informatikai	tematika	dolgozata-
inak	száma	(7	db)	annyi,	mint	a	másik	két	kategória	
(5+2)	együttesen.	A	diagram	azt	is	mutatja,	hogy	a	
legnépesebb	mezőny	2013-ban,	a	31.	OTDK-n,	Eger-
ben	volt,	ahol	összesen	38	dolgozat	került	országos	
megítélésre.	Korábban	már	leírtuk,	hogy	az	OTDK-

vetélkedésekre	jellemzően	az	MA-szinten	tanulók,	és	
közülük	is	elsősorban	a	nappali	képzésben	résztvevők	
jelentkeznek.	Természetesen	ez	nem	jelenti	azt,	hogy	
BA-szinten,	illetve	levelező	tagozaton	tanuló	hallga-
tók	ne	pályáznának,	de	az	jól	látható,	hogy	az	ő	ará-
nyuk	lényegesen	kisebb,	különösen,	ha	figyelembe	
vesszük	azt	is,	hogy	a	BA-szinten	tanulók	létszáma	
lényegesen	meghaladja	 az	MA-szintű	 hallgatókét.	
A	2013-as	kiemelkedően	magas	számú	pályamunka	
összefügghet	az	előző	években	felvettek	viszonylag	
magas	hallgatói	létszámával,	mint	ahogyan	a	2015-ös	
szerényebb	mennyiség	pedig	összefügghet	a	2012-től	
megjelenő	alacsonyabb,	a	korábbi	évek	felvett	létszá-
mainak	alig	a	felét	kitevő	beiskolázásokkal.		
Az	országos	versenyre	eljutott	pályamunkák	arányai	
egyértelműen	azt	jelzik,	hogy	az	informatikus	könyv-
táros	szak	hallgatói	szívesen	választanak	könyvtári	
informatikai	témát	első	tudományos	igényű	munká-
juk	elkészítéséhez.	Az	adatok	és	az	arányok	alapján	
az	 látszik	 igazolódni,	hogy	a	2001-ben	nevében	 is	
megváltozott	szak	megalapozva	viseli	az	informati-
kus	könyvtáros	nevet,	különösen,	ha	hozzátesszük,	
hogy	a	hagyományos	könyvtári	 tevékenységre	fel-
készítő	 területek	 többségében	 szintén	megjelenik	
azok	informatikai	eszközökkel	történő	támogatása.	
Mindazonáltal	 azt	 is	 látjuk,	 hogy	 a	 hagyományos	
könyvtárosi	 tevékenységekkel	 történő	 foglalkozás	
is	népszerű,	és	megnyugtató	az	is,	hogy	a	történeti	
témák	iránt	sokkal	kevésbé	csökkent	az	érdeklődés,	
mint	ahogyan	azt	gondolhattuk	volna.	Az	egyes	té-
mák	részesedése	a	teljes	halmazból	igazolják	azt	a	
már	többször,	sokak	által	kimondott	feltevést,	mely	
szerint	 a	mai	 informatikus	 könyvtáros	 képzésben	
akkumulálódnak	a	szakma	tradicionális	és	újabb,	az	
informatikai	 eszközökkel,	 azok	 alkalmazásával	 tá-
mogatott	tudáselemek,	szakmai	kompetenciák.	Ebből	
egyenesen	következik,	hogy	az	informatikus	könyv-
táros	képzésből	a	munkaerőpiacra	kikerülő	hallgatók	
képesek	mind	a	hagyományos,	mind	pedig	az	újabb	
könyvtári,	 könyvtárosi	munkák,	munkafolyamatok	
innovatív	és	integrált	kezelésére.	
Mindezeken	 túl	 azonban	 –	 végigtekintve	 több	 év	
dolgozatának	 tematikai	 összetételét	 –	 egy	komoly	
hiányérzet	fogalmazódott	meg	bennünk,	amit	most	
szeretnénk	az	olvasókkal	megosztani.	Annak	ellené-
re,	hogy	az	informatikai	eszközök	alkalmazásával	az	
utóbbi	évtizedekben	jelentősen	kitágult	a	könyvtári	
tájékoztatás	és	információszolgáltatás	eszközrendsze-
re,	a	pályamunkák	között	mégis	csupán	fehér	holló-
ként	jelenik	meg	ez	a	tárgykör,	miközben	a	képzésben	
arra	igen	nagy	hangsúly	kerül.	Különösen	fájó,	hogy	
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a	korszerű	szakirodalmi	adatbázisok	segítségével	vé-
gezhető	szakirodalmi	tájékoztatásról	egyáltalán	nem	
esik	szó,	nem	készülnek	olyan	dolgozatok,	amelyek	
az	így	végzett	munkák	módszertanával,	elméleti	és	
gyakorlati	 kérdéseivel,	 a	 végzett	 tájékoztató	 tevé-
kenységek	 analízisével	 foglalkoznának.	Ugyanígy	
nem	olvashattunk	az	elmúlt	években	OTDK	pálya-
munkát	arról,	hogy	a	virtuális	térrel	és	az	informatikai	
eszközökkel	kibővült	könyvtári	tájékoztató	szolgál-
tatások	hogyan	hasznosulnak,	milyen	tartalmak	iránt	

nyilvánul	meg	a	legfőbb	érdeklődés,	mint	ahogyan	
arról	is	nagyon	keveset	tudunk,	hogy	a	könyvtárak	
világhálón	történő	webes	és	közösségi	alkalmazásbe-
li	megjelenései	az	információszolgátatásban	hogyan	
hasznosulnak.	Hiányérzetünk	annál	is	inkább	nagy,	
mivel	közismert,	hogy	országos	szinten	a	könyvtár-
használat	75–80%-a	ma	már	a	virtuális	térben,	táv-
használat	 révén	valósul	meg,	 és	 feltehetőleg	 azok	
többsége	 információkeresésre,	 információszerzésre	
irányul.	

1. diagram
 Az OTDK-ra nevezett pályamunkák száma és tartalmi megoszlása 2009–2015 között

Az OTDK keretében díjazásban részesült pálya-
munkák tartalmi megoszlása 1997–2015 között
Dolgozatunk	következő	 részében	 a	 díjazott	 pálya-
munkák	 számát	 és	 tematikai	megoszlását	 vesszük	
vizsgálat	alá.	A	rendelkezésünkre	álló	adatok	ebben	
az	esetben	az	előző,	a	nevezett	pályamunkák	bemuta-
tása	időszakánál	jóval	hosszabb	ciklust,	összesen	tíz	
OTDK	konferenciát	(1997–2015)	fognak	át.	A	több	
rendezvény	 eredményei	 nagyobb	 bizonyossággal	
mutatják	a	fejlődés	tendenciáit,	továbbá	rámutatnak	
arra	is,	hogy	a	nevezett	pályamunkák	közül	a	bírála-
tok,	a	bemutatók,	valamint	a	prezentációk	tükrében	
melyek	voltak	a	legeredményesebbek.	Úgy	véljük,	
hogy	ezek	a	szempontok,	értékelési	stációk	egyben	
reprezentálják	azt	 is,	hogy	a	könyvtáros	szakma,	a	
képzés	milyen	mértékig	volt	befogadója,	illetve	el-
utasítója	az	új	 tematikáknak.	Ne	feledjük,	a	ciklus	
kezdete	csaknem	húsz	évvel	ezelőttre,	1997-ig	nyúlik	

vissza,	ami	a	Neumann-galaxis	egyik	meghatározó	
attribútuma,	az	első	weblap	nyilvános	elérhetőségét	
(1991,	CERN)	követő	hatodik	év	volt,	és	mindössze	
négy	évvel	vagyunk	túl	az	első	hazai	honlap	(1993,	
Budapesti	Műszaki	Egyetem)	megjelenésén!	S	hogy	
mennyire	relatív	a	vizsgált	két	évtized	terjedelme,	azt	
mutatja	az	is,	hogy	a	vizsgált	OTDK	aspiránsok	több-
nyire	ezeknek	a	kilencvenes	éveknek	a	szülöttei.	
Elsőként	 azt	 vizsgáljuk,	 hogy	milyen	 számok	 és	
milyen	tendenciák	jellemzik	a	díjazásban	részesült	
OTDK	pályamunkákat.	A	2. diagram	 igen	 szem-
léletesen	mutatja,	 hogy	 az	 elmúlt	 két	 évtized	 alatt	
megrendezett	tíz	OTDK	konferencián	nagyon	eltérő	
számú	díjazottal	találkozhattunk.	A	legnagyobb	érté-
ket	ebben	az	esetben	is	a	31.	(2013),	egri	konferencia	
mutatja,	míg	a	legkevesebb	díjat	két	egymás	köve-
tő	 rendezvényen,	a	27.	 (2005,	Győr)	és	28.	 (2007,	
Piliscsaba)	OTDK	konferencián	adományozták.	A	tíz	
rendezvényen	összesen	97	pályamunka,	illetve	pályá-
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zó	kapott	valamilyen	elismerést,	ez	átlagosan	közel	
10-10	főt	jelentett	egy-egy	alkalommal.	A	díjazáso-
kat	egyrészt	jelentik	a	helyezések	(1–2–3),	másrészt	
pedig	a	rendezvények	támogatói	által	felajánlott	kü-
löndíjak.	Amennyiben	annak	a	négy	alkalomnak	az	
arányait	 vizsgáljuk,	 amelyekben	 rendelkezésünkre	
áll	mind	a	nevezettek/indulók	száma,	mind	pedig	a	
díjazottaké,	azt	láthatjuk,	hogy	a	101	induló	pályázat-
ból	48	kapott	valamilyen	jellegű	díjat,	ami	a	nevezett	
pályamunkáknak	csaknem	a	felét	jelenti.	Az	arányok	
egybeesnek	az	OTDT	szándékával,	mely	szerint	mi-
nél	többen	kapjanak	elismerést	a	pályázók	annak	ér-
dekében,	hogy	a	tudományos	munkára	történő	ösz-
tönzés	ebben	a	formában	is	megnyilvánuljon.	
További	vizsgálódásaink	azt	igazolják,	hogy	–	a	két	
évtized	viszonylatában	lineárisan	emelkedő	arányok	
ellenére	–	meglehetősen	hektikusan	változott	az	el-
ismerést	 kapott	 pályamunkák	 száma.	A	 tíz	OTDK	
ciklus	elején	és	végén	jelent	meg	a	nagyobb	mértékű	
díjazás,	ami	összefügg	az	 indulók	 létszámával,	hi-

szen	az	OTDT	ennek	alapján	határozza	meg	a	szek-
ciókban,	 alszekciókban	kiosztható	 díjakat.	Ez	 arra	
mutat	rá,	hogy	1997	és	2001	között	nagyobb	mérté-
kű	volt	a	részvétel,	majd	következett	szintén	három	
alkalom,	amikor	az	országos	rendezvény	keretében	
nagyon	kevesen	mutatták	be	pályamunkáikat,	majd	
a	vizsgált	ciklus	végén	ismét	növekvő	tendenciával	
találkozhatunk,	amely	egy	esetben	(31.	OTDK,	2013)	
jelentősen	meghaladta	a	vizsgált	időszak	magasabb	
értékeit	is.	Ugyanakkor	az	is	látható,	hogy	a	legutol-
só	alkalommal	már	ismét	komolyabb	csökkenéssel	
találkozhatunk,	ami	feltehetőleg	összefügg	az	infor-
matikus	könyvtáros	szakra	felvett	hallgatók	2011-ben	
megindult	jelentős,	majd	2012-től	rohamos	apadásá-
val.	Nem	szándékozunk	jóslásokba	bocsátkozni,	de	
az	utóbbi	évek	hasonlóan	igen	szerény	beiskolázási	
adataira	 támaszkodva	megalapozottan	 prognoszti-
zálható,	hogy	az	OTDK-n	 induló	pályázók	számát	
tekintve	 következő	 években	 továbbra	 is	 csökkenő	
tendenciával	számolhatunk.	

2. diagram 
Az OTDK-n díjazott összes pályamunka száma 1997–2015 között

A	 továbbiakban	 a	 díjazott	 pályamunkák	 tartalmi	
összetételének	 elemzésével	 foglalkozunk.	Ebben	 a	
vizsgálatban	ugyanazokat	 a	 tematikai	 kategóriákat	
használtuk,	mint	a	nevezett	pályamunkák	esetében:	
könyvtári	informatikai	témák,	a	hagyományos	könyv-
tári	tevékenység	tárgykörei,	történeti	feldolgozások.	
A	tíz	OTDK	díjazott	dolgozatainak	tematikái	részben	
hasonló,	részben	pedig	eltérő	eredményeket	mutatnak	
az	induló	munkákéval.	A	három	kategória	közül	ösz-
szességében	az	informatikai	téma	vezet	a	97	díjazott	

értekezés	között,	összesen	48	(44,33%)	ilyen	tartalmú	
összeállítás	érdemelte	ki	valamelyik	helyezést	vagy	
valamilyen	különdíjat.	A	díjazásra	méltónak	talált	és	
a	hagyományos	könyvtári	tevékenységet	feldolgozó	
munkák	 száma	 összesen	 28	 (28,87%),	 a	 történeti	
tárgykörű	dolgozatok	 száma	pedig	26	 (26,80%);	 a	
két	 utóbbi	 témakör	 között	 alig	 van	különbség.	Az	
előző	fejezetben	tárgyalt,	induló	pályázatok	arányai	
is	hasonló	nagyságrendet	mutattak	mindhárom	ka-
tegóriában.	
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Ám	az	egybeeséseken	kívül	különbözőségeket	is	ta-
pasztalhatunk.	Az	utolsó	négy	OTDK	konferencián	
(29.,	30.,	31.,	32.),	ahonnan	rendelkezésünkre	állnak	
az	országosan	nevezett	pályamunkák	is,	azt	láthatjuk,	
hogy	a	könyvtári	informatika	mind	az	induló,	mind	
pedig	a	díjazott	dolgozatok	kategóriájában	domináns	
volt.	Mindazonáltal	a	vizsgált	tíz	OTDK	kronológiai-
lag	első	hat	rendezvényén	(23.,	24.,	25.,	26.,	27.,	28.)	
elismerésben	részesült	értekezések	körében	megle-
hetősen	esetleges	a	tematikai	megoszlás	aránya.	Míg	
a	hat	 konferencia	összesített	 tematikai	megoszlása	
alig	tér	el	az	utolsó	négyétől,	addig	a	26.,	27.	és	a	28.	
OTDK-n	ez	a	tárgykör	csupán	0‒2	dolgozattal	volt	

jelen.	Igaz,	ezek	azok	az	évek,	amelyekben	nagyon	
kevés	számú	jelentkező	vett	részt	a	versenyen.	Ám	
ennek	ellenére	mégis	meglepő,	hogy	míg	az	első	há-
rom	konferencián	a	könyvtári	informatikai	tárgykörű	
dolgozatok	 száma	 lényegesen	nagyobb	volt,	 addig	
a	tíz	OTDK	középső	ciklusában	visszaesés,	majd	a	
négy	utolsón	–	a	többi	kategóriával	együtt	–	ismét	
emelkedő	a	 tendencia.	Szólnunk	kell	arról,	hogy	a	
vizsgált	ciklusunk	elején,	vagyis	húsz	évvel	ezelőtt	
is	már	 jelentős	 számban	 találkozhattunk	könyvtári	
informatika	tárgykörű	OTDK	dolgozatokkal,	amikor	
még	a	szak	elnevezése	nem	viselte	az	informatikus	
kifejezést.	

3. diagram
 Az OTDK-n díjazott pályamunkák száma és tartalmi megoszlása 1997 és 2015 között

A vizsgált ciklus első hat 
konferenciáján díjazott 
dolgozatok tematikai 
megoszlása/db. és %

az informatikai 
témákat feldol-
gozó pályamun-

kák száma

a hagyomá-
nyos könyvtári 
tevékenységet 

feldolgozó pálya-
munkák száma

a történeti témá-
kat feldolgozó 
pályamunkák 

száma

összesen

23-28.	(1997-2007)	
OTDK/db.	 23 15 16 54

23-28.	(1997-2007)	
OTDK/százalék 42,	59 27,78 29,63 100

1. táblázat 
A 23–28. OTDK konferencián díjazott dolgozatok tematikus megoszlása
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A	 továbbiakban	 annak	 a	 vizsgálatnak	 az	 eredmé-
nyeit	mutatjuk	be,	amelyben	azt	néztük	meg,	hogy	
az	elismerésben	részesült	pályamunkák	közül	az	ál-
talunk	definiált	kategóriák	a	különböző	típusú	díjak	
terén	milyen	megoszlásokat	mutatnak.	Azt	láthatjuk,	
hogy	mind	a	helyezést	elértek,	mind	pedig	a	külön-
díjakban	 részesültek	 arányos	megoszlást	mutatnak	
a	 három	kategória	 között,	 jóllehet	 –	 az	 előzőkben	
közölt	adatok	tükrében	érthető	módon	–	a	könyvtá-
ri	informatikai	témakör	ebben	az	arányrendszerben	

is	vezető	helyet	kapott.	Mindez	tovább	erősíti	azt	a	
korábban	tett	megállapításunkat,	hogy	a	könyvtártu-
dományi	alszekcióban	megtalálta	a	helyét	az	új	tar-
talom,	szervesen	integrálódott	abba.	Ám	azt	is	észre	
kell	vennünk,	hogy	a	klasszikus	témák	továbbra	is	
igen	jó	eredménnyel	szerepelnek,	s	ez	arra	is	rámu-
tat,	hogy	a	hagyományos	könyvtári	 tevékenységek	
tudományos	 igényű	 feldolgozása	 iránt	 továbbra	 is	
megmaradt	az	érdeklődés.	

4. diagram 
Az elismerésben részesült pályamunkák díj-típusonkénti megoszlása 1997 és 2015 között

Az OTDK pályamunkák tematikai összetételének 
részletezô bemutatása

Az	utóbbi	tíz	OTDK	konferencián	bemutatott	és	dí-
jazott	pályamunkák	tartalmi	elemzéséről	szóló	dol-
gozatunkat	azzal	zárjuk,	hogy	azok	három	csoportba	
sorolt	tematikai	összetételét	–	a	számszerű	adatokon	
és	 arányokon	 túl	 –	 részletezőbben	 is	 bemutatjuk.	
Ennek	bevezetéseként	szeretnénk	elmondani,	hogy	
végigtekintve	a	mintegy	két	évtizedet	 felölelő	cik-
lus	munkáinak	 összetételén,	 azt	 láthatjuk,	 hogy	 a	
választék	–	a	korábbi	évtizedek	OTDK	pályázataival	
megegyezően	 és	 az	 informatikus	 könyvtáros	 szak	
sokrétűségének	megfelelően	–	rendkívül	tág	és	igen	
gazdag.	A	dolgozatok	 címei	 alapján	 azt	 láthatjuk,	
hogy	a	jövő	könyvtárosainak	érdeklődését	továbbra	is	
a	sokszínűség	jellemzi.	Mindezeken	túl	azt	is	érzékel-
hetjük,	hogy	a	képzés	során,	elsősorban	az	informa-
tikai	eszközök	és	egyéb	lehetőségek	használatának,	
pontosabban	szólva	az	ezekre	a	tudáselemekre	fel-

készítő	tantárgyak	bevezetése	eredményeként	az	el-
múlt	évtizedekben	jelentősen	bővült	az	informatikus	
könyvtáros	képzésben	elsajátítandó	tananyag	meny-
nyisége,	választéka.	A	dolgozatok	között	találhatók	
a	zöld	technológiák	könyvtári	alkalmazását	tárgyaló	
munkák,	helyismereti	vonatkozású	tartalmak,	könyv-
kiadási,	nyomtatási	kérdések,	gyermekirodalommal,	
a	 gyermekek	 olvasásával	 foglalkozó	 értekezések,	
tudománymetriai	 elemzések,	 repertórium-készíté-
sek.	A	hagyományos	témákon	túl	a	könyvtári	infor-
matika	számos	kérdése	került	napirendre:	könyvtári	
tevékenységek,	szolgáltatások	internetes	környezet-
ben,	a	számítógép	segítségével,	illetve	a	világhálón	
alkalmazott	formai	és	tartalmi	feltárás,	szakirodalmi	
adatbázisok	elemzése,	a	netes	szabványok	könyvtári	
alkalmazása.	Tanulságos	és	sajátos	metszetet	képez	
az	is,	ahogyan	az	OTDK	pályamunkák	visszatükrözik	
keletkezésük	mindenkori	könyvtárszakmai	környeze-
tét,	és	ezzel	mintegy	kronológiát	írnak	a	két	évtized	
alatt	 felmerülő	 könyvtári	 informatikai	 problémák	
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változásairól,	 legfőképpen	 azokról,	 amelyekkel	 a	
szakma	 a	 számítógépek	 és	 a	 világháló	 könyvtári	
alkalmazásában	évről	évre	 szembesült	 és	végleges	
megoldatlanságuk	miatt	egyikkel	másikkal	még	ma	
is	szembesül.	Ilyenek	például	a	Z39.50	protokoll,	a	
számítógépes	 katalógus,	 a	 könyvtári	 szoftverek,	 a	
retrospektív	konverzió,	a	világhálón	megjelenő	tar-
talmak	archiválása,	a	digitalizált	források	és	a	szerző	
jog,	az	elektronikus	könyvtárak,	repertorizálás	ISIS-
ben,	a	könyvtárak	weblapjai,	a	digitális	fotótárak	kér-
dései,	a	marketing	és	a	PR	új	lehetőségei,	az	online	
kézikönyvek,	e-könyvek,	adatbányászat.	
A	részletező	bemutatásban	szeretnénk	arról	is	szót	ej-
teni,	hogy	az	elmúlt	közel	két	évtized	alatt	–	különö-
sen	az	első	években	–	meglehetős	bizonytalanság,	de	
megengedjük	azt	is,	hogy	csupán	útkeresés	jellemez-
te	a	könyvtár	és	az	informatika,	továbbá	a	könyvtári	
informatika	 szakterületi	 besorolását,	 tagolását.	Ezt	
mutatja,	hogy	a	23.	 (2007)	és	a	24.	 (2009)	OTDK	
konferencián	valamennyi	pályamunka	a	könyvtártu-
dományi	alszekcióban	került	bemutatásra,	ám	a	25.	
(2001)	rendezvényen	külön	csoportban	szerepeltet-
ték	a	hagyományos	könyvtártudományi	és	történeti	
témákban	készült	dolgozatokat	(összesen	9	db.),	míg	
a	 könyvtári	 informatikai	 tárgykörben	 készülteket	
(összesen	9	db.)	az	információtudományi	csoportban	
dolgozták	 fel.	Majd	 a	 26.	OTDK-n	nem	 szerepelt	
könyvtártudományi	csoport,	helyette	a	szolgáltatás	
és	információmenedzsment	szakcsoportba	kerültek	a	
könyvtári	tartalmak,	a	történeti	témák	pedig	a	sajtó-	
és	művelődéstörténet	alszekcióban	kaptak	nyilvános-
ságot.	A	27.	OTDK-tól	(2005)	kezdődően	azonban	
ismét	 visszakerült	 a	 könyvtártudományi	 alszekció,	
és	 ettől	 kezdve	 nincsenek	 elkülönítve	 a	 könyvtári	
informatika	területet	és	a	hagyományos	könyvtártu-
dományi	témakört	vizsgáló	pályázatok.	A	besorolás	
változásai	némi	bizonytalanságot	sugallnak;	mintha	
vizsgált	ciklusunk	első	szakaszában	a	tudományos-
ság	képviselői	elbizonytalanodtak	volna	abban,	hogy	
valójában	mi	is	ez	a	sajátos	könyvtári	tartalmú	infor-
matika.		Könyvtártudomány?	Információtudomány?	
A	kettő	metszete?	Napjainkra	 azonban	masszívan	
kialakult	 a	 kérdéskör	 pozíciója:	 sajátos	 tartalmú,	
könyvtári	alkalmazásokra	szakosodott	informatiká-
ról	van	szó,	amelynek	helye	–	szoros	kapcsolatban	az	
alkalmazott	informatikával	–	a	könyvtártudományon	
belül	jelölhető	ki.	Mára	már	az	is	egyértelművé	vált,	
hogy	nem	szükséges	a	hagyományos	és	az	informa-
tikai	tematikájú	dolgozatok	szétválasztása,	mivel	va-
lamennyi	témakör	feldolgozásának	minőségét	saját	
kategóriájának	megfelelően	kell	 és	 lehet	 értékelni.	

Tegyük	hozzá,	hogy	személyes	tapasztalataink	sze-
rint,	ennek	ellenére	a	zsűri	számára	a	pályázatok	ér-
tékelési	folyamatában,	különösen	a	konferenciákon,	
még	ma	is	gyakran	okoz	fejtörést,	hosszú,	sokszor	
komoly	belső	szakmai	vitákat,	döntési	diskurzusokat	
a	kétféle	tematika	végső	rangsorának	egy	egységben	
történő	kezelése.	
A	következőkben	részletesebben	is	szeretnénk	szót	
ejteni	 a	 tíz	OTDK	konferencián	bemutatott	 pálya-
munkákban	 feldolgozott	 témakörökről.	Tekintettel	
arra,	 hogy	mindenképpen	 szándékunkban	 áll	 az	
egyedi	természetű	adatok	mellőzése,	bár	esetenként	
ezt	nem	tudtuk	elkerülni,	ezért	azt	a	megoldást	vá-
lasztottuk,	 hogy	 az	 egyes	 konferenciákra	 eljutott	
pályázatokat	nem	a	címek	felsorolásával,	hanem	a	
dolgozatok	 alapján	készített	 szignifikáns	 tárgysza-
vakkal,	kifejezésekkel	jellemezzük,	így	felvonultat-
va	az	érdeklődés	tárgyköreit.	Ez	egyben	lehetőséget	
ad	a	terjedelem	csökkentésére,	a	táblázatba	történő	
rendezés	pedig	az	eredményesebb	áttekinthetőséget	
szolgálja.	Szeretnénk	azonban	a	figyelmet	felhívni	
arra,	hogy	a	dolgozatokat	csupán	egyetlen	kategó-
riába	 soroltuk,	 jóllehet	 esetenként	 egyáltalán	 nem	
volt	könnyű	ezt	a	kategóriát	meghatározni.	Néhány	
példával	 is	 illusztráljuk	 állításunkat.	A	 repertóri-
um-készítés	egyértelműen	hagyományos	könyvtári	
tevékenységet	fed,	de	annak	ISIS-ben	történő	szer-
kesztése	már	egy	másik	tematikai	kategóriát	is	jelent,	
mégpedig	a	könyvtári	informatikát.	A	közönségkap-
csolatok	szintén	hagyományos	téma,	ám	amennyiben	
az	a	világhálón	zajlik,	úgy	már	informatikai	alkalma-
zásról	van	szó.	A	„Public	Library”	és	a	népkönyvtári	
eszme	kérdésköre	akár	történeti,	vagy	hagyományos	
könyvtári	téma	is	lehetne,	de	amennyiben	azt	vizs-
gálja,	 hogy	 a	 honlapokon	 és	 az	 azok	 segítségével	
megvalósuló	szolgáltatásokban	hogyan	jelenik	meg	
a	két	eszme	különbözőségének	mai	napig	tartó	ha-
tása,	úgy	már	ismét	informatikai	alkalmazásról	be-
szélhetünk.	Hasonló	példák	sokaságával	találkoztunk	
feldolgozásunk	során,	ezért	esetenként	kénytelenek	
voltunk	egyfajta	Prokrusztész-ágy	módszerrel	élni,	
és	 kiválasztani	 a	 leginkább	 szignifikáns	 csoportot.	
A	tárgyköri	vizsgálódások	rámutattak	arra	is,	hogy	
a	 klasszikus	 könyvtári	 tevékenységek	 tudományos	
igényű	vizsgálata	a	könyvtári	informatikai	alkalmazá-
sok	révén	gyakran	új	szempontokkal,	módszerekkel	
egészült	ki,	így	kutatásuk,	valamint	azok	eredményei	
jelentősen	 gazdagítják	 és	 tovább	 differenciálják	 a	
könyvtártudomány	tartalmát.	
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Év Tematikai kategóriák A pályamunkákat jellemző tárgyszavak, kifejezések

1997.	
(23.	OTDK,	
Szekszárd)	

könyvtári	informatika		 Retrospektív	konverzió
Z39.50	információkereső	szabvány
Tudománytérkép
Formai	feltárás

hagyományos	könyvtári	 
tevékenység	

Tartalmi	feltárás
Közönségkapcsolatok
Gyermek-	és	ifjúsági	irodalom
Helyi	vonatkozású	periodika	repertóriuma

történeti	témák A	Buzinkai	család	könyves	műveltsége
Kiadástörténet
Olvasóegylet-történet
Polgári	könyvkultúra	
Illusztrációs	eljárások

1999.	
(24.	OTDK,	
Békéscsaba)	

könyvtári	informatika		 Könyvtári	adatbázisok	menedzselése
E-könyv
A	könyvtár	és	a	számítógép
Integrált	könyvtári	szoftver

hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Nincs	ilyen	tartalom

történeti	témák Történelmi	könyvkötések
Public	Library	eszme
Városi	könyvtár	története

2001.	
(25.	OTDK,	
Szombathely	

könyvtári	informatika		 Az	Európai	Unió	információs	rendszere
Könyvtár-	és	információtudományi	folyóiratok	a	neten
Teleházak
Magyar	Elektronikus	Könyvtár
Elektronikus	könyvtárak
E-repertóriumok

hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Olvasásszociológia
Olvasáspszichológia
Tartalmi	feltárás

történeti	témák Ősnyomtatványok	egy	apátsági	könyvtárban
Sárközy	István	gyűjteménye
Gimnáziumi	könyvtár	története

2003.	
(26.	OTDK,	Nyír-
egyháza)

könyvtári	informatika		 Nincs	ilyen	tartalom
hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Olvasásszociológia
Olvasószolgálat	a	gyermekkönyvtárban
Könyvtárköltöztetés
Az	OSZK	müncheni	szakrendszere

történeti	témák A	debreceni	sajtóélet	kialakulása
A	Magyar	Szemle	című	folyóirat	szerepe	a	műveltség	és	az	isme-
retek	terjesztésében
A	Ma	című	folyóirat	nemzetközi	fórum	jellege

2005.
(27.	OTDK,	
Győr)

könyvtári	informatika		 Megyei	könyvtárak	weblapjai
hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Térítéses	szolgáltatások	
Samuel	Beckett	bibliográfia
ODR	külföldi	kérések

történeti	témák Nincs	ilyen	tartalom

A táblázat folytatódik
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Év Tematikai kategóriák A pályamunkákat jellemző tárgyszavak, kifejezések

2007.	
(28.	OTDK,	
Piliscsaba)

könyvtári	informatika		 Tesztkészítés	Java	webalkalmazással
A	Nagy	Könyv	projekt	weblapja	

hagyományos	könyvtári	
tevékenység

Nincs	ilyen	tartalom

történeti	témák 18.	századi	főpapi	könyvtár
A	kalocsai	főszékeskáptalan	könyvtára

2009.	
(29.	OTDK,	Pécs)

könyvtári	informatika		 Felsőoktatási	fotótárak
Információs	műveltség
Online	enciklopédiák,	lexikonok
Online	kézikönyvek
Új	PR-lehetőségek,	arculatok

hagyományos	könyvtári	
tevékenység

Könyvtári	PR
Olvasásszociológia

történeti	témák XVI–XVIII.	századi	olvasmányműveltség	a	polgárok	körében

2011.
(30.	OTDK,	
Kecskemét)

könyvtári	informatika		 Ontológia	és	osztályozás
Digitalizált	források-szerzői	jog
Internet	archívumok	
Információmenedzser
Szakirodalmi	adatbázisok
Digitális	képkönyvtárak

hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Nincs	ilyen	tartalom

történeti	témák Kovács	Máté
Kora	újkori	nyomtatványok
Olvasási	forradalmak	–	olvasási	szokások
Felsőoktatási	könyvtár	-	történet

2013.	
(31.	OTDK,	Eger)

könyvtári	informatika		 Könyvtár	és	a	hírszerzés
E-könyvek
E-papír
Információs	műveltség
Könyvkereskedelem	a	neten
Open	Access
Digitális	archívumok

hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Biblioterápia
Olvasáspszichológia
A	„Public	Library”	eszme
Tartalmi	feltárás
Formai	feltárás

történeti	témák Possessori	bejegyzések	–	ex-librisek
Nőkép	a	18.	századi	református	halotti	prédikációkban
Szabadkőműves	páholyok
A	Műgyűjtő	című	folyóirat

2015.	
(32.	OTDK,	 
Debrecen)

könyvtári	informatika		 Információs	műveltség	
Adatbányászat
Információbiztonság
E-biográfia
E-könyvek

hagyományos	könyvtári	tevé-
kenység	

Kötelező	olvasmányok	-	média
Olvasáspszichológia
Közkönyvtárak	helyzete,	jövője
Tartalmi	feltárás

történeti	témák Georgius	Agricola	művei	a	magyar	könyvtárakban
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Összefoglalás
Az	empirikus	vizsgálaton	alapuló	dolgozatunk	végső	
kicsengése	 egyrészről	 pozitív,	másrészről	 azonban	
negatív	 jellemzőket	mutat.	 Egyértelműen	 pozitív	
lehet	a	megállapításunk	abban,	hogy	az	elmúlt	év-
tizedekben	–	az	OTDK	pályamunkák	tükrében	–	az	
informatika,	az	információs	technológia	könyvtári	al-
kalmazása	meghonosodott	a	könyvtártudományban,	
otthonra	lelt	a	felső	szintű	képzésekben,	valamint	a	
tudományos	igényű	vizsgálatokban,	feldolgozások-
ban	 is.	 Így	 fenntartások	nélkül	 állíthatjuk,	 hogy	 a	
tizenöt	évvel	ezelőtt	megtörtént	szakelnevezés	mó-
dosítása	indokolt	volt.	Az	erre	irányuló	szándékokat	
az	azóta	eltelt	idő	gyakorlata,	továbbá	a	képzés	tartal-
mának	megváltozása,	valamint	ezzel	szoros	összefüg-
gésben	az	OTDK	pályamunkák	tematikai	összetétele	
igazolja.	Mindezeket	túl	azonban	fontosnak	tartjuk	
azt	is	hangsúlyozni,	hogy	az	informatika	könyvtári	
megjelenése,	alkalmazása	előtti	tárgykörök	kutatása	
is	megtartotta	 népszerűségét.	Az	 adatok	 egyértel-
műen	azt	 jelzik,	hogy	a	három	tematikai	kategória	
jól	megfér	egymás	mellett,	egyik	sem	szorította	ki	
a	másikat.	
A	kétségkívül	meglévő	eredmények	mellett	azonban	
szólnunk	kell	a	vizsgálatunk	során	tapasztalható	hi-
ányokról,	hiányosságokról	is.	Az	OTDK	pályamun-
kák	tematikai	összetételére	irányuló	kutatásunk	ta-
pasztalatai	arra	is	rámutatnak,	hogy	az	informatika	
könyvtári	 alkalmazásával	 kapcsolatos	 tudományos	
igényű	 feldolgozásokban	 csupán	mérsékeltebben	
vannak	 jelen	azok	az	elemek,	 amelyek	a	könyvtár	
társadalmi	 környezetével,	 továbbá	 annak	 változá-
saival,	pontosabban	szólva	a	változások	kölcsönha-
tásaival	foglalkoznak.	A	vizsgálatot	végző	számára	
úgy	tűnik,	mintha	a	könyvtárakkal,	a	könyvtári	 te-
vékenységekkel,	szolgáltatásokkal	már	évszázadok	
óta	 szoros	 kapcsolatot	mutató	 környezet,	 valamint	
a	 könyvtáraknak,	 a	 könyvtári	 szolgáltatásoknak	 a	
környezetre	gyakorolt	hatásainak	vizsgálata	kevés-
bé	 lenne	 hangsúlyos	 a	 pályamunkákban.	Az	össz-
kép	alapján	úgy	érzékeljük,	mintha	a	könyvtárak,	a	
könyvtári	munkára	ható	külső	tényezők	a	bejárati,	a	
könyvtárak	külső	környezetre	gyakorolt	hatásainak	
vizsgálata	pedig	a	kijárati	kapuknál	elakadna.	Ez	alatt	
például	azt	értjük,	hogy	a	vizsgálódások	kitérnek	a	
kiadványpiac	változásaira,	de	azzal	már	nem,	illetve	
alig	foglalkoznak,	hogy	ez	hogyan	hat	a	könyvtárak	
meghatározó	inputjára,	a	könyvtári	gyűjteményszer-
vezési	koncepciókra,	azok	átalakulására.	Egyáltalán	
a	 gyűjteményszervezés	 témaköre	 teljes	 egészében	

hiányzik	a	dolgozatok	tematikájából,	pedig	a	kiad-
ványpiac	módosulása,	 változása	 évszázadok	óta	 a	
könyvtári	tevékenység,	azon	belül	is	a	gyűjtemény-
szervezés	legmeghatározóbb	faktora.	Ám	ennek	elle-
nére	nem	jelennek	meg	azok	az	elemzések,	amelyek	
az	elmúlt	évtizedekben	kétségkívül	alapvetően	meg-
változott	és	 folyamatosan	módosuló	kiadványpiaci	
kínálat	 könyvtárakra	 gyakorolt	 hatásait,	 pozitív	 és	
negatív	kicsengéseit	vizsgálná.	Hiányoljuk	azokat	a	
dolgozatokat	is,	amelyek	a	kiadványpiac	átalakulása	
mikro	és	makro	szintű	könyvtári	hatásainak	bemuta-
tásáról,	prognózisairól,	a	helyi	és	az	országos	szintű	
gyűjtőköri	koncepciók	módosulásáról,	átdolgozásáról	
adnának	tudósítást.	A	hiányok	között	kell	megemlí-
tenünk	azt	is,	hogy	a	hosszú	évtizedek	óta	a	könyv-
szakma	két	nagy	komponensének	együttműködését	
akadályozó,	sújtó	átoktól	még	ma	sem	sikerült	meg-
szabadulni,	miközben	mindkét	terület	komoly	anyagi	
és	presztízs	veszteségekről	 számol	be.	Alig	 látunk	
arra	vonatkozó	kezdeményezéseket,	amelyekben	az	
informatikai	 eszközökkel	 támogatott	 kiadói	 szféra	
és	a	könyvtárak	együttműködéséről,	összefogásáról	
olvashatnánk,	 jóllehet	külföldön	már	 számos,	 igen	
hatásos	és	eredményes,	idehaza	is	adaptálható	koope-
ráció	jött	létre.	A	bejárati	kapuknál	történő	elakadás	
másik	szegmense,	amelyet	kifejezetten	a	világháló	és	
a	világhálón	megjelenő	információs	tartalmak	létre-
jötte,	gazdagsága,	online	elérhetősége	teremtett	meg,	
csak	részben	input	kérdés.	Legalább	ennyire	a	kijá-
ratnál	megjelenő	output	probléma	is,	hogy	a	világ-
hálón	fellelhető	információkat	milyen	mértékben	és	
hogyan	integrálják	a	könyvtárak	saját	információs	és	
dokumentum	bázisukba,	és	ennek	nyomán	mennyi-
ben	és	milyen	tartalmakkal	bővültek	a	szolgáltatási	
lehetőségek.	Véleményünk	szerint	ezeknek	a	téma-
köröknek	a	feldolgozásai	hatásos	belépők	lehetnének	
az	OTDK	konferenciákra.	
Az	előzőkhöz	hasonlóan	a	kijárati	kapunál	elakadó	
feldolgozásokról	 szóló	 hiányérzetünket	 is	 konkrét	
példákkal	 szeretnénk	 alátámasztani.	Már	 szóltunk	
arról,	hogy	a	dolgozatok	közül	erősen	hiányolható	
a	 könyvtári	 tájékoztatás	 és	 információszolgáltatás	
megváltozott	 lehetőségeinek,	 hatásainak	 elemzése.	
Pedig	ezen	a	téren	a	számítástechnikai	eszközök,	a	vi-
lágháló	által	közvetített	információk	megjelenése,	tér	
és	időkorlát	nélküli	elérhetősége	korábban	soha	nem	
tapasztalt	szolgáltatási	tartalom	kiszélesítési	lehetősé-
gét	hozta	magával.	Tegyük	hozzá,	hogy	nem	csupán	
a	közvetíthető	tartalmak,	hanem	a	munkamódszerek	
is	forradalmi	jelleggel	változtak.	Ám	ennek	ellenére	
ezek	a	 tematikák	 is	 csaknem	 teljes	egészében	hiá-
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nyoznak	az	OTDK	kínálat	palettájáról.	Dolgozatunk	
keretében	–	a	teljesség	igénye	nélkül	–	ezek	közül	
csupán	 a	 legfontosabb	 elemekre	mutatunk	 rá.	Ho-
gyan	változott	az	EISZ	nemzeti	program	kínálatának	
eredményeként	a	szakirodalmi	tájékoztatás?	És	hogy	
az	előzőkben	már	említett	gyűjteményszervezésre	is	
kiterjesszük	kérdésünket:	mikro	és	makro	szinteken	
hogyan	változtak	a	külföldi	folyóiratok	tartalmának	
hozzáférhetőségei,	elérhetőségei,	használatai	az	EISZ	
online	 szolgáltatásainak	megjelenése	 óta?	Milyen	
módosulásokat	 eredményezett	 és	milyen	hatásokat	
váltott	ki	a	szakirodalmi	tájékoztatás	tartalmában	és	
módszereiben	az	online	 források	sokasodása,	a	kí-
nálat	bővülése	és	nem	utolsósorban	maga	az	online	
tájékoztatás?	Hogyan	 segíti	 a	 kutatókat,	 a	 kutatói	
életpálya	kiteljesedését	a	könyvtár,	 a	könyvtáros	a	
tudománymetria	eszközrendszere	bővülésének	tuda-
tosításával,	hasznosításával,	használatával?	Hogyan	
változott	a	könyv-	és	könyvtárhasználati	ismeretek	
elsajátítására	 irányuló	 kurzusok,	 felkészítő	 foglal-
kozások	 tematikája	a	globális	 információs	 tér	 és	a	
könyvtári	szolgáltatások	bővülésének	hatására?	
Véleményünk	szerint	a	fentebb	felsorolt	tartalmak,	il-
letve	konkrét	témák	feldolgozásai	nagyon	hiányoznak	
az	OTDK	pályamunkák	kínálatában.	Tegyük	hozzá,	
hogy	nem	csupán	onnan,	hanem	a	hazai	szaksajtóból	
is,	pedig	az	informatikus	könyvtáros	képzésben	ezek-
re	a	területekre	nagy	hangsúlyt	fektetünk.	Az	is	igaz,	
hogy	 ezek	 egyáltalán	 nem	könnyen	 feldolgozható	
témák.	Ám	ahhoz,	hogy	a	jövő	legtehetségesebb	és	
legambiciózusabb	informatikus	könyvtárosai	tovább	
gazdagítsák	 a	 könyvtártudományt	 és	 a	 könyvtáros	
szakmát,	szükség	van	az	ilyen	tartalmú	feldolgozá-
sokra.	Ezeknek	a	hiányolt	tematikáknak	a	kutatása,	
bemutatása	jelentősen	hozzájárulhat	ahhoz,	hogy	a	
valóságban	az	egész	könyvtárosi	tevékenységet	át-
ható	és	átalakító	informatikai	alkalmazások	ne	szepa-
ráltan,	csupán	az	egyes	és	leginkább	a	belső	szakmai	

tevékenységekre	 irányultan	 jelenjenek	meg.	A	kö-
vetelmény	ennél	jóval	több:	lássák,	láttassák	azokat	
az	integrált,	rendszerszerű,	globális	folyamatokat	és	
jelenségeket,	amelyek	során	a	jövő	könyvtári,	könyv-
tárosi	tevékenységei	szerveződnek	majd,	és	amelyek	
pontosan	 igazolják,	 reprezentálják	 az	 informatikus	
könyvtáros	 hivatásban	 elvárható	 szemléletmódbeli	
és	tudásbeli	változások	igényét.	
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és rendeletek hivatalos gyűjteménye 2001. 2/1. köt. Bu-
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5. ESZENYINÉ BORBÉLY MÁRIA: A tanulás szerepe az élet-
pálya-építés során : Az iskolarendszerű képzés. = Könyvtá-
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évf. 2015. 1. sz. p. 17–28. 

Beérkezett: 2016. augusztus 18.

Józsefvárosi Becsületkeresztet kapott az Országos Széchényi Könyvtár

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 2016. október 24-én a szabadságharc  
emlékét ôrzô intézményeknek és a Józsefvárosban harcoló hôsöknek kitüntetéseket adott át  

a józsefvárosi önkormányzat vezetése. 
Az eseményen Díszpolgári címet adományoztak három egykori forradalmárnak, továbbá  

Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést adtak át az érintett intézményeknek, így  
az Országos Széchényi Könyvtárnak is. A kitüntetést a könyvtár fôigazgatója vette át.

(2016. okt. 25. OSZK Intranet,  Kaiser Csilla tájékoztatása alapján) 
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A	Magyar	Könyvtárosok	Egyesülete	(MKE)	legutób-
bi,	48.	vándorgyűlésének	vezető	témája	a	kapcsolatok	
építése	és	a	közösségek	fejlesztése	volt,	középpontba	
állítva	a	felelősséggel	végzett	könyvtári	tevékenység	
közösségszervező	erejét.	
Írásom	első	részében	a	tudományos	diákköri	mun-
káról,	majd	a	könyvtárosok,	az	informatikus	könyv-
tárosok	Országos	Tudományos	Diákköri	Konferen-
ciákon	(OTDK)	való	részvételéről	és	eredményeiről	
írok,	a	második	részben	pedig	azokat	a	lehetőségeket	
mutatom	be,	amelyek	keretében	a	könyvtáraknak	–	
elsősorban	 a	 felsőoktatási	 könyvtáraknak	–	 alkal-
muk	nyílik	az	együttműködésre	a	tehetséggondozó	
szervezetekkel.
Meg	kell	jegyeznem,	nem	első	alkalom,	hogy	ezzel	a	
témakörrel	foglalkozott	az	MKE.	Hét	évvel	ezelőtt,	

2009	júliusában,	a	Debrecenben	tartott	41.	vándor-
gyűlés	 középpontjában	 is	 a	 tehetséggondozás	 állt	
„Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól nap-
jainkig”	címmel.	Abban	a	városban	került	napirendre	
ez	a	témakör,	amelyik	a	mai	magyar	tehetséggondozó	
programok	több	évtizedes,	egyben	az	elmúlt	évszá-
zadok	tapasztalatait	is	hordozza.	Az	országos	szakmai	
találkozó	kapcsolódó	témakörei	között	a	könyvtárak	
közösségformáló	 funkciói,	 egyre	 bővülő	 tehetség-
segítő	szolgáltatásai,	a	különböző	tehetséggondozó	
programok,	és	a	könyvtárak,	köztük	a	felsőoktatási	
könyvtárak	szerepe	került	még	napirendre.
A	tehetségek	segítését,	a	tehetséggondozó	szerveze-
tekkel,	közösségekkel	való	kapcsolattartás	fontossá-
gát	mutatja	az	is,	hogy	az	MKE	stratégiai	törekvései	
között	is	kiemelt	helyen	szerepel.	A	veszprémi	ván-

Tehetséggondozás: könyvtáros diáktudósok

Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos Diákköri  

Konferenciákon*

KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet 

*		 Az	írás	a	Magyar	Könyvtárosok	Egyesülete	48.,	veszprémi	vándorgyűlésén	(2016.	július	7–9.),	a	Társadalomtudományi	 
Szekcióban	elhangzott	előadás	szerkesztett	változata.

„Csinosítsuk értelmeinket, terjesszük tapasztalásainkat, keressük fel a tudóst, 
társalkodjunk az elmetehetőssel,  nagyobbítsuk könyvtárainkat, jutalmazzuk 
a tudományban fáradozót.” (Széchenyi István)
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dorgyűlés	nyitó	ünnepségén	Barátné	dr.	Hajdu	Ágnes	
Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok című	elnöki	
előadásában	ugyancsak	hangsúlyt	kapott	ez	az	igen	
jelentős	tevékenység.
Hosszú	 éveken	 át	 abban	 a	megtiszteltetésben	volt	
részem,	hogy	felelős	alakítója,	formálója	lehettem	a	
felsőoktatási	tehetséggondozásnak,	a	könyvtárakkal	
való	 kapcsolat	 erősítésének	 az	Országos	Tudomá-
nyos	Diákköri	Tanács	 (OTDT)	 titkáraként,	egyben	
a	Tanács	Titkárságának	 vezetőjeként.	A	könyvtári	
ismereteket	 a	 tehetséggondozásban	 is	 kamatoztat-
tam	 (dokumentálás,	 feldolgozás,	 kiadványok	 szer-
kesztése,	történeti	kutatás,	informatikai	feladatok),	a	
diákköri	tanácsban	szerzett	tapasztalataim	pedig	jól	
tudtam	hasznosítani	egyetemi	könyvtári	tehetségse-
gítő	munkám	során.

Felsôoktatási tehetséggondozás, a tudományos 
diákköri tevékenység
A	nemzeti	felsőoktatási	törvényben,	valamint	a	nem-
zeti	felsőoktatási	kiválóságról	szóló	kormányrende-
letben	is	nevesített	állami	tehetséggondozási	formák	a	
tudományos	diákkörök,	a	szakkollégiumok	és	a	dok-
tori	képzés.	Ezek	közül	értelemszerűen	elsősorban	
a	diákkörökről	írok,	bár	a	kapcsolattartás,	valamint	
a	közösségek	építése	során	a	szakkollégiumok	és	a	
doktori	iskolák	is	jelentős	szerepet	töltenek	be.

A tudományos diákköri tevékenység be-
mutatása, fontosabb fogalmak
A	magyar	 felsőoktatás	kiemelkedő	eredményeiben	
igen	nagy	része	van	a	hallgatók	és	oktatók	közötti	
bensőséges	 szakmai	 és	 emberi	 együttműködésnek,	
amely	az	elmúlt	hat	és	 fél	évtizedben	 tudományos	
diákköri	(TDK)	tevékenységként	vonult	be	a	hazai	
felsőoktatás	 történetébe.	A	 tudományos	 diákkörök	
bemutatását	néhány	alapfogalom	meghatározásával	
kezdem,	amelyekről	az	OTDT	kiadványaiban	további	
részletek	is	olvashatók.1.

Tudományos és művészeti diákkör •
A	hazai	 és	 határon	 túli	 felsőoktatási	 intézmények-
ben,	illetve	azok	karain,	intézeteiben,	tanszékein	és	
az	ezen	szervezeti	egységekkel	együttműködő	kuta-
tóintézetekben	 a	 kötelező	 tananyaggal	 kapcsolatos	
ismeretek	elmélyítését,	a	képzési	követelményeket,	
a	tantervi	tananyagot	meghaladó	ismeretek	elsajátí-
tását,	a	hallgatói	kutatómunkát,	illetve	a	művészeti	
alkotótevékenységet	elősegítő,	ennek	nyilvánosságot	

is	biztosító	önképzőköri	forma,	amely	az	oktató	és	
hallgató	 együttműködésén	 alapszik.	Az	 intézmény	
rendszerébe	szervesen	illeszkedve	kiemelkedő	ered-
ményességgel	szolgálja	a	felsőoktatási	tehetséggon-
dozás	ügyét,	egyben	az	elitképzés	és	a	tudóssá	neve-
lés	fontos	színtere.	Épít	a	több	száz	éves	önszervező-
dő,	önképzőköri	tevékenység	átörökíthető,	tisztelet-
reméltó	hagyományaira,	és	folyamatosan	megújulva	
bizonyítja	kiemelkedő	szerepét	a	hazai	és	egyben	a	
nemzetközi	tehetséggondozó	programok	sorában.	

Intézményi tudományos diákköri konferencia •
Az	intézményi	konferencia	a	hallgató–oktató	műhely-
munka	eredményeként	elkészült	dolgozatok,	kutatási	
eredmények	bemutatására,	ismertetésére	ad	lehetősé-
get.	Arra,	hogy	a	diáktársak	és	az	oktatók	meghall-
gassák	egymást,	kérdéseket	 tegyenek	 fel,	 tanulják,	
gyakorolják	a	tudományos	érvelést,	a	vitát,	fejlesszék	
írásbeli	és	szóbeli	kommunikációs	készségüket,	ezzel	
is	elősegítve	további	tanulmányaikat,	kutatómunkáju-
kat.	Ezeken	a	konferenciákon	a	szakmai	zsűri	értéke-
lése	alapján	szerezhetnek	jogosultságot	arra,	hogy	az	
Országos	Tudományos	Diákköri	Konferencián	részt	
vehessenek	 és	megmérettethessék	magukat.	Ez	 az	
intézményi	delegálás	a	szakmai	és	erkölcsi	megbe-
csülés	jele.	Mára	minden	intézményben,	illetve	azok	
karain	működik	tudományos	diákkör.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia  •
(OTDK)

Az	OTDK	országos	 szintű	 bemutatási	 és	 szakmai	
értékelési	fóruma	a	legkiválóbb	egyetemisták	és	fő-
iskolások	pályamunkáinak,	amelyeket	az	intézményi	
konferenciákon	már	minősítettek	és	országos	bemu-
tatásra	javasoltak.	Támogatja	a	tehetséges	hallgatókat	
és	mestereiket,	ösztönözi	a	hallgatói	diákköri	tevé-
kenységet,	a	doktori	képzésre	történő	jelentkezést,	az	
oktatói,	kutatói	utánpótlást.	Segítséget	nyújt	a	kuta-
tómunkában	való	továbblépéshez,	a	pályakezdéshez,	
szakmai,	emberi	kapcsolatok	kiépítéséhez.	A	minden	
második	év	(páratlan	évek)	tavaszán	megtartott	kon-
ferencia	 a	magyar	 felsőoktatás	 rangos	 és	 elismert,	
egyben	 a	 legnagyobb	 tudományos	 rendezvényso-
rozata,	melynek	fővédnökei	az	Emberi	Erőforrások	
Minisztériuma	minisztere	és	a	Magyar	Tudományos	
Akadémia	 elnöke.	Az	 országos	 konferenciákat	 az	
OTDT	előírásai,	illetve	hozott	döntései	alapján	a	tu-
dományterületi	bontásban	működő	OTDT	szakmai	
bizottságok	rendezik	a	helyszínt	is	biztosító	felsőok-
tatási	intézményekkel,	illetve	azok	karaival	közösen.	
A	rendezés	jogának	megszerzése	elismerés	és	nagy	
lehetőség	az	intézmények	számára.



502 Könyvtári Figyelõ 2016/4

 KOÓSNÉ TÖRÖK ERZSÉBET 

Országos Tudományos Diákköri Tanács és Titkár- •
sága (OTDT)

A	diákköri	 tanács	feladata	a	felsőoktatási	 intézmé-
nyekben	 folyó	hallgatói	 tudományos	 és	művészeti	
diákköri	tevékenység	segítése,	támogatása,	a	mozga-
lom	országos	összehangolása	és	képviselete,	illetve	a	
résztvevők	érdekképviselete,	konferenciák,	fórumok,	
szakmai	tanácskozások	szervezése,	a	diákköri	tevé-
kenység	kereteinek	kialakítása	és	minőségbiztosítá-
sa,	az	OTDT	mellett	működő	szakmai	bizottságok	
működési	 feltételeinek	megteremtése,	 kiadványok	
szerkesztése	 és	 kiadása,	 különböző	 elemzések	ké-
szítése,	hivatalos	adatok,	eredmények	közzététele.	A	
Tanács	szerepét,	működését	a	nemzeti	felsőoktatási	
törvény	rögzíti.	Az	OTDT	elnöke	1987-től,	csaknem	
harminc	éve	dr. Szendrő Péter	 professzor,	 a	Szent	
István	Egyetem	(SZIE)	rector	emeritusa,	aki	egyben	
alelnöke	a	Nemzeti	Tehetségsegítő	Tanácsnak	(NTT)	
és	a	Magyar	Tehetségsegítő	Szervezetek	Szövetségé-
nek	(MATEHETSZ)	is.	A	Tanács	titkársága	az	OTDT	
által	választott	titkár	vezetésével	látja	el	az	egyre	bő-
vülő	operatív	feladatokat.

A tudományos diákkörök hat és fél évtizede
E	cikk	keretei	csupán	arra	elegendőek,	hogy	időrend-
ben	haladva,	vázlatos	összefoglalását	adjam	ennek	a	
nagy	múltú,	jelentős	eredményeket	felmutató	tudo-
mányos	diákköri	tevékenységnek.2.
A	korabeli	hivatalosság	1952-re	teszi	a	tudományos	
diákkörök	létrehozását,	de	a	fennmaradt	dokumentu-
mokból	jól	ismert,	hogy	az	első	ilyen	jellegű	diákkö-
rök	az	1950–1951-es	tanévben	jöttek	létre,	és	ekkor	
rendezték	meg	az	első	konferenciákat	is	tanár–diák	
kezdeményezésre	(ELTE	Természettudományi	Kar,	
Veszprémi	Vegyipari	Egyetem).	 1952	 végéig	már	
97	 diákkört	 regisztráltak	 a	 felsőoktatásban,	 ame-
lyek	 kétharmada	 természettudományi	 és	műszaki	
irányultságú	volt.
1952-ben	jelent	meg	a	közoktatásügyi	miniszter	85-
0111/1952.	K.M.	utasítása	a	tudományos	diákkörök-
ről,	majd	az	évtizedek	során	folyamatosan	születtek	
meg	a	működésüket	előíró	további	törvények,	rende-
letek,	szabályzatok.
A	tudományos	diákkörök	első	országos	konferenci-
áját	1955	áprilisában	tartották,	melyen	109	előadás	
hangzott	 el.	Az	 előadások	 számának	 folyamatos	
emelkedését	és	a	mozgalom	dinamikus	fejlődését	jól	
érzékelteti,	hogy	2015-ben	a	XXXII.	OTDK-n	már	
4603	dolgozat	és	5163	szerző	szerepelt	(a	dolgozatok	
és	a	szerzők	száma	közötti	eltérés	oka	a	társszerzős	
publikálás).	

1956	 tavaszán	 rendezték	a	második	országos	kon-
ferenciát,	aztán	egyszer	három,	majd	hol	évenként,	
hol	kétévenként	követték	egymást	a	rendezvények.	
1975-től	alakult	ki	a	ma	is	működő	rendszer,	hogy	
minden	második	év	tavaszán	szervezik	meg	az	or-
szágos	 konferenciát.	A	 soron	 következő,	XXXIII.	
OTDK-találkozót	2017	márciusában	és	áprilisában	
rendezik	majd	meg	az	ország	kilenc	városának	fel-
sőoktatási	intézményeiben.		
Az	Országos	Tudományos	Diákköri	Tanács	felállítá-
sáról	1973-ban	született	döntés,	a	tanács	ténylegesen	
1975-től	szervezi	az	országos	konferenciákat	és	az	
egyéb	szakmai	fórumokat.	Az	OTDT	mellett	szakmai	
bizottságok	 jöttek	 létre,	melyeknek	 száma	az	 idők	
során	folyamatosan	bővült.
A	Tanács	a	széles	körű	tájékoztatás	kiépítése,	vala-
mint	a	konferenciák	hitelesített	eredményeinek	közlé-
se	érdekében	szükségesnek	tartotta	saját	publikációs	
és	 kiadói	 tevékenységének	 elindítását.	Ennek	 első	
lépéseként	1987	decemberében	megjelent	a	Diáktu-
dós	című	folyóirat	első	száma,	majd	az	évek	során	
számos	további	kiadvány	látott	napvilágot	az	OTDT	
gondozásában.	
A	 tudományos	 fórumon	 résztvevő	diákok	körének	
kiszélesítését	 szolgálta	 az	 a	 döntés,	 hogy	2001-től	
a	határon	túli	egyetemi	hallgatók	is	részt	vehetnek	
a	 versenyeken	 a	 szabályzatokban	megfogalmazott	
feltételek	szerint,	továbbá	a	tehetséges	középiskolás	
diákok	közül	 a	 legkiválóbbak	 is	megmérettethetik	
magukat	az	egyetemisták	országos	konferenciáján.
Közben	tovább	bővült	a	hivatalos	szekciók	száma:	a	
2003	óta	tevékenykedő	Művészeti	és	Művészettudo-
mányi	Szekció	2005-ben	az	OTDK	hivatalos	szek-
ciójává	vált.	Tevékenységük	különleges	színfoltja	a	
diákköri	mozgalomnak.		
Határkőnek	 nevezhetjük	 az	OTDT	 infrastruktúrá-
ja	 korszerűsítésében	bekövetkezett	 változásokat,	 a	
2010-ben	 bevezetett	 új	 online	 rendszert,	mely	 az	
addig	 elkülönülten	 gondozott	 részadatbázisokat	
egységes	online	adatkezelő	rendszerben	fogta	ösz-
sze	(https://online.otdk.hu),	ezzel	megteremtve	egy	
egyedülállónak	mondható	 tudásbázist.	Az	új	szoft-
ver	a	XXX.	OTDK-tól	biztosítja	a	diákköri	munka	
elemeinek	 egyetlen	 rendszerben	 történő,	minőségi	
dokumentálását,	 a	 jogosultságok	 ellenőrzését	 és	 a	
kapcsolódó	feladatok	ellátását.	Fontos	eredmény	az	
is,	hogy	a	benevezett	pályamunkákat	plágiumkereső	
szoftverrel	vizsgálja	meg	Titkárság,	megkönnyítve,	
előkészítve	a	bírálók	munkáját,	egyben	ezzel	hozzá-
járul	a	tudományetikai	elvek	érvényesítéséhez	is.
A	köznevelési	 és	 a	 felsőoktatási	 tehetséggondozás	
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közti	együttműködés	fejlesztése	érdekében	2011-ben	
Tehetségútlevél Programot (http://tehetsegutlevel.
hu)	indított	az	OTDT		az	OFI	(Oktatáskutató	és	Fej-
lesztő	Intézet)	támogatásával.	A	program	keretében	
a	köznevelésben	már	bizonyított	tehetséges	fiatalok	
lehetőséget	kapnak	arra,	hogy	a	felsőoktatásba	való	
felvételüket	követően	bekapcsolódhassanak	az	adott	
intézmény	tudományos	diákköri	tevékenységébe.		
Az	OTDT	mellett	 létrehozott,	eltérő	múlttal	és	ha-
gyományokkal	rendelkező	szakmai	bizottságok	mű-
ködése	az	OTDT	előírásaira,	szabályzataira	épül,	de	
a	 saját	maguk	 alkotta	 szervezeti	 és	működési	 sza-
bályzat	szerint	történik.	A	szakmai	bizottságok	tag-
jai	az	érintett	felsőoktatási	 intézmények	képviselői	
(többnyire	 oktatók,	 kutatók,	 tudományos	 diákköri	
vezetők).	Jelenleg	16	szakterületi	bizottság	működik	
az	OTDT	kereteiben	(ld.	az	1. táblázatot).	

Az OTDT szakmai bizottságai (azonosak az 
OTDK szekcióinak elnevezésével)

1. Agrártudományi

2. Állam-	és	Jogtudományi

3. Biológia

4. Fizika,	Földtudományok	és	Matematika

5. Had-	és	Rendészettudományi

6. Humán	Tudományi

7. Informatika	Tudományi

8. Kémiai	és	Vegyipari

9. Közgazdaságtudományi

10. Műszaki	Tudományi

11. Művészeti	és	Művészettudományi

12. Orvos-	és	Egészségtudományi

13. Pedagógiai,	Pszichológiai,	Andragógiai	és	
Könyvtártudományi

14. Tanulás-	és	Tanításmódszertani	–	Tudástech-
nológiai

15. Társadalomtudományi

16. Testnevelés-	és	Sporttudományi

1. táblázat
Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok  

és OTDK szekciók 

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai 
és Könyvtártudományi Szekció

A	Pedagógiai,	Pszichológiai,	Andragógiai	és	Könyv-

tártudományi	Szakmai	Bizottság,	illetve	Szekció	te-
vékenységét	az	elmúlt	évtizedek	során	több	tényező	
befolyásolta.3.	A	diákkörök	szerveződésének	kezdeti	
éveiben	egyes	tudományterületek	kedvező	helyzet-
ben	voltak,	míg	más	területek	méltánytalanul	háttérbe	
szorultak,	 és	 kutatási	 lehetőségeik	 is	 korlátozottak	
voltak.	A	Pedagógiai	 szekcióra	 nyilván	 hatottak	 a	
pedagógusképzésben	érvényesülő,	a	képzés	jellegére,	
időtartamára	stb.	vonatkozó	változások,	új	tendenci-
ák,	vagy	például	az,	hogy	a	tanító-,	óvónő-	és	tanár-
képző	főiskolák	hallgatói	számára	milyen	országos	
szakmai	 konferenciákat	 és	 találkozókat	 szerveztek	
az	OTDK-val	 párhuzamosan.	A	könyvtárosképzés	
sajátosságai,	a	képzés	hazai	rendszerének	szerveze-
ti	 és	 tartalmi	változásai	ugyancsak	befolyásolták	a	
könyvtáros	alszekció	működését	és	a	versenyekben	
részt	vevő	hallgatók	számának	alakulását	az	elmúlt	
évtizedekben.	
Az	OTDK	működésének	kezdeti	időszakában	a	tár-
sadalomtudományok	képviselői	egy	szekcióban	sze-
repeltek	az	egyes	országos	rendezvényeken,	később	a	
diákkörök,	illetve	diákkörösök	számának	növekedé-
sével	sorban	kiváltak	az	egyes	tudományterületek.	A	
XI.	OTDK-tól	kezdve	önálló	lett	a	Pedagógiai,	Pszi-
chológiai	és	Népművelődési	Szekció	is,	melynek	el-
nevezésében	1977-ben	a	népművelési	közművelődési 
alszekcióra	változott.	A	hallgatók	könyvtári	dolgoza-
taikkal	1987-ig	a	közművelődési	alszekcióban	mutat-
koztak	be,	majd	1989	márciusában	önálló	könyvtá-
ros	alszekciót	alakítottak	ki	a	számukra	Pedagógiai,	
Pszichológiai,	Közművelődési	és	Könyvtártudományi 
Szekció	néven.	Az	OTDK	harmincéves	jubileumá-
nak	 évében,	 2011-ben	 a	 szekció	 neve	Pedagógiai,	
Pszichológiai,	Andragógiai	 és	Könyvtártudományi	
Szekcióra	változott	(a	változtatás	a	könyvtártudomá-
nyi	alszekciót	nem	érintette).	A	szekció	27	éve	négy	
tudományterületet	fog	össze.	Mérete	a	többi	szekci-
óhoz	viszonyítva	közepes,	viszont	az	érintett,	a	részt-
vevő	intézmények	száma	jelentős.	A	2. táblázatban	
a	teljes	szekcióban,	azaz	mind	a	négy	alszekcióban	
bemutatott	összes	dolgozat	száma	látható,	és	ebből	
külön	kiemelten	a	könyvtártudományi	alszekcióban	
bemutatott	dolgozatok	száma.	
Az	1989	és	2015	között	bemutatott	összes	dolgozat-
hoz	viszonyítva	megfigyelhető,	hogy	a	könyvtártu-
dományi	témájú	dolgozatok	számának	aránya	kisebb-
nagyobb	változásokkal	a	szekcióba	beadottak	10%-a		
körül	mozog	(legkevesebb	6%,	a	legtöbb	14%).		A	
négy	 alszekció	 adatait	megvizsgálva,	 kijelenthető,	
hogy	mindig	a	könyvtár	 témájú	dolgozatok	 száma	
volt	a	legkevesebb.
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Kezdetben	a	pedagógiai	tárgyú	dolgozatokkal	szere-
peltek	igen	magas	számban	a	hallgatók,	majd	2009-
től	a	pszichológia	vette	át	a	vezető	helyet.	2013	és	
2015-ben	 a	 pszichológiai	 témájú	 dolgozatok	 szá-
ma	már	 száz	 feletti,	 így	 jelenleg	ez	a	 legnépesebb	
altagozat.	Annak	elemzése	során,	hogy	a	bemutatott	
könyvtári	 dolgozatok	 száma	 sok-e	 vagy	 kevés	 az	
egyes	konferenciákon,	elsősorban	nem	egymáshoz	
kell	viszonyítani	az	egyes	alszekciókat,	hanem	azt	
érdemes	 számításba	 venni,	 hogy	milyen	 tényezők	
befolyásolták	a	könyvtáros	hallgatók	részvételét	az	
adott	konferencián.	Ehhez	egy	adalék,	hogy	2011	és	
2014	között	a	felsőfokú	könyvtárosképzés	alap-	és	
mesterképzésein,	valamennyi	tagozaton	988	fő	kezd-
te	el	a	 tanulmányait,	közülük	600	fő	nappali	 tago-
zaton.	Nappali	tagozaton	alapképzésben	(BA)	438,	
mesterképzés	(MA)	keretében	162	hallgató	kezdett.4.	

Befolyásoló	tényező	lehet	még	a	képzőintézmények	
számának,	valamint	a	képzés	tartalmának	alakulása,	
illetve	az	ott	tanító	oktatók	részvétele	a	tudományos	
diákköri	munkában.	Azt	gondolom,	van	még	tarta-
lék,	akad	még	teendő	más	szekciókhoz	hasonlóan,	de	
az	utóbbi	három	konferencia	adatai	‒	a	befolyásoló	
tényezőket	figyelembe	véve	‒,	jelentősnek	mondha-
tók.	2017	tavaszán	kiderül,	hogyan	alakul	tovább	az	
informatikus	könyvtáros	hallgatók	 és	 a	 bemutatott	
dolgozatok	száma.	
A	2.	táblázatban	ismertetett	dolgozatok	száma	mellett	
az	elmúlt	három	OTDK-n	elért	helyezéseket	is	bemu-
tatom	intézményi	bontásban.	Az	adatok	értelmezésé-
hez	fontos	tudni,	hogy	az	OTDK	szabályai	szerint	a	
bemutatott	pályamunkák	legfeljebb	egyharmada	ré-
szesülhet	minősített	1.,	2.	vagy	3.	helyezésben.	

Országos Tudományos Diákköri Konferencia 1989−2015 között

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Az	összes	dolgozatok	száma	a	szekcióban

168 147 140 149 192 210 189 196 160 135 224 260 264 211
Ebből	a	Könyvtártudományi	alszekció	dolgozatainak	száma

20 15 19 18 22 12 19 18 13 10 14 29 34 24

2. táblázat
A szekcióban és azon belül a Könyvtártudományi alszekcióban 1989 és 2015 között  bemutatott dolgozatok száma

(Forrás: A táblázat az OTDT Titkárság hivatalos adatai alapján került összeállításra.)

Intézmé- 
nyek **

Bemutatott dolgozatok száma és helyezések Összes 
helye-

zés 
(I-III)

XXX. OTDK XXXI. OTDK XXXII. OTDK

D*. I. II. III. D. I. II. III. D. I. II III.

DE	IK 4 1 3 1 1 2
DRHE − − 1 −
EJF	P − 2 − −
EKF	TKTK 10 1 1 1 12 1 2 2 8 8
ELTE	BTK 4 1 1 5 1 1 1 5 1 6
KE	PK − 1 1 − 1
KTIF 1 1 − − 1
NYME	BDPK − − 2 1 1
NYME	BTK 3 − − −
PPKE	BTK − − 1 −
PTE	BTK − 1 1 − 1
PTE	FEEK 4 1 8 1 1 4 1 1 1 6
SZIE	ABPK − 1 − −
SZTE	BTK 2 1 − − 1
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Több	szempont	szerint	lehet	elemezni,	összefüggése-
ket,	következtetéseket	levonni	az	OTDT	adatbázisá-
ban	(és	a	Diáktudóban, valamint	a	Tanács	honlapján)		
elérhető	adatokból.	Az	adatok	konferenciák	szerint,	
azon	belül	szekciónkénti	bontásban	és	összesítve	is	
rendelkezésre	állnak.	A	táblázatokban	megjelentetett	
adatok:	tagozat,	helyezés,	szerző(k),	képzés	típusa,	
intézmény/kar,	 pályamunka	 címe,	 témavezető(k),	
témavezető(k)	beosztása.	Rendelkezésre	állnak	még	
további,	a	tudományos	igényű	kutatáshoz	szükséges	
források,	dokumentumok	is.		

Könyvtári tematikájú dolgozatok 

A	könyvtárosi	 alszekció	 első	 két	 évtizedének	mű-
ködéséről	(hasonlóan	több	más	szekciókhoz)	kevés	
forrás	áll	rendelkezésünkre.	A	jelenleg	is	zajló,	folya-
matban	levő	diákköri	mozgalom	témakörben	végzett	
történeti	kutatások	talán	több	és	hiteles	adalékot	szol-
gáltatnak	majd	erre	az	időszakra	vonatkozóan	is.
A	dolgozatok	és	a	szakmai	beszámolók	ismeretében	
idézem	fel	az	elmúlt	évtizedekben	a	konferenciákra	
beadott	könyvtári	dolgozatok	tipikus	tematikáját.
1980-as évek:	hagyományos	könyvtártörténeti	 fel-
dolgozások,	 	 hátrányos	 helyzetű	 rétegek	 olvasási	
szokásai,	 tantárgyi	 ajánlóbibliográfiák,	 katalógus-
szerkesztés,	vízjelek,	személyi	bibliográfiák,	könyv-	
és	könyvtárhasználati	munkafüzetek,	könyvtárhasz-
nálati	felmérések	stb.
1990-es évek:	 a	 könyvtártörténeti	 témák	mellett	
újszerű	 témaként	 jelentkezett	 az	 egyes	 folyóiratok	
hivatkozásainak,	valamint	egyes	tudományterületek	
bibliometriai	 jellemzőinek	 vizsgálata,	 a	 hipertext	
alkalmazási	lehetőségei,	számítógépek	könyvtári	és	
könyvtárközi	alkalmazásával	kapcsolatos	új	lehető-
ségek	és	módszerek,	a	modern	könyvtári	adatbázisok	
kialakításának	és	kezelésének	kérdései,	elektronikus	
könyv	hálózati	referensz	könyvtárosoknak	stb.

Az új évezred első évtizede:	könyvtártörténet,	sajtó-
történet	(különböző	folyóiratok	módszeres	feltárása,	
kutatása),	repertóriumok	készítése,	tizenévesek	és	az	
olvasás,	a	könyvtárhasználati	és	információkeresési	
szokások	 változásai,	 elektronikus	 könyvtárak,	 az	
elektronikus	információátvitel	folyamata	és	jellem-
zői,	ingyenes	szoftverek	használati	lehetősége	és	ha-
tása,	a	könyvtárosok	változó	szerepe	stb.
2010-es évek:	könyv-,	könyvtár-,	sajtó-	és	nyomdá-
szattörténet,	a	könyvtár	szociális	funkciói,	könyvtári	
együttműködések,	digitális	könyvtár,	digitalizált	for-
rások	és	a	szerzői	jog,	információbiztonság,	könyvtári	
menedzsment	kérdései,	könyvtárak	és	a	környezettu-
datosság,	számítógépes	adatbázis	és	rendszerterv,	fel-
hő-technológiák,	osztályozási	eljárások	és	rendszerek	
megújítása	(IFLA	szerepe),	biblioterápia,	e-könyvek	
kölcsönzése,	web	2.0,	 többnyelvű	 információkere-
sés,	többnyelvű	tezauruszok	kialakítási	lehetőségei,	
az	 infometria	 tudománya,	 lehetőség	 a	Z-generáció	
olvasóvá	nevelésére	stb.	
A	témakörök	áttekintésekor	érzékelni	lehet	a	könyv-
tárügy	 egyes	 időszakaira	 jellemző	 új	 kihívásokat,		
feladatokat,	 a	megoldásra	 váró	 problémákat,	 de	 a	
témakörök	megítélésénél	azt	is	figyelembe	kell	ven-
ni,	hogy	a	hallgatók	témaválasztását	a	témavezető,	
az	oktató	tudományos	érdeklődése,	az	általa	művelt	
tudományterület	is	jelentősen	befolyásolja.
Érdekességként	–	az	új	tendenciákat	tükröző	témák	
megjelenésére	–	idézek	az	OTDK	Könyvtártudomá-
nyi	alszekció	két	különböző	időszakából	való	felhí-
vásából.		Az	1992-ben	megjelent	felhívásban	(mely	
az	1993.	évi	XXI.	OTDK-ra	vonatkozik)	a	következő	
témák	jelentek	meg:	könyv-, könyvtár- és nyomdatör-
ténet; a könyvtárak szervezete, működése, a könyvtári 
feldolgozó munka problémái; az állománnyal össze-
függő kérdések (gyarapítás, összetétel, szerkezet); 
olvasáspedagógia, olvasáspszichológia, olvasás-

Intézmé- 
nyek **

Bemutatott dolgozatok száma és helyezések Összes 
helye-

zés 
(I-III)

XXX. OTDK XXXI. OTDK XXXII. OTDK

D*. I. II. III. D. I. II. III. D. I. II III.

SZTE	JGYPK 1 1 2 1 1
29 34 24

3. táblázat
Az OTDK Könyvtártudományi alszekciójában elért helyezések intézményi bontásban a XXX., XXXI., XXXII. OTDK-n

(Forrás: A táblázat az OTDT Titkárság hivatalos adatai alapján készült)
(*D. = dolgozatok száma.** Az intézmények rövidítése az OTDT hivatalos dokumentumaiban feltüntetett formával 

egyeznek meg, ezzel is biztosítva az adatok visszakereshetőségét.)
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szociológia; egy-egy téma bibliográfiája.	Csaknem	
negyedszázaddal	később,	a	2015-ben	közreadott	és	
a	2017-es	XXXIII.	OTDK-ra	vonatozó	felhívásban	
ezek	a	témakörök	szerepelnek:	könyv-, könyvtár- és 
nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstör-
ténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olva-
sáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasás-szocio-
lógia), könyvtár-pedagógia, a gyűjtemény-szervezés, 
formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári 
környezetben (retrospektív konverzió, szabványo-
sítás, közös katalogizálás stb.), tájékoztató munka, 
könyvtári menedzsment, a könyvtár szociális funkci-
ói, a könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik 
színtere, a könyvtárügy aktuális kérdései.   
(http://otdk.hu/media/uploads/pedagogia.pdf)

Könyvtáros, informatikus könyvtáros  
diáktudósok és mestereik elismerése

Az	OTDT	 által	 alapított	Pro Scientia Aranyérem 
(PSA)	az	elnyerhető	legnagyobb	elismerésnek	számít	
e	 tudományos	 fórumon.	Az	országos	konferencián	
való	 legeredményesebb	szereplésért,	 I.	helyezéssel	
elismert,	 kiemelkedő	 tudományos	 tevékenységért	
és	tanulmányi	teljesítményért	ítélik	oda	a	szekciók	
javaslata	alapján.
Közvetlenül	 az	 elismerés	 alapítása	 után,	 1989-ben	
Hangodi Ágnes	 volt	 az	 első	 könyvtáros	 hallgató,	
aki	 ebben	 a	 kitüntetésben	 részesült.	 Pályamunkája	
I.	 Péter	 könyvtáráról	 készült,	 témavezetője	Fülöp 
Géza	volt.	
További aranyérmesek és témavezetőik:

1991-ben	 Farkas	Gábor	 
témavezető:	dr.	Monok	István

1993-ban	 Bacsáné	Makai	Margit	–	témavezető:	
Barátné	dr.	Hajdu	Ágnes

1995-ben		 Zvara	Edina	 
témavezető:	dr.	Monok	István

1997-ben		 Domsa	Zsófia	 
témavezető:	Barátné	dr.	Hajdu	Ágnes

1999-ben Kora	András	 
témavezető:	Ördögné	Kovács	Mónika

2015-ben Jávorka	Brigitta	 
témavezető:	dr.	Varga	Katalin

Könyvtáros témavezetők
Hallgatói	 tudományos	 diákköri	 tevékenység	nincs	
mentorok,	 témavezetők,	dolgozatokat	bírálók,	zsű-
rizők,	a	diáktudományos	programokat	szervezők	és	
támogatók	nélkül,	nem	működik	elhivatott,	iskolate-
remtő	oktatók,	kutatók,	továbbá	kiváló	könyvtárosok	

nélkül.	Külön	tanulmány	témája	lehetne	az	oktatók	
szerepének	bemutatása	 a	hallgatók	 tehetséggondo-
zásában,	mentorálásában.	Az	ELTE	Könyvtártudo-
mányi	Tanszék	mindannyiunk	által	 tisztelt	 vezető-
jének,	tanárának,	Fülöp	Gézának	tehetséggondozás-
ban	betöltött	szerepéről	átfogó	összegzés	olvasható	
többek	között	e	lap	hasábjain5:	„Fülöp Géza tanári 
munkásságának fontos részét jelentette a tudomá-
nyos diákköri (TDK) munka támogatása.[…] Maga 
is igyekezett példát mutatni azzal, hogy több dolgozat 
témavezetője volt, köztük az első Pro Scientia címet 
elnyert hallgatónak […] is. A Pedagógiai, Pszicho-
lógiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szek-
ció szakbizottságában […] [évtizedeken] keresztül 
vezette az alszekció munkáját, és minden második 
év tavaszi szünetében komoly alapossággal készült 
a diákok tudományos dolgozatainak értékelésére. 
[…] Így forrt eggyé személye az OTDK-val, a baráti 
beszélgetésekkel, a helyszínek közös felderítésével, 
a tavasszal.”	
Felsorolhatatlan	azon	elismert	könyvtáros	oktatók,	
kutatók	neve,	akik	az	elmúlt	évtizedekben	és	a	 je-
lenben	 is	 hasonlóan	magas	 színvonalon	 kötődtek	
és	 kötődnek	 a	 diáktudományos	 tevékenységhez.	A	
diáktudományos	munkát	végző	hallgató	mellett	 az	
elismerés	pillanataiban	is	ott	van	a	témavezető	(ok-
levelet	kap	a	témavezetésért,	együtt	veszi	át	a	PSA	
kitüntetést	a	hallgató	tanárával).	Az	OTDT	a	minő-
ségi	felsőoktatás	érdekében	kifejtett	munkásság	elis-
merésére	Mestertanár Aranyérem	kitüntetést	alapított	
mindazon	oktatók	és	kutatók	jobb	megbecsülése	és	
ösztönzése	céljából,	akik	az	egyetemisták	és	a	főis-
kolások	tudományos	diákköri,	szakkollégiumi	vagy	
egyéb	önképzési	formában	megvalósuló	tudományos	
tevékenységének	elősegítéséért,	kibontakoztatásáért	
és	elismeréséért	témavezetőként	és	a	tudományszer-
vezés	 terén	 éveken	 át	 kiemelkedően	 eredményes,	
áldozatos	munkát	 végeztek.	A	kitüntetés	 teljes	 ér-
tékű	jogelődje	a	1997-ig	hasonló	célból	adományo-
zott TDK Szervezői Munkáért,	Témavezető Mester 
és	Iskolateremtő Mestertanár	elismerés.	Az	OTDT	
további	 elismerései	 a	Honoris Causa Pro Scientia 
Aranyérem,	 a	Máriás Antal Emlékérem,	 az	OTDK 
Arany	Kitűző,	 a	 „Tudással Magyarországért” Ju-
bileumi Emlékplakett,	a	Kiváló TDK Szervezői Díj,	
az OTDT Újságírói Díj.	A	Tanács	együttműködik	az	
intézményekkel	az	oktatók	munkájának	megbecsü-
lésében,	hisz	fontos,	hogy	abban	a	környezetben	is	
ismertek	és	 főként	elismertek	 legyenek,	ahol	ezt	a	
tevékenységet	végzik.	Az	OTDT	Almanach	köteté-
ben	bemutatja	a	kitüntetésben	részesülő	kiválóságo-
kat,	köztük	a	könyvtárosképzésből	ismert	oktatókat,	
könyvtári	szakembereket	is.	
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A könyvtárak és a tehetséggondozó szervezetek 
együttmûködése
Ebben	a	 fejezetben	már	nemcsak	a	Könyvtártudo-
mányi	 alszekcióhoz	 kapcsolódó	 ismeretekről	 és	
lehetőségekről	szólok,	hanem	a	felsőoktatási	intéz-
ményeket,	 illetve	 könyvtáraikat	 érintő	minden	 tu-
dományterületről,	azaz	a	tudományos	és	művészeti	
diákköri	tevékenység	egészéről.	Az	itt	megfogalma-
zott	lehetőségek	nem	teljes	körűek,	többnyire	csak	
felsorolásszerűek,	 inkább	 a	 közös	 gondolkodásra,	
a	jó	kezdeményezések,	eredmények	és	természete-
sen	problémák	felvetésére	alkalmasak.	A	TDK	és	a	
könyvtárak,	illetve	a	könyvtárosképzés	szempontjá-
ból	is	fontos	a	tapasztalatok,	a	követhető	megoldá-
sok	összegyűjtése	és	közreadása,	annak	megismeré-
se,	hogy	az	egyes	intézményekben	hogyan,	milyen	
feltétek	között	működnek	 az	oktatói-hallgatói	mű-
helyek.	Az	OTDT	kutatómunkájával,	 elemzéseivel	
kíván	a	továbbiakban	is	ehhez	hozzájárulni,	egyben	
gondoskodik	az	ilyen	munkára	vállalkozók	kutatási	
feltételeinek,	 a	 források,	 dokumentumok	kutatha-
tóvá	 tételének	 folyamatos	 biztosítására	 is	 (például	
szakszerűen	feldolgozza,	digitalizálja,	nyilvánossá,	
elérhetővé	teszi	az	adatokat).

Az együttmûködést megalapozó, támo-
gató törvények, rendelkezések

A	 könyvtárak	 és	 a	 tehetséggondozó	 szervezetek	
együttműködését,	kapcsolatát	megalapozó	törvények,	
rendelkezések	közül	hármat	emelek	ki.
Elsőként	azt,	hogy	a	 tudományos	és	művészeti	di-
ákköri	tevékenység	fontosságát,	valamint	az	OTDT	
tehetséggondozásban	elfoglalt	szerepét	a	felsőokta-
tási	törvény	rögzíti	(erre	már	korábban	is	utaltam),	
és	rögzíti	a	nemzeti	felsőoktatási	kiválóságról	szóló	
kormányrendelet	is.	A	törvény	szövege	szerint	egye-
tem	vagy	 főiskola	 az	 az	 intézmény,	 amelyik	 négy	
feltételnek	felel	meg,	köztük	„tudományos diákkört 
működtet”.	Megfogalmazza	azt	is	a	törvény,	hogy	az	
intézmény	alaptevékenységéhez	kapcsolódóan	bizto-
sítja	a	könyvtári	szolgáltatást.	Az	intézményi	kivá-
lóság	megítélésénél	figyelembe	veszik	a	kiemelkedő	
tudományos	diákköri	tevékenységet.	A	30/2014.	(IV.	
10.)	EMMI	rendeletben	–	amely	többek	között	az	ál-	az	ál-
lami	egyetem	könyvtárának	kiemelt	feladatait	jelöli	
ki	–	a	tehetséggondozás	megvalósításában	való	rész-
vétel	is	hangsúlyosan	szerepel.6.
A	második	 fontos	 elem	 a	 tehetséggondozásban,	 a	
kapcsolatok	 alakításában,	 hogy	 az	 ezredfordulót	

követően	megjelentek	az	egyetemi	szintű	komplex	
tehetségprogramok,	amelyek	jó	példát	adnak	a	kap-
csolódó	intézményeknek	a	gyakorlati	munka	végzé-
séhez.	7.	Az	elsők	között	volt	a	Debreceni	Egyetem	
(DETEP)8.,	majd	ezt	követte	az	Eötvös	Loránd	Tu-
dományegyetem,	 a	 Semmelweis	Orvostudományi	
Egyetem,	a	Pécsi	Tudományegyetem,	a	Nyugat-	ma-
gyarországi	Egyetem,	a	Szegedi	Tudományegyetem.	
Pályázati	projekt	keretében	az	intézmények	többsége	
már	 kidolgozta	 a	 komplex	 tehetséggondozó	prog-
ramját.	Vannak	közöttük	olyan	intézmények,	melyek	
programja	nem	egyetemi,	hanem	kari	szinten	fogja	
össze	 a	 tehetséggondozást	 szolgáló	 lehetőségeket.	
A	programok	több	tekintetben	ugyan	eltérőek,	de	a	
tudományos	 diákkör	mindegyikben	 hasonló	 hang-
súllyal,	 az	 adott	 intézmény	hagyományaira	 épülve	
szerepel.	
Harmadikként	 arról	 szólok	 röviden,	 hogy	 az	 or-
szággyűlés	2008	decemberében	húsz	évre,	2028-ig	
terjedően	fogadta	el	a	Nemzeti Tehetség Programot 
(126/2008.	(XII.	4.)	OGY	határozat),	és	megterem-
tette	 a	megvalósítás	 finanszírozásának	 feltételeit	
is	 (http://tehetsegprogram.tehetseg.hu).	Általános	
alapelvei	a	hosszú	 távú	szemlélet,	az	értékőrzés,	a	
sokszínűség,	 az	 esélyteremtés,	 a	 folyamatosság	 és	
átjárhatóság,	 a	 kiválasztás-kiválasztódás	 és	 önfej-
lesztés,	a	hatékonyság	és	fokozatosság,	a	felelősség	
és	 társadalmi	 felelősségvállalás,	 a	 tehetségsegítők	
megbecsülése,	 a	 fenntarthatóság	 és	 társadalmi	 tá-
mogatottság.	A	program	legfontosabb	üzenete,	hogy	
a	 tehetségek	 segítése	 akkor	 lehet	 eredményes,	 ha	
nemzeti	ügyként	kezeljük,	és	a	lehető	legszélesebb	
szakmai,	társadalmi	összefogás	kíséri.	Az	elvi	alapok	
meghatározásában	és	megvalósításában	kiemelt	sze-
repet	tölt	be	a	Nemzeti	Tehetségsegítő	Tanács,	illetve	
a	Tanács	jogi	képviseletét	ellátó	Magyar	Tehetségse-
gítő	Szervezetek	Szövetsége.

Kikkel lehetséges a kapcsolat felvétele 

A		felsőoktatási	könyvtárak	kapcsolati	hálója	szük-
ségszerűen	sokfelé	ágazik,	kezdve	a	képzőintézmé-
nyek	oktatóitól	és	hallgatóitól	a	különféle	egyetemi	
bizottságok,	kollégiumok	és	testületeket	képviselő-
kig,	valamint	a	tehetséggondozásban	résztvevő	szer-
vezetekig	és	programokig	–		ahogy	ez	a	következő	
felsorolásból	 is	 látható.	A	 könyvtár	 kapcsolatokat	
ápolhat	célkitűzései	elérése	érdekében	az	OTDT-vel	
és	 annak	Titkárságával;	 az	OTDT	mellett	működő	
szakmai	bizottságokkal,	illetve	az	adott	intézményt	
a	bizottságban	képviselő	oktatókkal;	az	egyetemi	és	
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kari	tudományos,	illetve	művészeti	diákkörök	elnö-
keivel,	a	testület	tagjaival;	az	intézményi	szintű	te-
hetséggondozó	tanácsok	illetékes	vezetőivel,	tagja-
ival;	az	intézményi	doktori	iskolákkal;	a	különböző	
szakkollégiumokkal,	 a	 felsőoktatási	 kollégiumok,	
diákotthonok	 tehetséggondozó	 feladatokat	 ellátó	
szakembereivel;	 a	 hallgatói	 önkormányzatokkal;	 a	
Nemzeti	Tehetség	Programban	résztvevő	tagszerve-
zetekkel	 és	 partnerszervezeteivel,	 az	 adott	 régióba	
működő	tehetségpontokkal;	a	régió	iskoláival,	tehet-
séggondozással	 foglalkozó	 szervezeteivel;	 azokkal	
a	középfokú	oktatási	 intézményekkel,	amelyeket	a	
hallgatói	 utánpótlás	 szempontjából	meghatározóak	
az	adott	intézmény	számára;	a	Kutató	Diákok	Orszá-
gos	Szövetségével,	a	könyvtárosképző	intézmények	
tehetséggondozó	szakembereivel;	azon	felsőoktatási	
intézmények	könyvtáraival,	akik	hasonló	tartalommal	
folytatnak	képzést.	A	fentiek	mellett	elengedhetetlen	
a	szoros	kapcsolat,	az	együttműködés	az	adott	egye-
tem	oktatóival,	tudományos	műhelyeivel.

A könyvtárosképzô intézmények feladatai

A	könyvtárosképző	intézményeknek	kettős	feladata	
van	a	 tehetséggondozás	területén.	Az	egyik	a	hall-
gatói	 tehetséggondozás,	 a	másik	pedig	a	hallgatók	
felkészítése	arra,	hogy	a	végzés	után	maguk	is	képe-
sek	legyenek	a	tehetséges	diákok,	illetve	hallgatók	
felismerésére	 és	 támogatására.	Valamennyi	 hazai	
könyvtárosképző	 intézmény	 gyakorlatából	 lehet	
hasznos	ismeretekkel,	jó	gyakorlati	példákkal	szol-
gálni	erre	vonatkozóan.	A	felsőfokú	könyvtárosképző	
intézmények	tehetséggondozási	koncepciója	rögzíti	a	
tehetséges	hallgatók	támogatásának	formáit	és	mód-
szereit,	köztük	a	tudományos	diákkörök	és	kutatási	
műhelyek,	szakkollégiumok	formai,	valamint	tartal-
mi	 elemeit.	Az	 informatikus	 könyvtáros	 hallgatók	
több	 tantárgy	 keretében	 készülnek	 fel	 a	 tehetség-
gondozás,	tehetségsegítés	feladataira,	ami	rendkívül	
fontos,	hisz	a	könyvtáros	személyisége	a	sikeres	te-
hetséggondozás	alapvető	 feltétele.	A	közelmúltban	
e	folyóiratban	is	megjelent	 tanulmány	mutat	be	az	
ELTE	gyakorlatából	ilyen	tantárgyakat:9.  Tehetség-
gondozás az iskolai könyvtárban;	Képességfejlesztő 
pedagógia a könyvtárban.

A felsôoktatási könyvtárak szerepe  
a tehetséggondozásban

A	 felsőoktatási	 könyvtárak	 tehetséggondozói	 fel-
adatai	 igen	 sokfélék,	 és	mindegyik	 egyetemi,	 kari	

könyvtár	saját	intézménye	igényei	alapján	alakítja	a	
céljait,	tennivalóit	ezen	a	területen.10,	11.		A	könyvtár	
előírásszerű	működtetése,	a	korszerű	minőségi	szol-
gáltatások	biztosítása	önmagában	is	a	tehetséggondo-
zást,	egyben	a	képzési	és	az	élethosszig	tartó	tanulási	
folyamatot	szolgálja.	
A	 könyvtárosok	 e	 téren	 szóba	 jöhető	 feladataiból	
álljon	 itt	 egy	 összeállítás:	 a	 hallgatók,	 oktatók	 és	
kutatók	bevonása	a	könyvtár	szakmai	programjaiba	
és	 a	 szolgáltatások	alakításába;	 az	OTDT	szakmai	
bizottságai	 által	 előírtak	 teljesítésének	 segítése	 (a	
TDK	pályamunka	tartalmi,	formai	elemei,	irodalom-
jegyzék,	szabványos	hivatkozás);	a	„hogyan	írjunk	
tudományos	diákköri	dolgozatot”	tematikájú	tájékoz-
tatók,	képzések,	tréningek	szervezése;	közreműködés	
a	hagyományos	és	elektronikus	(e-learning)	könyv-
tárhasználati	 jegyzetek	 azon	 fejezeteinek	 kidolgo-
zásában,	aktualizálásában,		amelyek	a	későbbiekben	
is	hasznosítható	ismereteket	tartalmaznak;	hallgatói	
e-portfólió	készítésének	módszertani	segítése;	a	hall-
gatók	tudományos	dolgozatainak	(köztük	a	minősített	
TDK	pályamunkáknak)	és	publikációinak	gyűjtése	
és	elérhetővé	tétele	az	egyetemi	archívumokban	(a	
teljes	TDK-dolgozat	abban	az	esetben	érhető	el,	ha	
a	szerző	engedélyezte	a	hozzáférést);	a	hallgatók	és	
oktatók	 tudományos	 sikereinek,	 szakmai	 eredmé-
nyeinek	 bemutatása;	minőségi	 gyakorló	 könyvtár	
működési	feltételeinek	megteremtése,	ennek	keretén	
belül	a	jövő	tehetséges	könyvtárosainak	támogatása;		
együttműködés	és	közös	feladatok	meghatározása	a	
határon	 túli	 könyvtárakkal	 a	 tehetséggondozás	 te-
rületén,	 együttműködés	 középiskolákkal,	 ill.	 azok	
könyvtáraival	a	hallgatói	utánpótlás	és	a	tehetséges	
diákok	támogatása	érdekében;	a	hallgatói	diáktudo-
mányos	programok	támogatása;	diákköri	rendezvé-
nyek	szervezése	a	könyvtár	tereiben;	díjak	felajánlása	
az	intézményi	konferenciákon	szereplő	hallgatóknak	
stb.	A	felsőoktatási	intézmény	és	a	könyvtár	minő-
ségirányítási	rendszerének	szabályzatában	a	mérhető	
tehetséggondozásnak	is	helye	van.
A	tudományos	tehetségkutatás	könyvtári	eszközök-
kel	történő	támogatásának	további	formái:	az	orszá-
gos	 és	 intézményi	TDK-dokumentumok	gyűjtése,	
feltárása,	TDK-könyvtár	létrehozása,	az	intézmény	
tudományos	és	művészeti	diákköri	tevékenységének	
történeti	 feltárásának	 segítése,	 kutatási	 témakörök,	
diplomadolgozati	és	TDK	témák	kiírása	(egyre	több	
diplomadolgozat	 és	 tudományos	diákköri	dolgozat	
készül	 a	 tehetséggondozás	 témakörében).	A	 széles	
körű	tájékozódást	szolgálhatja,	ha	a	könyvtár	hon-
lapján	információkat	jelenít	meg,	illetve	elérhetővé	
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teszi	 a	 tehetségprogramokról	 szóló	 fontosabb	 ada-
tokat,	 vagy	 azok	 elérhetőségének	 helyét,	 amelyek	
segíthetik	a	hallgatókat	és	az	oktatókat.
A	könyvtárosok	feladata	a	könyvtári	terek	és	a	mű-
ködési	 feltételek	átalakítása	olyan	módom,	hogy	a	
tanulás,	 a	 hagyományos	könyvtárhasználat	mellett	
alkalmasak	legyenek	csoportos	tanulásra,	nyitott	kö-
zösségi	 tevékenységekre,	 egyben	 találkozóhelynek	
is,	 jól	 tudva,	hogy	milyen	sokat	 jelent	a	közösség,	
a	 szakmai	 kapcsolat,	 amelyben	 kiérlelődik,	meg-
születik	 a	 tanulmányi,	 kutatási	 eredmény.	További	
lehetőség	a	tehetségeket	segítő	pályázatokban	való	
részvétel,	 anyagi	 források	 szerzése	 elsősorban	 az	
egyetem	és	 a	 régió	más	 intézményeivel,	 szerveze-
teivel	együttműködve.	Mint	az	intézményi	komplex	
tehetségprogramok	esetében,	a	könyvtárak	tehetség-
segítő	munkájában	is	az	átfogó	szintű	tervezés	lehet	
eredményes:	leendő	hallgatók,	felvételt	nyert	hallga-
tók,	PhD-hallgatók	és	végzett	hallgatók.

A	„Válassz	könyvtárost!”,	„Foglaljon	könyvtárost!”	
lehetőség	 szélesítése;	 a	 könyvtáros	 és	 hallgató,	 az	
oktató	 és	hallgató,	vagy	akár	 a	könyvtáros,	 oktató	
és	hallgató	kapcsolat	erősítése;	az	olyan	mentorok	
keresése,	akik	a	 tehetséges	hallgatók	és	 tehetséges	
könyvtárosok	támogatói	szintén	nagyban	szolgálják	a	
tehetséggondozás	területén	megfogalmazott	célkitű-
zéseket.	A	könyvtáraknak	feladata	van	a	már	végzett,	
elhivatott,	tehetséges	könyvtárosok	támogatásában,	
képzésük,	kutatásaik	segítésében,	egyben	törekvéseik	
elismertetésében.	Mint	már	utaltam	rá,	a	jó	kezdemé-
nyezések	elemzése,	részletes	bemutatása,	bevonva	a	
felsőoktatási	intézmények	könyvtárait	és	könyvtáro-
sait	is,	egy	következő	tanulmány	feladata	marad.
A 4. táblázatban	Országos	Tudományos	Diákköri	
Konferencia	16	szekciójában	bemutatott	dolgozatok	
számát	teszem	közzé	a	2005	és	2015	közötti	tíz	éves	
időszakban.	

OTDK szekció 2005 
XXVII.

2007 
XXVIII.

2009 
XXIX.

2011 
XXX.

2013 
XXXI.

2015 
XXXII.

1. Agrártudományi 268 297 325 325 311 327
2. Állam-	és	Jogtudományi 270 244 302 267 298 289
3. Biológia 265 261 237 268 211 217

4. Fizika,	Földtudományok	és	Mate-
matika 212 253 316 313 278 331

5. Had-	és	Rendészettudományi 109 77 80 126 122 135
6. Humán	Tudományi 323 312 358 483 439 443
7. Informatika	Tudományi 106 99 118 118 146 127
8. Kémiai	és	Vegyipari 147 139 193 183 200 232
9. Közgazdaságtudományi 346 325 431 494 570 424
10. Műszaki	Tudományi 240 266 279 381 487 540
11. Művészeti	és	Művészettudományi 148 143 223 269 370 347
12. Orvos-	és	Egészségtudományi 161 149 174 216 451 501

13. Pedagógiai,	Pszichológiai,	
Andragógiai	és	Könyvtártudományi 160 135 224 260 264 211

14. Tanulás-	és	Tanításmódszertani	–	
Tudástechnológiai 97 93 80 77 112 123

15. Társadalomtudományi 230 233 275 285 264 261
16. Testnevelés-	és	Sporttudományi 61 63 90 104 89 95

Összesen: 3143 3089 3705 4169 4612 4603

4. táblázat
Az OTDK szekciókban bemutatott dolgozatok száma, 2005–2015

(Forrás: A táblázat az OTDT Titkárság hivatalos adatai alapján került összeállításra.)

Az	 elmúlt	 évtizedekben	 az	 országos	 konferenciák	
adatai	számszerű	emelkedést,	dinamikus	növekedést	
mutatnak	nemcsak	az	elmúlt	tíz	évben,	hanem	egé-

szen	az	első	országos	konferenciától.	Az	első	kon-
ferencián	109,	majd	 több	száz,	 a	X.	OTDK-n	már	
több	mint	1000,	a	XX.	OTDK-n	több	mint	1600,	a	
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XXV.	OTDK-n	közel	3100,	a	XXX.	OTDK-n	közel	
4200	pályamunkát	mutatnak	be	a	hallgatók.	Az	elő-
ző	táblázat	adatai	alapján	látható,	hogy	a	bemutatott	
dolgozatok	 száma	 2005	 és	 2015	 között	 46,5%-os	
emelkedést	ért	el.	Az	eddigi	32	országos	konferencia	
során	előfordul	nagyobb	vagy	minimális	visszaesés,	
esetleg	szinten	tartás.	Az	emelkedés	vagy	csökkenés	
okai	között	(kicsit	leegyszerűsítve)	megemlíthető	a	
felsőoktatás	környezete,	s	az	abban	végbemenő	vál-
tozások,	a	rendszerváltás	következményei,	az	egyes	
részvételi	szabályok	szigorítása,	az	intézményekbe,	
illetve	az	egyes	szakokra	felvett	hallgatók	számának	
alakulása,	a	tudományos	diákköri	munka	végzésének	
igénye,	a	tevékenységet	támogató	tanárok	aktivitása,	
elkötelezettsége	a	tehetségek	segítése	iránt,	továbbá	
ennek	a	munkának	az	elismerése,	vagy	például	 az	
Orvos-	és	Egészségtudományi	Szekcióba	nevezhető	
pályaművek	 számának	újszerű	 szabályozása.	Mint	
korábban	már	említettem	‒	a	Pedagógiai,	Pszicho-
lógiai,	Andragógiai	és	Könyvtártudományi	Szekció	
esetében	‒,	 semmilyen	 szempontból	 nem	célszerű	
az	egyes	szekciók	nagyságának	egymáshoz	való	vi-
szonyítása,	hisz	minden	tudományterület	más	és	más	
sajátosságokkal	bír.	Szükségesek	viszont	a	mélyebb,	
tudományos	igényű	kutatások	az	egyes	időszakokra	
vonatkozóan,	mint	 például	 a	 tudományos	 diákköri	
aktivitást	és	eredményességet,	valamint	a	témaválasz-
tást	befolyásoló	tényezők,	a	helyezést	elért	hallgatók	
számának	alakulása	az	egyes	intézmények	között	stb.,	
melyek	nagyban	segíthetik	a	 tudományos	diákköri	
tevékenység	további	sikerességét.	Ebben	is	megha-
tározó	szerepe	lehet	a	tudományos	kutatók	mellett	a	
felsőoktatási	könyvtáraknak.

Az OTDT kiadványai
A	könyvtárak	és	a	tehetséggondozó	szervezetek	kö-
zötti	együttműködés	témakörében	fontosnak	tartom	
legalább	felsorolni	az	OTDT	jelentősebb,	fontosabb	
kiadványait:

Diáktudós –  f a	 legismertebb	OTDT	 kiadvány,	
1987-től	jelenik	meg	évi	több	vagy	összevont	szá-
mokkal,	az	OTDT	döntéseit,	kiemelt	eseményeit,	
az	OTDK	felhívásait,	eredményeit,	az	intézményi	
jó	példákat	mutatja	be.
Almanach –  f a	kiadvány	a	minőségi	magyar	felső-
oktatás	kiemelkedő	hallgatóinak	és	oktatóinak,	a	
Pro	Scientia	és	Mestertanár	aranyérmesek,	vala-
mint	a	további	elismerésben	részesülők	(Honoris	
Causa	Pro	Scientia	Aranyérem,	Máriás	Antal	Em-

lékérem,	OTDK	Arany	Kitűző,	„Tudással	Magyar-
országért”	Jubileumi	Emlékplakett,	OTDT	TDK	
Prezentációs	Díj,	Kiváló	TDK	Szervezői	Díj,	
OTDT	Újságírói	Díj)	bemutatását	teszi	lehetővé	a	
páratlan	években	(a	Magyar	Tudományos	Akadé-
mián	rendezett	ünnepi,	az	adott	számú	konferen-
ciasorozat	záró	rendezvényére	készül).	
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Köz- f

leményei – évente	megjelenő	kiadvány,	amely	az	
OTDK	központi	és	szekció	felhívásait,	a	kitünte-
tési	dokumentumokat,	szabályzatokat,	pályázati,	
illetve	jelölési	űrlapokat	teszi	közzé.
A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti  f

diákköri munka minőségének keretrendszere és 
szabályozói	 című	kiadvány	 (Koósné	Török	Er-
zsébet,	Baranyainé	Réti	Gabriella.	Közreadja	az	
Oktatáskutató	és	Fejlesztő	Intézet,	Országos	Tudo-
mányos	Diákköri	Tanács	Titkársága.	OFI–OTDT-
Titkárság.	Budapest,	2008.	157	p.),	összegzi	a	tu-
dományos	és	művészeti	diákköri	munka	minősé-
gét	biztosító	tartalmakat,	kereteket,	elveket,	sza-
bályokat,	köztük	az	etikai	értékeket,	alapelveket,	
magatartási	formákat	is.
Történeti	kutatások	kötetei	és	egyéb	kiadványok	 f

—	A	XXV.	 jubileumi	OTDK	alkalmából	 került	
megjelentetésre	A magyar tudományos diákköri 
konferenciák fél évszázada, 1951–2001	című	tör-
téneti	kötetet	 (Szerk.:	Anderle	Ádám.	Mellékle-
tek:	Koósné	Török	Erzsébet.	Kiadja	az	Országos	
Tudományos	Diákköri	Tanács.	Budapest,	 2001.	
312	p.),	amely	egy	hosszú	távú	tudománytörténe-
ti	kutatás	első	eredménye,	és	az	OTDT	szakmai	
bizottságainak	összefogásával	jött	létre;	A tehet-
ségről : Beszélgetések a tudományos diákkörökről 
(Szerk.:	Anderle	Ádám,	Koósné	Török	Erzsébet.	
Kiadja	az	Országos	Tudományos	Diákköri	Tanács.	
Budapest,	2005.	222	p.)	című	kiadvány	14	inter-
jút	tartalmazó	kötet,	amelyben	az	egyéni	életpá-
lyák	arról	szólnak,	milyen	különleges	szerep	jut	
a	diákköri	munkának	a	tudományos	pályán.	2006	
decemberében	a	kötet	második	kiadása	is	megje-
lent;	„Képezzük őket tudósokká...” : ünnepi kö-
tet Szendrő Péter 70. születésnapja alkalmából 
(Szerk.:	Baranyainé	Réti	Gabriella,	Szécsi	Gábor.	
[...	 az	Országos	Tudományos	Diákköri	Tanács	
együttműködésével	 kész.].	Budapest	 :	Áron	K.,	
2008.	113	p.);	a	XXX.	jubileumi	OTDK-ra	jelent	
meg	A magyar tudományos diákköri konferenciák 
története, 1951-2011	(Összeáll	és	szerk.:	Anderle	
Ádám.	Budapest	 :	Országos	Tudományos	Diák-
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köri	Tanács,	2011.	401	p.),	amely	a	tovább	foly-
tatott	 történeti	 kutatás	 eredménye	alapján	 jelent	
meg,	 szintén	 az	OTDT	 szakmai	 bizottságainak	
közreműködésével.
Az	egy-egy	időszakot	bemutató,	összefoglaló	ki- f

adványokban	 az	OTDK	adatai,	 információi	 ke-
rülnek	közzétételre,	mint	például	az	OTDK : az 
elmúlt 10 év számokban : 1955: I. OTDK, 2017: 
XXXIII. OTDK	(Fel.	szerk.:	Cziráki	Szabina	Kata-
lin.	Szerk.:	Bacskai-Rácz	Erika.	Kiad.	az	Oktatás-
kutató	és	Fejlesztő	Intézet	OTDT	Titkárság.	Buda-
pest	:	OFI	OTDT	Titkárság,	2016.	35	p.).

A	 tudományos	 és	művészeti	 diákköri	 tevékenység	
szerepe	vitathatatlan,	meghatározó,	értékes	és	egyben	
nélkülözhetetlen	 része	 a	magyarországi	 felsőokta-
tásnak,	az	egyes	intézmények	stratégiai	célkitűzései	
megvalósításának,	egyben	a	magyar	társadalomnak.	
A	 felsőoktatás	minőségi	 jegyeit	 erősítő,	 önkénte-
sen	végzett	 tevékenység	eredményei	alapján	méltó	
a	 további	megbecsülésre	és	 támogatásra.	 12.	Szoros	
kapcsolata	 a	 könyvtárakkal	mára	már	 nem	vitata-
tott.	Mint	a	múltban,	így	a	mai	körülmények	között	
is	vannak	még	teendőink	abban,	hogy	hogyan	erő-
sítsük	a	TDK	közösségéhez	való	tartozás	nagyszerű	
érzését	a	hallgatókban,	oktatókban,	kutatókban	és	a	
könyvtárosokban	is.
Az	írás	bevezető	idézetéül	az	OTDT	kiadványsorozat	
mottóját	választottam.	2016-ban	a	Széchenyi-emlék-
évben,	 születésének	 225.	 évfordulóján	 különösen	
fontos,	egyben	kötelesség	emlékezni	a	legnagyobb	
magyar	gondolataira.*
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2015-ben	megjelent	 írásomban1	 összefoglaltam	
mindazokat	a	változásokat,	amelyek	az	uniós	kiad-
ványok	életében	történtek,	és	amelyek	hatása	jelentős	
változásokat	 eredményezett	 az	EU	Letéti	Gyűjte-
ményben	folyó	munkában	és	a	szolgáltatásokban.	Az	
Unió	iránt	érdeklődő	olvasó	folyamatosan	tapasztal-
hatja	azóta	is	az	Országgyűlési	Könyvtárban	található	
Európai	Unió	Letéti	Gyűjtemény	szolgáltatásaiban	a	
kiadványok	elérésében	és	ebből	következően	a	szak-
tájékoztatói	 tevékenységben	 bekövetkezett	 	 újabb	
változásokat.	Letéti	Gyűjteményünkben	változatla-
nul	teljes	szöveggel	és	ingyenesen	használhatók	az	
uniós	intézmények	dokumentumai,	viszont	évről	évre	
csökken	a	nyomtatott	formában	kiadott	dokumentu-
mok	 száma.	Cikkemben	 igyekeztem	összegyűjteni	
mindazokat	 az	 interneten	 elérhető	 ingyenes,	 teljes	
szövegű	uniós	adatbázisokat,	melyek	az	uniós	szak-
tájékoztatáshoz	nyújtanak	segítséget.

Országgyûlési Könyvtár – Európai Unió Letéti 
Gyûjtemény

Letéti	Gyűjteményünkben	megtalálhatók	a	nyomta-
tott	és	állományba	vett	uniós	kiadványok.	Az	Unióból	
érkező	nyomtatott	dokumentumok	száma	2014-ben	
minimálisra	csökkent,	2015-ben	pedig	már	nem	is	ér-
keztek	a	hivatalos	kiadóhivataltól,	az	Eur-Optól,	illet-
ve	csak	abban	az	esetben,	ha	külön	rendelést	indítunk	
az	EUBookshopon	keresztül.	Az	uniós	intézmények	
kiadványai	már	eleve	elektronikus	dokumentumként	
(born-digital)	látnak	napvilágot,	nyomtatott	formá-
ban	 csak	 az	 általános	 tájékoztatási	 célból	 készült	
dokumentumok	(néhány	oldalas	füzetek,	képesla	pok,	
térképek,	plakátok	és	gyermekeknek	szóló	rajzos	ké-
peskönyvek).	A	monográfiák,	 tanulmánykötetek	és	
szakkönyvek	nyomtatott	példányai	fizetés	ellenében	
megrendelhetők,	de	 elektronikus	dokumentumként	
ingyenesen	is	hozzáférhetők,	letölthetők,	illetve	ki-
nyomtathatók	az	EUBookshop	adatbázisból.
Az	Európai	Unió	Letéti	Gyűjteményeinek	létrehozá-

Változások idôszaka

Uniós e-dokumentumok használata az Országgyûlési Könyvtár 

EU Letéti Gyûjtemény szaktájékoztató tevékenységében

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó
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sakor	a	fő	cél	a	kiadványok	szabadpolcos,	nyilvános	
hozzáférhetőségének	 és	 ingyenes	 szolgáltatásának	
a	megteremtése	volt.	 (Mindkét	 cél	megvalósult	 az	
OGYK-ban.)	E	kettős	 célt	 az	Európai	Bizottság	 a	
hatvanas	években	fogalmazta	meg,	napjainkra	azon-
ban	szükségessé	vált	új	alapokra	helyezni	az	Europe	
Direct	hálózathoz	tartozó	Letéti	Gyűjtemények	és	Eu-
rópai	Dokumentációs	Központok	(EDK)	feladatait,	
valamint	dokumentum-ellátásuk	szerepét.	(Már	el	is	
kezdődött	erről	a	28	tagállam	szakági	képviselőivel	
a	konzultáció.)	A	Bizottság	2015	őszén	hívta	össze	a	
tagokat,	amit	megelőzött	egy	kérdőív	kitöltése,	me-
lyet	az	Europe	Direct	hálózatban	működő	EDK-k	és	
Letéti	Gyűjtemények	kaptak	meg.	Az	erről	készült	
jelentés	„Annual Activity Report 2015”	címmel	eb-
ben	 az	 évben	 jelenik	meg.	Emellett	 dolgoznak	 az	
EDK-k	jövőjével	foglalkozó,	új	stratégiai	elképze-
léseket	megfogalmazó	dokumentumon	is	(European 
Documentation Centres ’Looking to the Future’).

Az Európai Unió Kiadóhivatala
Az	Európai	Unió	intézményeiben	készített	dokumen-
tumokat	az	Európai	Unió	Kiadóhivatala	adja	közre.	A	
Kiadóhivatal	„	jogi és általános jellegű kiadványokat 
készít és terjeszt papír és elektronikus formátumban, 
webhelyeket üzemeltet, amelyek digitális hozzáférést 
biztosítanak az uniós polgároknak, kormányoknak és 
vállalkozásoknak az EU intézményeitől és szerveitől 
származó hivatalos információkhoz (a Kiadóhivatal 
üzemelteti például a nyílt hozzáférésű adatok európai 
uniós portálját és az EUR-Lexet), és gondoskodik az 
EU intézményei és szervei által létrehozott digitális 
tartalmak megőrzéséről.”2	 –	 olvasható	 a	Kiadóhi-
vatal	honlapján.	A	kiadó	működésének	jogi	alapját	
az	Európai	Közösségek	Hivatalos	Kiadványainak	
Hivatala	felállításáról	szóló	1969.	január	16-i	69/13/
Euratom,	 ESZAK,	 EGK	 (HL	L	 13.,	 1969.1.18.)	
határozat	 képezi,	melyet	 az	Európai	 Parlament,	 a	
Tanács,	a	Bizottság,	a	Bíróság,	a	Számvevőszék,	az	
Európai	Gazdasági	és	Szociális	Bizottság,	valamint	a	
Régiók	Bizottsága	az	Európai	Unió	Kiadóhivatalának	
szervezéséről	és	működéséről	szóló	2009.	június	26-i	
(2009/496/EK,	 Euratom)	 határozatában	 hatályon	
kívül	helyezett	és	annak	helyébe	lépett	(HL	L	168.,	
2009.6.30.,	41.	o.):3	„1. cikk: Az Európai Unió Ki-
adóhivatala olyan intézményközi hivatal, amelynek 
feladata az Európai Közösségek és az Európai Unió 
intézményei kiadványainak a lehető legkedvezőbb fel-
tételekkel történő közzététele.”4 A	gyakorlat	viszont	
gyakran	felülírja	a	szabályokat.

Az	Európai	Unió	a	2001	óta	nagy	hangsúlyt	fektet	
a	transzparenciára,	az	uniós	intézmények	dokumen-
tumainak	 ingyenes,	 szabad	 hozzáférésére,	melyet	
rendeletben	szabályozott	az	Európai	Parlament	és	a	
Tanács	2001.	május	30-i	1049/2001/EK	sz.	 rende-
lete	az	Európai	Parlament,	a	Tanács	és	a	Bizottság	
dokumentumaihoz	 való	 nyilvános	 hozzáférésről.5 
Az	évek	során	 folyamatosan	bővült	azon	 intézmé-
nyek	köre,	melyek	csatlakoztak	ehhez	az	átlátható-
sági	irányhoz.
Az	Európai	Bizottság,6	az	Európai	Parlament,7	az	Eu-
rópai	Tanács,	az	Európai	Unió	Tanácsa8	és	az	Európai	
Unió	Bírósága9	hivatalos	dokumentumai	külön	adat-
bázisban	kereshetők,	melyek	az	Európai	Unió	hivata-
los	oldaláról	érhetők	el.	Az	átláthatóságról	és	az	infor-
mációhoz	való	hozzáférésről	már	1992-ben	’Az	Euró-
pai	Unióról	szóló	szerződés’	záróokmányához	csatolt	
17.	nyilatkozatban	is	olvashattunk	(„Declaration on 
the right of access to information”)10

Teljes szövegû, ingyenes EU-adatbázisok

EUBookshop1. 11

Az	Unió	intézményeinek	dokumentumai	az	EUBook-
shop	 adatbázisban	kereshetők	 (a	 könyvtárban	 és	 a	
könyvesboltban,	 amit	 a	Kiadóhivatal	 tart	 fenn	 és	
üzemeltet).	Az	adatbázist	2008-ban	az	Európai	Bi-
zottság	hozta	létre.	A	kurrens	e-kiadványok	mellett	
a	retrospektív	feldolgozás	(digitalizálás)	folyamatos,	
kiterjed	az	1952-től	napjainkig	megjelent	dokumen-
tumokra.	Az	adatbázisban	ötven	nyelven,	15	millió	
szkennelt	oldalon,	összességében	mintegy	190	ezer	
elektronikus	dokumentum	között	tudunk	keresni.	A	
weblapon	 előzetes	 regisztráció	 után	 lehetőség	van	
nyomtatott	kiadványok	megrendelésére	is.

EUR-Lexen2. 12 elérhető adatbázisok

Az	EUR-Lex	 adatbázisban	 számos	 jogi	 dokumen-
tumtípus	szerepel,	többek	között	szerződések,	nem-
zetközi	megállapodások,	 jogszabályok,	 kiegészítő	
jellegű	jogi	aktusok,	előkészítő	dokumentumok,	jog-
esetek,	tagállami	végrehajtási	intézkedések,	tagállami	
ítélkezési	gyakorlat,	parlamenti	kérdések,	egységes	
szerkezetbe	foglalt	dokumentumok,	valamint	a	Hiva-
talos	Lap	(HL)	C	sorozatában	közzétett	mellékletek	
és	EFTA	dokumentumok.
•  Az EU szerződések adatbázisa az	alapító,	a	mó-

dosító	és	a	csatlakozási	szerződések	mindegyikét	
magában	 foglalja,	 valamint	 jegyzőkönyveket	 is	
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tartalmaz.	Az	EU-szerződések	az	uniós	tagállam-
ok	között	létrejött,	kötelező	erejű	megállapodások,	
amelyek	meghatározzák	az	uniós	célkitűzéseket,	
az	uniós	 intézményekre	vonatkozó	 szabályokat,	
a	döntéshozatal	módját,	valamint	az	EU	és	a	tag-
államai	 közötti	 viszonyrendszert.	Minden	uniós	
intézkedés	a	szerződéseken	alapul.13

•  A hatályos uniós joganyag 24	hivatalos	nyelven	
„Az	Európai	Unió	Hivatalos	Lapja”	L	és	C	soro-
zatában	jelenik	meg.	2013.	január	1-től	már	csak	
elektronikus	 változatban	 érhető	 el	 („A	Tanács	
216/2013/EU	rendelete	(2013.	március	7.)	az	Eu-
rópai	Unió	Hivatalos	Lapjának	elektronikus	köz-
zétételéről”	c.	rendelet	értelmében).14	A	rendelet	
megszületése	és	hatályba	lépése	nagy	segítség	volt	
az	unióval	foglalkozó	és	publikálni	vágyó	kutatók-
nak.

•		 A	TED adatbázisban	 találjuk	 a	Hivatalos	Lap	
S	sorozatát	„Kiegészítés	az	Európai	Unió	Hiva-
talos	Lapjához”	 címmel,	 amely	 a	közbeszerzési 
hirdetményeket	tartalmazza.	Az	adatbázis	kedd	és	
szombat	között	minden	nap	közel	kétezer	új	köz-
beszerzési	hirdetménnyel	bővül.	A	közbeszerzési	
hirdetmények	között	ország,	régió,	üzleti	ágazat	és	
egyéb	szempontok	szerint	lehet	keresést	indítani	
24	hivatalos	nyelven.15

•  A nemzetközi megállapodások adatbázisa mind-
azokat	az	okmányokat	tartalmazza,	amelyeket	nem-
zetközi	szerepvállalása	során	az	EU	létrehozott:
az	Európai	Unió	és	nem	uniós	országok,	illetve	 –
nemzetközi	 szervezetek	között,	 a	 hatáskörük-
be	 tartozó	 területeken	megkötött	megállapo-
dások;
a	tagállamok	és	az	Európai	Unió	által	közösen	 –
megkötött	megállapodások	 azokon	 a	 területe-
ken,	amelyeken	a	felelősség	megoszlik	közöttük	
(ún.	vegyes	megállapodások);
nemzetközi	megállapodás	alapján,	a	megállapo- –
dás	végrehajtása	céljából	létrehozott	és	az	alá-
író	felek	képviselőiből	álló	vegyes	bizottságok	
határozatai.16

•  Az N-Lex17 tagállami	 jogszabályokat	 tartalmaz.	
„Minden uniós tagállam önálló jogrendszerrel és 
saját jogszabályokkal rendelkezik. A tagállamok-
nak ezen kívül az uniós és a nemzetközi jogszabály-
okhoz is tartaniuk kell magukat.”18	Az	uniós	ren-
deletek	és	határozatok	közvetlenül	alkalmazandók	
valamennyi	tagállamban,	az	irányelveket	viszont	
a	 tagállamoknak	 először	 tagállami	 végrehajtási	
intézkedésekkel	 át	 kell	 ültetniük	 saját,	 nemzeti	
jogrendjükbe.

•  A JURE-gyűjtemény a	nemzeti	bíróságok	és	az	
Európai	Bíróság	 által	 a	Brüsszeli	 és	 a	Luganói	
Egyezmény,	valamint	a	44/2001/EK	rendelet	alap-
ján	hozott	határozatokhoz	ad	hozzáférést.19

•  Az uniós jogszabályok összefoglalói20	 az	EU	
jogszabályainak,	 szakpolitikáinak	 és	 intézkedé-
seinek	fő	szempontjait	ismertetik	közérthetően	és	
tömören.	A	nagyközönségnek	szánt	összefoglalók	
az	Európai	Unió	szakpolitikai	tevékenységeinek	
megfelelően	32	 témakörbe	 rendezve	használha-
tók.

Jogesetek3. 

Az Európai Unió Bírósága jogeseteit	„A	Bíróság	
és	az	Elsőfokú	Bíróság	Határozatainak	Tára”	című	
kiadvány	tartalmazza.	A	Határozatok	Tára	két	rész-
ből	áll,	egy	általános	részből,	amely	2011-ig,	és	egy	
közszolgálati	 részből,	 amely	 2009-ig	 jelent	meg	
nyomtatásban.	Ezen	időszakra	kizárólag	a	papíralapú	
változat	minősül	hivatalosnak.	A	Határozatok	Tárát	
–	az	általános	részt	2012.	január	1-jétől,	a	közszolgá-
lati	részt	2010.	január	1-jétől	–	kizárólag	elektroni-
kus	formában	jelentetik	meg.	A	CURIA21	honlapján	
és	az	EUR-Lexen	kereshetők	az	ítéletek.	(Mindkét	
adatbázis	ingyenes	és	teljes	szöveggel	teszik	elérhe-
tővé	az	ítéleteket.)	Nem	fordítanak	le	minden	ítéletet	
a	24	hivatalos	nyelvre,	a	felek	nemzeti	nyelve	mellett	
általában	angol,	német	és	francia	nyelvű	fordítások	
készülnek.	

Európai igazságügyi portál4. 22

A	23	nyelven	olvasható	 portál	 azt	 a	 cél	 szolgálja,	
hogy	megkönnyítse	az	állampolgárok,	vállalkozók,	
jogi	szakemberek,	ill.	a	bírói	kar	tagjai	számára	az	
igazságügyi	rendszerekkel	kapcsolatos	információ-
kérést	 és	 az	 igazságszolgáltatáshoz	 való	 hozzáfé-
rést.	A	honlap	baloldali	menüsorában	többek	között	
általános	információkat	találunk	az	Unió	jogáról,	a	
tagállamok	nemzeti	jogáról	és	a	nemzetközi	jogról,	
az	 uniós	 és	 nemzeti	 szintű	 ítélkezési	 gyakorlatról,	
az	 igazságszolgáltatás	 szervezeti	 felépítéséről	 és	
még	számos	egyéb,	hasznos	gyakorlati	 tanácsot.	A	
portál	legújabb	szolgáltatása	egy	új	esetjogi kereső-
program	elindítása	volt	2016		tavaszán.	Az	esetjogi	
azonosító	 (European	Case	Law	 Identifier,	ECLI)23 
keresőprogramja	lehetővé	teszi,	hogy	a	nemzeti	eset-
jogot	egységes	kódrendszer	alapján	számozzák,	így	
egyetlen	azonosító	felhasználásával,	egyetlen	kere-
séssel	a	rendszerben	részt	vevő	valamennyi	nemzeti	
és	nemzetközi	adatbázisban	megtalálhatjuk	az	adott	
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dokumentum	valamennyi	előfordulását.	Szintén	az	
igazságszolgáltatáshoz	való	hozzáférés	megkönnyí-
tése	jegyében	az	Európai	Unió	Bírósága	elindította	
„CURIA“	 elnevezésű	 okostelefon-	 és	 táblagép-al-
kalmazását,	amely	iOS	és	Android	mobil	operációs	
rendszerben	egyaránt	használható.	Az	alkalmazás	a	
következő	menüpontokat	tartalmazza:

ítélkezési	gyakorlat:	egyszerű	hozzáférést	biztosít	•	
az	Európai	Unió	Bírósága	ítélkezési	fórumainak	
legújabb	határozataihoz	 (ítéletetek,	 végzések	 és	
indítványok),
sajtóközlemények:	 lehetővé	 teszi	 az	 intézmény	•	
által	közzétett	tíz	legújabb	sajtóközlemény	meg-
jelenítését,
tárgyalási	jegyzék:	áttekintést	ad	a	következő	öt	•	
hétre	tervezett	tárgyalásokról,	indítványismerteté-
sekről	és	ítélethirdetésekről,
kereső:	 egyszerű	 hozzáférést	 biztosít	 a	Bíróság	•	
teljes	ítélkezési	gyakorlatához.	Ez	a	menüpont	a	
keresést	az	ügyszám,	a	felek	neve,	a	dátum	alapján	
vagy	szabad	szöveges	módban	teszi	lehetővé.

Az	Európai	igazságügyi	portál	a	tervek	szerint	a	jö-
vőben	átfogó	elektronikus	ügyfélkapuként	fog	mű-
ködni.

European Parliamentary Research Service 5. 
(EPRS)24

Az	 Európai	 Parlament	 Kutatószolgálat	 (EPRS)	
munkatársai	 elemzéseket,	 statisztikai	 táblázatokat,	
tanulmányokat	 készítenek	 az	 Európai	 Parlament	
képviselői	és	tanácsadóik	számára,	hogy	segítsék	a	
munkájukat.	Konkrét	megkereséseket,	egyéni	kérése-
ket	is	kiszolgálnak.	A	szolgálat	1953-tól	működik.	Az	
Európai	Parlament	Történeti	Irattár	anyagát	gyakran	
használják	munkájukhoz.

Legislative Observatory of the European Par-6. 
liament (OEIL)

Az	Európai	Parlament	jogalkotás-figyelő	adatbázisa25 
1994-től	működik.	Az	OEIL	lehetővé	teszi	a	felhasz-
náló	számára	a	döntéshozatal	nyomon	követését,	a	
jogszabályok	 és	 a	 hozzá	 tartozó	 törvényelőkészítő	
munka	figyelését.

Documentation et Recherche sur les questions 7. 
Institutionnelles Européennes (DORIE)26

Az	Európai	Bizottság	dokumentációs	adatbázisa.	Az	
Unió	intézményeihez,	döntéshozatali	folyamataihoz,	
kormányközi	konferenciákhoz	kapcsolódó	dokumen-

tumok	és	kivonatok	adatbázisa.	Jogi	aktusok,	ülések	
jegyzőkönyvei,	sajtóközlemények,	újságcikkek,	be-
szédek	és	a	Bizottság	belső	feljegyzései	 találhatók	
benne.

Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat 8. 
(CORDIS)27

A	Kutatási	 és	 Fejlesztési	 Információs	 Szolgálat	
(CORDIS)	pályázati	felhívásokat	tartalmazó	nyilvá-
nos	adattár.	Az	Európai	Bizottság	1990	novemberé-
ben	indította	el	a	portált,	ahol	többezer	projekt	talál-
ható	kutatás-fejlesztés	témában.	1994-ben	a	CORDIS	
volt	 az	 első	 az	 intézmények	 között,	mely	 önálló	
honlappal	 rendelkezett.	Hat	 nyelven	 indíthatunk	
keresést	az	egyablakos	felületen	(angolul,	németül,	
franciául,	spanyolul,	olaszul	és	lengyelül).	A	honla-
pon	találunk	egy	gyűjtést	más	projektek	eléréséhez,	
többek	között	a	Horizont2020,	a	Participant	Portal,	
Research	on	Europe,	European	Research	Council,	
Marie	Curie	Actions.

EUWhoiswho9. 28

Az	EUWhoiswho	az	Európai	Unió	hivatalos	név- és 
címjegyzéke.	Háromféleképp	indíthatunk	keresést:	a	
keresett	személy	nevére,	a	szervezeti	egység	szerint	
(igazgatóság	vagy	osztály)	és	a	szervezeti	hierarchia	
szerint.	Az	EUWhoiswho	elérhető	az	interneten,	le-
tölthető	e-könyv	formájában,	de	nyomtatott	változat-
ban	is	megrendelhető.

EUROSTAT10. 29

Az	EUROSTAT	 ingyenes	 adatbázis,	 naprakészen	
szolgáltatja	 a	 statisztikai adatokat.	Fő	 tevékenysé-
gek:	az	EU	politikai	mutatói,	gazdaság	és	pénzügy,	
ipar,	 kereskedelem	 és	 szolgáltatások,	 külkereske-
delem,	 környezet	 és	 energia,	 általános	 és	 regioná-
lis	 statisztika,	 népesség	 és	 szociális	 körülmények,	
mezőgazdaság	 és	 halászat,	 közlekedés,	 tudomány	
és	technológia.

Európai Digitális Könyvtár 11. 
(EUROPEANA)30

Az	EUROPEANA	a	magánszektor	bevonásával	és	
uniós	támogatással	készült	multimédiás elektronikus 
könyvtár.	Könyvek,	 kiadványok,	 zenei	 alkotások,	
festmények,	 fényképek,	 filmek	 találhatók	 benne.	
2008	óta	közös	keresőfelületen	lehet	keresni	Európa	
digitalizált	kulturális	kincseit.	Itt	kereshető	és	érhető	
el	az	Országgyűlési	Könyvtár	által	digitalizált,	mint-
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egy	két	millió	oldal	dokumentum	is	(DTT).

Az Európai Bizottság könyvtárainak közös 12. 
katalógusa (ECLASD)31

Az	 integrált	 katalógusban	 teljes	 szöveggel	meg-
ta	lál	hatók	 az	 uniós	 intézmények	 kiadványai.	Az	
ingyenesen	hozzáférhető	 adatbázis	 1978-tól	 tar	tal-
mazza	a	Bizottság	könyvtárának	dokumentumait.	A	
katalógus	tételeit	az	ECLAS-tezaurusz	(EuroVoc,32 
többnyelvű	 tezaurusz,	 összehasonlító	 szószedet,	
tárgyszójegyzék)	 alapján	 látták	 el	 tárgyszavakkal.	
Az	elektronikus	dokumentumokhoz	való	hozzáférés	
érdekében	már	 régen	megkezdték	 az	 internetes	
források	katalogizálását.	A	Primo	rendszert	használja	
az	ECLAS	keresésre,	 ami	 „egy ún. discovery and 
delivery rendszer, amely integrálja magában a könyv-
tári katalógusokat, bibliográfiai és teljes szövegű 
adatbázisokat, digitális könyvtárakat és azokból a 
keresés után találati listát állít elő (discovery) és elve-
zeti a felhasználót a forrásig (delivery). Ilyen értelem-
ben több mint egy online katalógus. Lényege az ún. 
„user experience” vagy felhasználói élmény, vagyis 
a használó a saját igényeinek megfelelően tudja ala-
kítani a keresést. Ennek eszközei a fazetták, amelyek 
használata rugalmassá, és gyorsan módosíthatóvá 
teszi a kereséseket. Lényeges a vizuális élmény, és a 
testreszabhatóság. A kifinomult keresési rendszernek 
és a relevancia algoritmusoknak köszönhetően az óri-
ási halmazból mindig a kereső kérdésnek megfelelő 
legrelevánsabb találatokkal kezdi a megjelenítést. A 
találati lista rendezése természetesen módosítható az 
igényeknek megfelelően.”33

A Find-eR13. 34

A	Find-eR	olyan	közös	keresőfelület,	amellyel	egy	fe-	közös	keresőfelület,	amellyel	egy	fe-
lületen	kereshető	az	Európai	Bizottság	Könyvtárának	
gyűjteménye,	több	ezer	egyéb	online	teljes	szövegű	
folyóiratcikk	és	e-könyv.	A	könyvtár	nyomtatott	fo-
lyóiratokat,	könyveket	és	jelentéseket	valamint	e-for-
rásokat	(online	cikkek	és	e-könyvek),	EU	publikáci-
ókat,	és	open	access	kutatási	anyagokat	tartalmaz.	A	
Find-eR	úgy	működik,	mint	egy	keresőaggregátor.	
A	menüsorban	 szűkítésre	 is	 van	 lehetőség,	 hogy	
releváns	találatokat	kapjunk.

A Kiadóhivatal nyilvánosan hozzáférhető in-14. 
ternetes katalógusa (OPac)35

Közel	300	ezer	rekordot	tartalmaz,	a	magyar	nyelvű	
kiadványok	száma	3000	fölött	van.	MARC21	szab-
ványt	használ,	mely	segítség	lehet	a	formai	feltárással	
dolgozók	számára.

Open Access Infrastructure for Research 15. 
in Europe (OpenAIRE)36 – ingyenes re po-
zitórium

Az	OpenAIRE-t	az	FP7	(Seventh	Framework	Prog-
ramme	=	Kutatási	és	Technológiafejlesztési	Hetedik	
Keretprogram)	 és	 a	Horizont2020	keretében	hozta	
létre	az	EU,	s	nyílt	hozzáférésű	lektorált	tudományos	
publikációkat	tartalmaz.	Egy	keresőfelületen,	mint-
egy	9	millió	dokumentumban,	1000	repozitóriumban	
és	számos	adatbázisban	indíthatunk	keresést.	Célja,	
hogy	az	Európai	Unió	támogatásával	született	kuta-
tási	eredmények	mindenki	számára	elérhetőek	legye-
nek	az	OpanAIRE	portálon.	„2015. január 1-jén vette 
kezdetét az OpenAIRE program következő fejezete, 
az OpenAIRE2020. A 42 hónap futamidejű program 
több mint 50 partner részvételével indult útjára.37 
A	program	 célja	 az	 interoperabilitás	 növelése,	 a	
Horizont2020-ban	megjelent	nyílt	hozzáférés	támo-
gatása,	a	tudományos	kommunikáció	tesztelése	és	a	
nemzetközi	együttműködés	megerősítése	volt.

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós 16. 
portálja38

Ez	egyablakos	hozzáférést	biztosít	az	Európai	Unió	
intézményei	 és	 szervei	 által	 létrehozott	 és	 folya-
matosan	bővített	adatbázisokhoz.	Az	Európai	Unió	
Kiadóhivatala	működteti.	Az	EU	nyílt	hozzáférésű	
adatokkal	 kapcsolatos	 szakpolitikájának	végrehaj-
tása	az	Európai	Bizottság	Tartalmak,	Technológiák	
és	Kommunikációs	Hálózatok	Főigazgatóságának	
hatáskörébe	 tartozik.	A	 portálon	 katalógusba	 ren-
dezett	metaadatok	 találhatók,	melyek	 hozzáférést	
biztosítanak	az	EU	intézményei	és	szervei	által	gon-
dozott	 adatokhoz.	Az	 adatok	 újrafelhasználásának	
megkönnyítése	érdekében	ezek	a	metaadatok	általá-
nosan	elfogadott	nemzetközi	szabványokon	és	szó-
készleteken	alapulnak.	Az	adatok	olvasható	és	nyers	
formátumban	is	rendelkezésre	állnak,	s	közvetlenül	
felhasználhatók.	A	portálon	ezen	kívül	több	interak-
tív	vizualizációs	alkalmazás	is	elérhető,	melyek	az	
EU-adatok	megjelenítésére	szolgálnak.
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ArchiDok17. 39

2003-ban	indult	EDK	projekt	eredménye.	Ingyenes	
adatbázis,	amelyben	angol,	német	és	francia	nyelven	
lehet	keresést	indítani.	Elektronikus,	teljes	szövegű	
dokumentumokat	tartalmaz:	tanulmányokat,	munka-
anyagokat,	jelentéseket	az	uniós	szakpolitikák	terü-
letéről	és	SEC-dokumentumokat.40 2005-ben	egye-
temek,	kutatóintézetek,	internetes	portálok	és	könyv-
tárak	 csatlakoztak	 az	Academic	LinkShare	 (ALS)	
projekthez.	Az	együttműködés	segítette	a	dokumen-
tumok	feldolgozását,	metaadatokkal	való	ellátását.	A	
Mannheimi	Egyetem	szerverein	tárolják	az	adatokat.	
Az	ECLAS-	és	még	két	társadalomtudományi	tezau-
ruszt	használnak	a	tartalmi	feltáráshoz.

Historical Archives of the European Union 18. 
(HAEU)41

Az	Európai	Unió	Történeti	Archívuma Firenzében	
az	Európai	Egyetem	Intézetében	található.	A	gyűjte-
mény	1976-tól	tartalmaz	történeti	dokumentumokat	
az	Európai	Közösségekről	és	most	már	az	Európai	
Unióról.	Az	angol	és	francia	nyelvű	honlappal	rendel-
kező	Intézet	felhasználóbarát	keresővel	rendelkezik,	
mellyel	egyszerű	és	összetett	keresésre	van	mód.

Uniós szaktájékoztatás az OGYK-ban
Az	Országgyűlési	Könyvtárban	 folyó	 szaktájékoz-
tató	és	kutatómunkához	az	említett	online	források	
és	az	Európai	Unió	Letéti	Gyűjteményben	található	
kiadványok	mellett	 az	Országgyűlési	Könyvtár	ál-
lományában	található	uniós	szakirodalom	is	fontos	
forrás.	A	saját	építésű	Szakirodalmi	adatbázist	(2015.	
szeptembertől	a	Magyar-	és	Külföldi	jogi	szakirodal-
mi	adatbázis	tartalma)	és	a	könyvtár	előfizetős,	főleg	
angol	nyelvű	adatbázisait	is	mindenképpen	meg	kell	
említenem	az	uniós	szaktájékoztatás	eszközei	között	
(Cambridge	Journals	Online,	EBSCO,	HeinOnline,	
JSTOR).	Az	OGYK	1970-es	évektől	folyamatosan	
gyűjti	az	uniós	szakkönyveket	és	szakfolyóiratokat	
magyar	és	idegen	nyelven.	2015-ben	közel	kétszáz	
idegen	nyelvű	uniós	szakkönyv	került	az	OGYK	ál-
lományába,	melyeket	az	olvasóteremben	szabadpol-
con	helyeztünk	el.
Online EU-információkat	talál	az	olvasó	az	OGYK	
honlapján az	EU	Letéti	Gyűjtemény	 résznél.42 Az 
Online	szakirodalmi	útmutató	célja	az	online,	teljes	
szöveggel	hozzáférhető	uniós	 információk	elérésé-
nek	könnyebbé	tétele	olvasóink,	kutatóink	számára.	
Az	útmutató	 többek	között	az	Európai	Unióról,	az	

e-dokumentumokról,	az	adatbázisokról	és	hírportál-
okról	ad	áttekintést.	Emellett	havonta	szakbibliog-
ráfiát	állítunk	össze	a	beérkező	uniós	könyvekből,	a	
szakfolyóiratok	cikkeiből	és	a	tanulmánykötetekből	
szakpolitikai	bontásban.

Záró gondolatok
A	könyvtárosoknak új	 gondolkodást	 kell	 elsajátí-
taniuk	 és	 egyben	 alkalmazkodniuk	 ahhoz,	 hogy	 a	
megváltozott	körülmények	között	el	tudják	látni	fel-
adataikat.	A	folyamatos	változás	egyben	folyamatos	
tanulást	és	rugalmasságot	kíván	mind	a	könyvtáro-
soktól,	mind	a	fenntartó	intézményektől.	A	szakkép-
zett	könyvtárosoknak	az	új	technológiák	használatá-
ban	otthon	kell	 lenniük,	gyakorlattal,	 tapasztalattal	
kell	rendelkezniük,	hogy	a	gyorsan	változó,	a	min-
denkori	új	információs	igényeket	ki	tudják	elégíteni.	
A	hozzáadott	érték	mi	magunk	vagyunk,	könyvtáro-
sok,	akik	segítenek	ebben	a	labirintusban	eligazod-
ni	az	olvasóknak,	a	kutatóknak,	az	információ	iránt	
érdeklődőknek.
A	könyvtárak	szerepe	is	átalakult,	kibővült:	„szak-
mánkban ma egy alapvető átalakulásnak, metamor-
fózisnak vagyunk a tanúi.”43	Az	olvasók,	felhaszná-
lók	 az	 elektronikus	 térben	való	mobil	 közlekedést	
igénylik	 a	 leginkább.	A	 könyvtárak	 fizikai	 nyitva	
tartása	mellett	a	24 órás virtuális jelenlét	elenged-
hetetlen,	mint	a	weboldalak	elérése,	a	Web	2.0-ás	al-
kalmazások	(Twitter,	Facebook,	Linkedln,	Google+,	
YouTube	fiókok),	az	integrált	könyvtári	rendszerek	
online	 használata,	 könyvkérés	 indítása,	 csevegés	
a	könyvtárossal,	kérdezze	a	könyvtárost	vagy	köl-
csönözzön,	 segítségkérés	 e-mailen	 vagy	 telefonon	
azonnali	válaszadással	és	az	online	adatbázisokban	
teljes	szövegű	tanulmányok	olvasása.	Az	egész	napos	
jelenlét,	az	online	könyvtári	élmény	lett	az	elsődleges	
a	felhasználók	körében.	Ezt	felismerve	fektet	nagy	
hangsúlyt	az	Európai	Unió	a	digitalizálásra,	az	adat-
bázis-építésre,	az	állandó	jelenlétre,	a	teljes	szöveg/
kép/hang	elérésekre.
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Elôzmények

A Könyvtári Figyelőben útjára bocsátott sorozatunk 
célja Voit Krisztina (1940–2010), az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE 
BTK) Könyvtártudományi Tanszéke1 egykori vezető-
jének, a könyvtártudományi doktori program alapító-
jának hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó 
személyiségeivel az 1980-as évek derekán készült, 
eddig publikálatlan pályainterjúk szerkesztés utáni 
közlése.
Az egykori beszélgetések – az életrajzi és a tudomá-
nyos munkásságot érzékeltető bevezetővel, valamint 
a keletkezésük óta eltelt évtizedekre is tekintettel a 
befogadást segítő magyarázó jegyzetapparátussal 
ellátott, némileg átdolgozott – szakmai közösség elé 

tárását hivatásbeli kötelességünknek érezzük. Egy-
részt tisztelgésként neves elődeink előtt, másrészt 
pedig újabb adalékokkal szolgálni a könyvtártörté-
net számára.2

Marót Miklós (1928–2006), a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (FSZEK) olvasószolgálati osztályának 
vezetője, majd az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtárának (ELTE EK) főigazga-
tó-helyettese3 és Borsa Gedeon (1923–), az OSZK 
tudományos főmunkatársa, a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőségének 
vezetője4 után most Kozocsa Sándort (1904–1991), 
az OSZK bibliográfiai, majd referensz osztályának 
vezetőjét mutatjuk be rendhagyó összeállításunkban. 
A szakmai időutazást a következő könyvtárosokkal 
tervezzük folytatni:

Megszólított elődök

„A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret 
adott nekem évtizedekig, de hivatást is”

Kozocsa Sándor (1904–1991)

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna
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Vértesy Miklós f  (1907–1991), az ELTE EK Ritka-
ságtárának vezetője;
Csapodi Csaba  f (1910–2004), a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) Könyvtár Kézirattára és 
Régi Könyvek Gyűjteménye osztályvezetője;
Csapodiné Gárdonyi Klára f  (1911–1993), az 
OSZK Kézirattárának vezetője;
Walleshausen Gyula f  (1923–2010), a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) Könyvtárának igazgató-
helyetese, majd a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem Könyvtárának főigazgatója.

Kozocsa Sándorral (1. ábra) egyetlen terjedelmesebb 
interjú olvasható a szaksajtóban: 75 éves születésnap-
ja apropóján a Könyvtáros sorsok – könyvtáros pá-
lyák sorozatban Batári Gyula készített riportot, mely 
1979-ben jelent meg a Könyvtárosban.5 Halálakor 
ugyancsak Batári búcsúzott részletes nekrológgal az 
OSZK 1991–1993-as évkönyvében,6 majd Pogány 
György 2005-ben az OSZK-ban zajlott hírlapkönyv-
tári megemlékezésen7 elhangzott, lényeges összefüg-
géseket megvilágító előadását jegyezte le a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtárosban.8 (Természetesen számos 
további, kisebb közlemény is elérhető Kozocsáról, 
melyek közül a Magyar Könyvszemle híradásait hasz-
náltuk még fel a legfontosabb életrajzi mozzanatok 
fejezetbe foglalásához.)9

1. ábra
Kozocsa Sándor portréja 

(Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1991–1993. 
http://epa.oszk.hu/01400/01464/00022/pdf/057-061.pdf)

„Egyszemélyes intézménynek is mondhatjuk,  
hiszen megközelítôleg mindazt elvégezte, amit 
egy osztály feladatául adnak”10 – Kozocsa Sán
dor szakmai pályafutása

A könyvtáros körökben „kozocsáknak” nevezett bib-
liográfiák névadója 1904. szeptember 25-én született 
az erdélyi Dicsőszentmártonban.11 A marosvásárhe-
lyi katolikus Státus Gimnázium12 után a református 
Kuún Kocsárd Kollégium13 diákja. Szüleivel 1920-
ban költöznek vissza Budapestre, így a fővárosban, a 
Tavaszmező utcai gimnáziumban14 érettségizik.
Az irodalom szeretetét már gyermekkorában, a csa-
ládban magába szívja, „zsemlepénzeiből” is köteteket 
vásárol, melyek későbbi könyvtárának alapját képez-
ték. Középiskolai tanulmányai után a Pázmány Péter 
Tudományegyetem (mai ELTE) magyar irodalom 
szakát végezte el, miközben rendszeresen hallgatta 
Gulyás Pál könyvtártudományi és bibliográfiai elő-
adásait. Ennek nagy szerepe volt abban, hogy 1926-

2. ábra
Kozocsa Sándor: Bevezetés a bibliográfiába című  

művének címoldala 
(Forrás: ELTE BTK)
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ban 19 hónapig az OSZK önkéntes, fizetés nélküli 
gyakornokának áll, mellette A magyar újromantikus 
dráma című disszertációjával15 bölcsészdoktori fo-
kozatot is szerez. Kezdetben az erdélyi, vajdasági és 
a felvidéki magyar műveket katalogizálja, s ekkor 
talán még nem is gondolja, hogy a nemzeti könyv-
tár lesz első és negyven éven keresztüli, egyetlen 
munkahelye.
1930‒31-ben a berlini Humboldt Egyetemen ösz-
töndíjjal vesz részt Franz Milkau16 könyvtörténeti 
és Georg Schneider17 bibliográfiai kurzusain, de 
ellátogat Lipcsébe, a Deutsche Büchereibe is, ahol 
Heinrich Uhlendahllal18 köt barátságot.19

1931 és 1948 között bibliográfiai osztályvezető. 
Egyik első feladatának kapta Petrik Géza mun-
kásságának folytatásaként a Magyar Könyvészet 
1911‒1920 nemzeti bibliográfia összeállítását.20 
1939-ben jelent meg a Bevezetés a bibliográfiába 
című első magyar nyelvű bibliográfiaelméleti szin-
tézise (2. ábra).21

Hihetetlenül szorgos és termékeny munkával Kozocsa 
a kurrens irodalomtörténeti bibliográfia legjelesebb 
hazai szakértőjévé vált, akinek „neve több mint fél 
évszázadon keresztül összeforrt a magyar irodalom-
történeti bibliográfia műfajával, és akinek munkái 
írók, irodalomtörténészek, könyvtárosok, újságírók 
és egyetemi hallgatók nemzedékei számára jelentet-
tek megbízható kiindulást és tájékoztatást a magyar 
irodalom kiterjedt és sűrű erdejében. […] 1926 óta 
volt az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa. A 
fiatal tudós előtt megnyílt hatalmas gyűjteményt ele-
inte mint irodalomtörténész aknázta ki, első munkája 
az új romantikus drámáról szólt (1926). Ezt követően 
további jelentős művei foglalkoztak a 19‒20. századi 
magyar irodalom különböző kérdéseivel (Zilahy Ká
roly esztétikája, 1936; Juhász Gyula, 1937; A Ludas 
Matyi kiadások története, 1938; Vörösmarty ifjúkori 
kísérletei, 1939; Kis magyar irodalomtörténet, 1944). 
Ezekkel egyidőben azonban eljegyezte magát egy 
olyan feladattal, amelyről ugyanúgy elmondható, mi-
ként magáról a könyvtárosi hivatásról, hogy művelője 
mások szolgálatának szenteli életét. Volt már előzmé-
nye a magyarországi kurrens irodalomtörténeti bibli-
ográfiának, hiszen Szinnyei József már 1876-tól meg-
indította a Figyelőben az évenkénti Irodalomtörténeti 
repertóriumot. Őt követte Hellebrant Árpád, aki „A 
magyar philológiai irodalom” keretében adott éves 
tájékoztatást a magyar irodalomtörténeti szakiroda-
lomról is az Egyetemes Philológiai Közleményekben. 
1927től kezdve azonban Kozocsa Sándor folytatta 
ezt a hagyományt, egyben korszerűsítette is a műfajt. 

Egyik jelentős változtatása volt például, hogy 1932
től nem csak az Irodalomtörténeti Közleményekben 
jelent meg az éves bibliográfia, hanem önállóan is. 
Eredetileg az Irodalomtörténeti Füzetekben, melyet 
eleinte a Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1940
től pedig az Országos Széchényi Könyvtár adott ki. 
1945tel sem szűnt meg a sorozat, bár kissé elakadt: 
az 1945–1949. évek anyaga összevontan jelent meg, 
1950-ben. Nem kevés küzdelembe került, hogy ezek-
ben az években is sikerült, egészen 1965-ig bezáró-
lag, az éves köteteket megjelentetni.”22

1934-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vá-
lasztmányába delegálták, 1940‒1948 között a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bi-
zottságának megbízott tagja volt, 1947-ben a Szent 
István Akadémia23 utolsó osztálytitkáraként tartott 
székfoglalót A magyar bibliográfia kezdetei címmel. 
1926-tól a Magyar Könyvszemle munkatársaként 
tevékenykedett, 1941–1948 között szerkesztette az 
Irodalomtörténet című folyóiratot, melyekben és az 
Irodalomtörténeti Közleményekben, valamint a Ma-
gyar Csillagban is rendszeresen jelentek meg bírála-
tai. Említést kell tenni szépirodalmi tevékenységéről 
is, a húszas években versei, novellái láttak napvilágot, 
ezért sem meglepő, hogy 1926-ban a fiatal magyar 
írókat tömörítő Auróra Kör24 titkáraként tűnt fel.25

1941-től a debreceni, 1942-től a budapesti egyetem 
magántanáraként a bibliográfia elmélete és történe-
te tárgykörből tartott előadásokat, rövid ideig iro-
dalmi proszemináriumot és műfordítás-elméletet is 
hirdetett. 1948-tól már nem hívják a katedrára, s az 
1948/49-es tanév második félévében alakult Könyv-
tártudományi Tanszékre sem. A „fordulat éve” utáni 
– nemcsak az irodalmi életből történő, hanem a kan-
didátusi fokozat megszerzését is akadályozó, tehát 
a tudományos szférából való – mellőzöttsége sem 
tántorította el életművének kiteljesítésétől; továbbra 
is folyamatosan, magas színvonalon publikált26 és 
vezette az OSZK referensz osztályát.
Több személyi bibliográfiát is szerkesztett,27 számos 
író és költő művét rendezte sajtó alá,28 de a legtöbbet 
Krúdy Gyulával foglalkozott.29 Magánkönyvtárában a 
csaknem teljes Krúdy-életmű felsorakozott, azonban 
széles körű érdeklődését bizonyítja, hogy külföldi 
művészettörténeti monográfiákból, bibliofil művé-
szeti kiadványokból, de erotikus tárgyú irodalmi al-
kotásokból is értékes gyűjteményt birtokolt.
Az ötvenes-hatvanas években külföldi vendégelő-
adói felkéréseknek is eleget tett, megfordult Var-
sóban, Göttingenben, Bolognában, Leuvenben és 
Hamburgban.
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Tudományos munkájában családja valamennyi tag-
ja segítette rendszerint gépeléssel, fordítással, adat-
gyűjtéssel, összeolvasással. Páratlan munkássága 
ezer tételre rúg, melyet „legegyszerűbben” a Magyar 
Műhely által közzétett autobibliográfiákban30 tekint-
hetünk át. Temérdek hiánypótló közleménye ellené-
re nem kényeztették el kitüntetésekkel. 1948-ban az 
MTA Gyulai Pál jutalommal, 1970-ben a Nógrád 

Megyei Tanács Madách Imre emlékplakettel hono-
rálta kutatásaiért, pedig 1969-es nyugdíjazása is jó 
alkalom lett volna tudós életművének elismerésére. 
Az 1991. június 6-án, 87 évesen elhunyt (3. ábra) 
könyvtáros-bibliográfus, irodalomtörténész, iroda-
lomkritikus, szépíró, lapszerkesztő és tanár Kozocsa 
kötelességtudata, szorgalma, precizitása és szakma-
szeretete példaként állítható mindannyiunk elé.

3. ábra
Kozocsa Sándor gyászjelentése 

(Forrás: OSZK)

„A bibliográfia a szellemi alkotások leíró felso
ro lásának az ismerete, ezért végsô fokon a tudo
mányok lelke”31 – tematikus válogatás Kozocsa 
Sándor fôbb könyvtártudományi mûveibôl32

Bibliográfia
KOZOCSA Sándor: Irodalomtörténeti repertórium … = 

Irodalomtörténeti Közlemények
…  az 1927. évről (II.) 38. évf. 1928. 1–2. sz. 137–159. p
…  az 1928. évről (I.) 38. évf. 1928. 3–4. sz. 294–328 p.
…  az 1928 második fele. (Első közl.) 39. évf. 1929. 2. sz. 

241–256. p.
…  az 1928 második fele. (Második, bef. közl.) 39. évf. 

1929. 3. sz. 371–384. p.

…  az 1929 első fele. (Első közl.) 39. évf. 1929. 4. sz. 
488–504. p.

…  az 1929 első fele. (Második, bef. közl.) 40. évf. 1930. 
1. sz. 113–128. p.

…  az 1929 második fele. (Első közl.) 40. évf. 1930. 2. sz. 
240–256. p.

…  az 1929 második fele. (Második, bef. közl.) 40. évf. 
1930. 3. sz. 375–384. p.

…  az 1930 első fele. (Első közl.) 40. évf. 1930. 4. sz. 
489–504. p.

…  az 1930 első fele. (Második, bef. közl.) 41. évf. 1931. 
1. sz. 120–128. p.

…  az 1930 második fele. (Első közl.) 41. évf. 1931. 2. sz. 
242–256. p.

…  az 1930 második fele. (Második, bef. közl.) 41. évf. 
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1931. 3. sz. 375–384. p.
…  az 1931 első fele. (Első közl.) 42. évf. 1932. 1. sz. 

106–120. p.
…  az 1931 első fele. (Második, bef. közl.) 42. évf. 1932. 

2. sz. 217–216. p.
…  az 1931 második fele. (Első közl.) 42. évf. 1932. 3. sz. 

330–344. p.
…  az 1931 második fele. (Második, bef. közl.) 42. évf. 

1932. 4. sz. 440–448. p.
…  az 1932. év (Első közl.) 43. évf. 1933. 1. sz. 161–187. p.
…  az 1932. év (Második, bef. közl.) 43.évf. 1933. 2. 

sz.344–368. p.
…  az 1933. év (Első közl.) 44. évf. 1934. 1. sz. 101–112. p.
…  az 1933. év (Második közl.) 44. évf. 1934. 2. sz. 210–

224. p.
… az 1933. év (Harmadik közl.) 44. évf. 1934. 3. sz. 

321–336. p.
…  az 1933. év (Negyedik, bef. közl.). 44. évf. 1934. 4. sz. 

415–431. p.
…  az 1934. év (Első közl.) 45. évf. 1935. 1. sz.98–112. p.
…  az 1934. év (Második közl.). 45. évf. 1935. 2. sz. 209–

224. p.
…  az 1934. év (Harmadik közl.) 45. évf. 1935. 3. sz. 

319–336. p.
…  az 1934. év (Negyedik, bef. közl.). 45. évf. 1935. 4. sz. 

435–451. p.
…  az 1935. év (Első közl.). 46. évf. 1936. 1. sz.120–132. p.
…  az 1935. év (Második közl.). 46. évf. 1936. 2. sz. 246–

260. p.
…  az 1935. év (Harmadik közl.). 46. évf. 1936. 3. sz. 

375–388. p.
…  az 1935. év (Negyedik, bef. közl.) 46. évf. 1936. 4. sz. 

483–496. p.
…  az 1936. év (Első közl.) 47. évf. 1937. 1. sz. 98–112. p.
…  az 1936. év (Második közl.). 47. évf. 1937. 2. sz. 212–

228. p.
…  az 1936. év (Harmadik közl.) 47. évf. 1937. 3. sz. 

224–240. p.
…  az 1936. év (Negyedik közl.) 47. évf. 1937. 4. sz. 431–

444. p.
…  az 1937. év (Első közl.) 48. évf. 1938. 1. sz. 91–104. p.
…  az 1937. év (Második közl.) 48. évf. 1938. 2. sz. 202–

216. p.
…  az 1937. év (Harmadik közl.) 48. évf. 1938. 3. sz 311–

328. p.
…  az 1937. év (Negyedik közl.) 48. évf. 1938. 4. sz. 417–

428. p.
…  az 1938. év (Első közl.) 49. évf. 1939. 1. sz. 86–100. p.
…  az 1938. év (Második közl.) 49. évf. 1939. 2. sz. 195–

212. p.
…  az 1938. év (Harmadik közl.) 49. évf. 1939. 3. sz. 

307–324. p.
…  az 1938. év (Negyedik, bef. közl.) 49. évf. 1939. 4. sz. 

410–420. p.
…  az 1939. év (Első közl.) 50. évf. 1940. 1. sz. 92–104. p.
…  az 1939. év (Második közl.) 50. évf. 1940. 2. sz. 195–

208. p.
…  az 1939. év (Harmadik közl.) 50. évf. 1940. 3. sz. 

307–320. p.
…  az 1939. év (Negyedik, bef. közl.) 50. évf. 1940. 4. sz. 

405–420. p.
…  az 1940. év (Első közl.) 51. évf. 1941. 1. sz. 99–112. p.
…  az 1940. év (Második közl.) 51. évf. 1941. 2. sz. 200–

216. p.
…  az 1940. év (Harmadik közl.) 51. évf. 1941. 3. sz. 

314–328. p.
…  az 1940. év (Negyedik, bef. közl.) 51. évf. 1941. 4. sz. 

410–420. p.
…  az 1941. év (Első közl.) 52. évf. 1942. 2. sz.215–236. p.
…  az 1941. év (Második közl.) 52. évf. 1942. 3. sz. 319–

348. p.
…  az 1941. év (Harmadik közl.) 52. évf. 1942. 4. sz. 

408–436. p.
…  az 1942. év (Első közl.) 53. évf. 1943. 2. sz. 169–192. p.
…  az 1942. év (Második közl.) 53. évf. 1943. 3. sz. 255–

288. p.
…  az 1942. év (Harmadik, bef. közl.) 53. évf. 1943. 4. sz. 

328–355. p.
…  az 1943. év 54-55. évf. 1944-1945. 2. sz. 172–231. p.

KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája
1945–1949. Budapest, Közoktatásügyi Kiadó. 1950. 230 p.
1953. Budapest, Művelt Nép Kiadó. 1954. 207 p.
1954. Budapest, Művelt Nép Kiadó. 1956. 231 p.
1955. Budapest, Gondolat Kiadó. 1959. 333 p.
1956–1957. Budapest, Gondolat Kiadó. 1961. 717 p.
1958. Budapest, Gondolat Kiadó. 1965. 581 p.
1960. Budapest, Gondolat Kiadó. 1970. 526 p.
1961–1965. 1–2. köt. Budapest, Gondolat Kiadó. 1978. 
1123 p.

KOZOCSA Sándor – HALÁSZ Gábor – LUKINICH Imre: 
International bibliography of historical sciences. 1926–
1929. New York, International Commitee of Historical 
Sciences. 1930–1933. LXVII, 366 p.; LXXX, 431 p.; CVII, 
430 p.; CVII, 500 p.

KOZOCSA Sándor (sajtó alá rendezte): Magyar Köny-
vészet. Az 1911–1920. években megjelent magyarországi 
könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betű-
rendes jegyzéke. 1. köt. A–K. Barcza Imre címanyagának 
felhasználásával összeáll. az OSZK Bibliográfiai Osztá-
lya. Budapest, Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesülete, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
1939. 538 p.

KOZOCSA Sándor (sajtó alá rendezte): Magyar Köny-
vészet. Az 1911–1920. években megjelent magyarországi 
könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betű-
rendes jegyzéke. 2. köt. L–Z. Barcza Imre címanyagának 
felhasználásával összeáll. az OSZK Bibliográfiai Osztá-
lya. Budapest, Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
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Országos Egyesülete, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
1942. 558 p. 

KOZOCSA Sándor: Az orosz irodalom magyar bibliográ-
fiája. Budapest, OSZK. 1947. 331 p.

KOZOCSA Sándor – RADÓ György: Az orosz irodalom 
magyar bibliográfiája. 1947. szeptember – 1948. szeptem-
ber. Budapest, OSZK. 1949. 74 p.

KOZOCSA Sándor – RADÓ György: A szovjet népek iro-
dalmának magyar bibliográfiája 
1. köt. 1944-ig. Művelt Nép Kiadó. 1956. 703 p.
2. köt. 1945–1949. Új Magyar Könyvkiadó. 1950. 999 p.
3. köt. 1950. Közoktatásügyi Kiadó. 1952. 312 p.
4. köt. 1951. Művelt Nép Kiadó. 1953. 337 p.
5. köt. 1952. Művelt Nép Kiadó. 1954. 375 p.
6. köt. 1953. Művelt Nép Kiadó. 1955. 424 p.
7. köt. 1954. Bibliotheca Kiadó. 1957. 312 p.
8/1. köt. 1955–1970. Gondolat Kiadó. 1982. 589 p.
8/2. köt. 1955–1970. Gondolat Kiadó. 1982. 1113 p.

KOZOCSA Sándor: A Magyar Műhely indexei. Magyar 
Műhely, Párizs. 1962–1972 [1971!] 1–39. Montrouge, 
Magyar Műhely, 1972. 96 p.
Szakirodalom

KOZOCSA Sándor: Német és osztrák könyvtárak = Ma-
gyar Könyvszemle, 38. évf. 1931. 1–4. sz. 130–137. p.

KOZOCSA Sándor: Bevezetés a bibliográfiába. Budapest, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1939. 115 p.
KOZOCSA Sándor: A magyar nemzeti bibliográfia kez-
detei. 1792-1818 = Magyar Könyvszemle, 78. évf. 1962. 
1. sz. 67–73. p.

Autobibliográfia
KOZOCSA Sándor: Kozocsa Sándor tudományos munkás-
sága. Világirodalom. Párizs, Magyar Műhely, 1970. 15 p.

KOZOCSA Sándor: Kozocsa Sándor tudományos mun-
kássága. Magyar irodalom. Párizs, Magyar Műhely, 1972. 
30 p.

KOZOCSA Sándor: Kozocsa Sándor élete és irodalma. 
Párizs, Magyar Műhely, 1977. 31 p.

*

„Készültem rá, hogy bibliográfus leszek, s az 
egész életemet ennek a szolgálatába fogom  
állítani” – interjú Kozocsa Sándorral33

Kérdező: A századfordulón élt három nagy bibliográ-
fust, Szabó Károlyt,34 Petriket,35 Szinnyeit36az 1920-as 
évek után újabbak követték. Köztük a legjelentősebb 
Gulyás Pál37 és Kozocsa Sándor. Kozocsa Sándorral 

beszélgetek és szeretnék tőle valamit hallani elsősor-
ban arról, hogyan tévedt a könyvtárosi pályára és 
lett bibliográfus?
Kozocsa Sándor: 1920-ban szüleim visszatelepültek 
Erdélyből, és Pestre érkezve mindjárt az első gondo-
latom az volt, hogy a Széchényi Könyvtárat megis-
merjem. Emellett még érdekeltek az állatok is, ezért 
elmentem a nagy állatkertbe. Az állatkertbe aztán 
már kevesebbet jártam, annál inkább a Széchényi 
Könyvtárba, mert annyira megszerettem ott a légkört. 
Tulajdonképpen az egész életem a Széchényi Könyv-
tárban telt el, kollégáimmal barátok lettünk.38 Már az 
egyetemi éveim alatt érdeklődtem a bibliográfia iránt, 
ahol Gulyás Pál mint magántanár adott elő.39 Szinte 
baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, amelynek na-
gyon örültem. Rendkívüli tanár volt, megkedveltem 
a közvetlen egyéniségét, rengeteg segítséget adott a 
további kutatásokhoz.
Kérdező: Ha szabad közbeszólnom, ez elég nagy do-
log, mert Gulyás Pált mindenki úgy ismerte, mint aki 
meglehetősen mogorva és nagyon nehezen barátko-
zik. Ez azt bizonyítja, hogy rögtön felismerte benned 
a rokonlelket.
Kozocsa Sándor: Nem tudom, hogy a rokonlelket is-
merte-e fel, de rögtön irodalmi, bibliográfiai témákról 
kezdtünk el beszélgetni. Napról napra, hétről hétre, 
mert ő csak keddenként tartott előadást, hetente egy-
szer járt be az egyetemre. Ilyenkor mindig felkeres-
tem, tanácsokat kértem tőle, és Gulyás mindig olyan 
érdekes dolgokat mondott nekem, amivel felkeltette 
az érdeklődésemet. Innentől kezdve állandóan bibli-
ográfiai tervek foglalkoztattak.
Kérdező: Mi volt az első terv, ami megvalósult?
Kozocsa Sándor: Először is, hogy bibliográfiai témá-
jú előadásokat kezdtem hallgatni. Egyrészt Gulyás 
Pált, másrészt más professzorok előadásait. Mindig 
találtam olyan témákat, amelyek bibliográfiai vo-
natkozásúak voltak. Készültem rá, hogy bibliográ-
fus leszek, s az egész életemet ennek a szolgálatába 
fogom állítani.
Kérdező: Gulyás segített a Széchényi Könyvtárba 
kerülni?
Kozocsa Sándor: Igen, Gulyás egyike volt azok-
nak, akik ajánlották, hogy a Széchényi Könyvtárba 
menjek, másrészt pedig az OSZK akkori vezetője 
Lukinich40 is támogatott. Ő kezdeményezte, hogy a 
Széchényi Könyvtárba ne csak járjak, hanem ott is 
maradjak… Neki köszönhető, mert Lukinich szeret-
tette meg velem a könyvtári munkát.
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Kérdező: Miből állt akkoriban a könyvtári munka?
Kozocsa Sándor: A könyvek áttekintése, pontosab-
ban egy-egy könyvtörténeti tanulmánynak az elol-
vasása, és újak megszerzése. Gulyással akkor már 
beszélgető (baráti) viszonyban voltunk, rengeteget 
segített nekem. Ötleteket adott, hogy melyik művel 
foglalkozzam, miről írjak. Gulyás volt az első igazán 
lelkes felkarolóm. 
Kérdező: Nálunk a kiadási viszonyok igen nehezek. 
Ki volt az, aki hozzásegített egy megbízáshoz, egy 
olyan bibliográfiának a megírásához, ami azután 
megjelent?
Kozocsa Sándor: A bibliográfia, ahogy beléptem a 
Széchényi Könyvtárba, kenyeremmé vált, és mivel 
mindig fejlődött, újabb és újabb témák foglalkoztat-
tak, így lettem aztán bibliográfus. Kezdetben kisebb 
bibliográfiákat készítettem,41  majd ahogy jobban 
beletanultam, már a bibliográfia történetével is fog-
lalkoztam. Körülbelül 6–8 éve lehettem az OSZK-
ban, amikor megírtam egy kis könyvecskében, első-
sorban az ifjúságnak szánva, a magyar bibliográfia 
történetét.42

Kérdező: Mi vezetett arra, hogy a magyar irodalom-
történet, illetve egyes korszakainak a bibliográfiáját 
összeállítsad?
Kozocsa Sándor: Két kedves professzorom, Császár 
Elemér43 és Négyesy László,44 miután kikerültem az 
egyetemről, állandóan érdeklődött, mivel foglalko-
zom, mit tanulmányozok. Így került szóba, hogy én 
már a bibliográfiával eljegyeztem magam. Nagyon 
helyeselték, többször tanácsot is adtak, hogy mit és 
hogyan dolgozzak fel. Ezért aztán a bibliográfiai 
megalapozottságom nemcsak a könyvtárban, hanem 
már az egyetemen – e két kedves professzoromnak 
a tanítása és ösztönzése révén is erősödött. Császár 
Elemér gyakran behívott a szobájába, ahol sokat be-
szélgettünk. Megbízott engem a magyar irodalom 
bibliográfiájának a folyamatos szerkesztésével. Ez 
aztán jóformán életem végéig tartott. Még ma is, bár 
már nem készítem ezeket, de foglalkoztat, és ha va-
lahol látok egy hasonló bibliográfiát, rögtön megné-
zem, mennyire veszi figyelembe a módszeremet.
Kérdező: Mi volt az az elv, amit te követtél? Volt 
valami eltérés vagy változás az elődökkel összeha-
sonlítva?
Kozocsa Sándor: Lényegileg nem volt különbség. 
A nagy elődöknek a munkásságát alaposan tanul-
mányoztam, bővítettem, ahol lehetett, javítottam, ha 
kellett. Úgy gondoltam, ami használható és jó, azt 
folytatni kell.

Kérdező: Nálunk nagyon sokáig hiányzott a szerve-
zett könyvtáros képzés. Azt hiszem, a bibliográfus-
képzés még jobban. Aki azzal foglalkozott, autodi-
dakta módon tette.45 Te annyiból szerencsés voltál, 
hogy Gulyás Pál volt a mestered, aki megtanított az 
elemi fogásokra. Hogy látod az 1945 utáni helyzetet? 
Magad is adtál elő az egyetemen bibliográfiát.
Kozocsa Sándor: Egy jó darabig előadtam a magyar 
bibliográfia történetét az egyetemen, éppen Császár-
nak és Négyesynek a biztatására,46 több évig rendsze-
resen, hallgatóim is mindig voltak. Nagyon kedvesen 
érdeklődtek az előadásaim iránt, sőt volt olyan, aki 
nemrég is felkeresett és tanácsot kért. Nyugdíjas ko-
romban is folyton ezzel a kérdéssel, a bibliográfia-
gyűjtéssel, a bibliográfia történetével foglalkozom, 
és ez életemnek a célja.
Kérdező: Meg tudnál nevezni pár kollégát, akit tanít-
ványodnak tartasz, és akik a tanítványaidnak vallják 
magukat?
Kozocsa Sándor: Ha végignézem gondolatban őket, 
a legkedvesebb Vargha Kálmán.47 Ő volt az első hall-
gatóm is, de említhetném még Busa Margitot,48 Szécsi 
Editet.49Hallgatóim voltak, akik nemcsak hallgattak, 
hanem az évek-évtizedek alatt kedves barátság fej-
lődött ki közöttünk.
Kérdező: Ezeket az előadásokat hol tartottad? Ha jól 
emlékszem, Debrecenben.
Kozocsa Sándor: Tulajdonképpen a debreceni egye-
tem hívott meg először magántanárnak. Két évig 
rendszeresen lejártam és előadásokat tartottam.50 
Nagyon kedves tanítványi kör alakult ki, akik min-
dig megjelentek az óráimon, és ha Pesten voltak, 
felkerestek, tanácsokat kértek. Elég fárasztó volt ez 
a munka a sok utazás miatt. Aztán Horváth János51 
és Alszeghy Zsolt52 hívtak tanítani, így lettem a pesti 
egyetemen is magántanár, amit mind a két profesz-
szoromnak még most is, ennyi évtized után is hálá-
san köszönök. 
Kérdező: 1945 után,  azt hiszem  nemcsak bibliog-
ráfia-történetet, de bibliográfia-szerkesztést is taní-
tottál. Jól emlékszem? 
Kozocsa Sándor: Igen, bibliográfia-szerkesztést is 
tanítottam és ennek az eredménye a már említett kis 
füzet a bibliográfia történetéről, a Bevezetés a biblio-
gráfiába. Ebben nem csak a bibliográfia történetével 
foglalkoztam, hanem az egész korai magyar bibliog-
ráfia fejlődését bemutattam, elsősorban Gulyásnak a 
műveit használva föl forrásul.
Kérdező: 1945 után szovjet bibliográfiát is össze-
állítottál.
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Kozocsa Sándor: Igen, ez már kezdettől fogva foglal-
koztatott, és a szovjet népek magyar bibliográfiájának 
irodalmát nagy gyűjtőmunkával, különböző bibliog-
ráfiáknak a feldolgozása alapján szedtem össze, ami 
aztán évekig jelent meg. Az eredeti cirill szövegeket 
Radó György53 barátom készítette el.
Kérdező: A Széchényi Könyvtárban dolgoztál, ahol 
minden magyar mű – legalábbis elvileg – megvan. Ez 
nagyon jó alap lehet mindenféle bibliográfiai munká-
hoz. Most arra volnék kíváncsi, miközben körülnézek 
a szobádban, ahol legalább 15–20 ezer kötet könyv 
található, ezek is segítettek?
Kozocsa Sándor: Ezeket a könyveket jóformán gye-
rekkorom óta gyűjtögettem. Az idők során mind 
gazdagabbá és gazdagabbá fejlődött, így jött össze 
aztán ez az értékes könyvtár. Tartalma nemcsak bibli-
ográfia, hanem egyéb forrástörténet is, főleg kedvenc 
íróimnak a munkái.
Kérdező: Van egy Krúdygyűjteményed is, amelyik 
felölel minden megjelent Krúdyművet. Írtál Krúdy
bibliográfiát is?
Kozocsa Sándor: Igen Krúdy-bibliográfiát is ké-
szítettem, több helyen megjelent. Krúdy egyébként 
jóformán gyermekkorom óta kedvenc íróm. Később 
megismertem a Krúdy családot is, és ettől még na-
gyobb kedvem kerekedett, hogy tovább tanulmá-
nyozzam Krúdy írói művészetét. Írói munkásságát 
teljesen feldolgoztam, amelyből már részleteket 
közzé is tettem.
Kérdező: Érdekelne még, hogy a családod segített eb-
ben a munkában, vagy teljesen egyedül dolgoztál?
Kozocsa Sándor: Meg kell vallanom, hogy a csalá-
dom nélkül nem lett volna soha bibliográfiám. A fe-
leségem54 kitartóan, hűségesen segített ebben a mun-
kában, mind a gyűjtésben, mind a feldolgozásban, és 
neki diktáltam le minden bibliográfiát. A feleségem 
mellett Sanyi fiam55 is rengeteg ötlettel gazdagította 
a bibliográfiai tevékenységemet.
Kérdező: Sanyi fiad mit csinál? Mi a foglalkozása? 
Ő is könyvtárosi pályára ment?
Kozocsa Sándor: Volt szó arról, hogy ő is könyvtá-
ros lesz. De aztán tanár lett a Trefort utcai gimnázi-
umban,56 amit nagyon szeretett, ellentétben velem, 
mert én sohasem szerettem tanítani. Szinte, hogy 
így mondjam, a tanításnak, a nevelésnek a megszál-
lottja. De hát a sors mit adott? A hangszalagjai nem 
bírták a tanítást, ezért bármennyire fájdalmas volt, 
abba kellett hagynia a pályát, és most egy egészen 
más területen, a kutatásban dolgozik, ahol nem kell 

a hangjával küszködnie. Sanyi fiam az ELTE nyelv-
tudományi tanszékén57 kutató, aki a régi bibliográfiai 
jártasságát is felhasználja, és számos irodalmi cikke, 
tanulmánya jelenik meg.58

Kérdező: Volna egy indiszkrét kérdésem. Beszéltél 
nagyon sokat arról, hogy milyen kedvvel, szeretettel, 
lelkesedéssel szerkesztetted ezeket a bibliográfiákat. 
Érdekelne, vajon bőséggel honoráljáke a kiadóvál-
lalatok ezt a tevékenységedet?
Kozocsa Sándor: A bibliográfia nem üzlet a kiadók-
nak. A bibliográfia iránt nincs olyan nagy érdeklődés, 
mint egy szépirodalmi mű iránt, de azért a Gondolat 
Kiadónak – meg kell említenem – meg kell, hogy 
köszönjem, hogy évtizedekig ráfizetéssel ugyan, de 
kiadták a bibliográfiáimat, és ezzel a tudományos 
munkásságomat gazdagították.
Kérdező: Még arra volnék kíváncsi, hogy nyugdí-
jazásod után is – nyilván aktív vagy, mert elég sok 
publikációd jelenik meg – sokat dolgozol? Hány órát 
körülbelül? Itthon vagy könyvtárban?
Kozocsa Sándor: Amióta nyugdíjba mentem, itthon 
dolgozom, mert minden megvan, ami a munkámhoz 
forrásképpen szükséges.  Ha olyan feladatot vagy 
témát találtam, amelyhez nem állt rendelkezésre for-
rás, akkor bementem a Széchényi Könyvtárba, és ott 
kutattam. A kollégák nagyon kedvesen segítettek, így 
aztán tudtam tovább gyűjteni az anyagokat. A kuta-
tási területem szempontjából az OSZK Hírlaptára a 
legfontosabb. Ott találtam meg a legrégibb folyóira-
toktól kezdve a maiakig azokat, amelyeket föl kellett 
használni. A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret 
adott nekem évtizedekig, de hivatást is, és ezt a mun-
kát örömmel töltöttem be. Köszönöm a könyvtárnak, 
hogy mindig lehetőséget biztosított nekem.
Kérdező: Köszönöm a beszélgetést és az egész könyv-
táros-társadalom nevében jó egészséget kívánok, 
hogy még nagyon soká’ tudd gyarapítani értékes 
munkáddal bibliográfiai irodalmunkat.

Jegyzetek a teljes szöveghez
(A dokumentumok letöltési ideje: 2016. október 4.)
1. Ma a Könyvtár- és Információtudományi Intézet szervezeti 

egysége: http://lis.elte.hu 

2.  Riporteri névmegjelölés hiányában az interjúk készítőjét és 
hangszalagról papírra rögzítőjét (a szövegek esetenkénti 
hiányossága, pontatlansága miatt szerkesztőről nem beszél-
hetünk) teljes bizonyossággal megállapítani nem lehetséges. 
(A keletkezési körülményeket Borsa Gedeon sem tudta fel-
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idézni.) A magnóról történt „személytelen” legépelés után a 
szövegek gondozására egy esetben sem került sor, ezért is 
nehéz a szerzőség megállapítása (elválik a riporter, a kér-
dezett, a gépelő és a szerkesztett formában évtizedek után 
közlő szerzők személye). Gerő Gyula az interjúk készítőjének 
egyértelműen Vértesy Miklóst tartja, ezt a kérdésfeltevések 
alapján Borsa Gedeon esetében mi is megállapítottuk, és már 
most előre jelezzük, hogy a Vértesy-gépirat minden bizonnyal 
öninterjú. A Voit-hagyatékra mint lelőhelyre magyarázatként 
Gerő Gyula további megállapítását tartjuk lényegesnek ki-
emelni: „A nyolcvanas évek közepén Voit Krisztina a saját 
ötlete vagy mások ösztönzése alapján valamiféle oral history 
archívumot tervezett, természetesen a felvett szövegek köz-
lésének szándékával is.”

3. KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Szép szellemi 
szolgálat ez” Marót Miklós (1928–2006) = Könyvtári Figyelő, 
26. (62.) évf. 2016. 2. sz. 231–244. p.

4. KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: Borsa Gedeon, 
az ízig-vérig bibliográfus = Könyvtári Figyelő, 26. (62.) évf. 
2016. 3. sz. 362–376. p.

5.  BATÁRI Gyula: „Könyvek között éltem”, Beszélgetés a 75 
éves dr. Kozocsa Sándorral = Könyvtáros, 29. évf. 1979. 9. 
sz. 528–532. p.

6. BATÁRI Gyula:  Kozocsa Sándor (1904–1991)  In: Az 
Orszá gos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1991–1993. Bu-
da pest, OSZK. 1997. 57-61. p. http://epa.oszk.hu/0140 
0/01464/00022/pdf/057-061.pdf 

7. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 
és az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága 2005. január 12-
én „Emlékezzünk jeles elődeinkről” címmel tudományos 
ülésszakot rendezett az OSZK-ban az akkor 120 évvel ez-
előtt alakult Országos Hírlapkönyvtárára emlékezve. Ennek 
keretében hangzott el Pogány György Kozocsa Sándorról 
szóló előadása. Forrás: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. évf. 
2005. 3. sz. 30. p. http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/
valcikkek0503/kocsy.html

 8. POGÁNY György: „Könyvek között éltem” Kozocsa Sándor 
emlékezete = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. évf. 2005. 
3. sz. 45–51. p. http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/
valcikkek0503/pogany.html 

 9. Kozocsa Sándor 70 éves = Magyar Könyvszemle, 90. évf. 
1974. 3–4. sz. 372. p. http://epa.oszk.hu/00000/00021/00290/
pdf/MKSZ_EPA00021_1974_90_03-04_356-372.pdf és 
KÓKAY György: Kozocsa Sándor (1904–991) = Magyar 
Könyvszemle, 108. évf. 1992. 1. sz. 71. p. http://epa.oszk.
hu/00000/00021/00348/pdf/mk_1992_1_71.pdf 

 10. BATÁRI Gyula: i. m. 1997. 60. p.

11. Târnăveni, ma Romániában található település.

12. Napjainkban Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 
Líceum: http://romkatgimnmvhely.webnode.hu 

13. Az egykori szászvárosi református kollégium épületében 
ma az Aurel Vlaicu Nemzeti Kollégium működik: http://www.
colegiulavlaicu.ro 

14. Épületében ma az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kara található: http://kvk.uni-obuda.hu/karrol/
telephelyek

15. A doktori értekezést a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Bölcsészeti Karán az 1925/26. tanévben fogadták 
el, példánya az ELTE Egyetemi Könyvtárában nem lelhető 
fel.

16   „A németek egyik legkiválóbb könyvtári szaktekintélye” – 
írta róla Pasteiner Iván, az ELTE EK hajdani főigazgatója 
(PASTEINER Iván: Az egyetemi könyvtárak = Magyar Könyv-
szemle, 61. évf. 1937. 1. sz. 6. p.). Milkau gyakran idézett 
kétkötetes alapműve: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 
Herausgegeben von Fritz MILKAU. Erster Bd. Schrift 
und Buch. Zweiter Bd. Bibliotheksverwaltung. Leipzig, 
Harrassowitz, 1931–1933. 

17. Milkau mellett Georg Schneider kortárs hazai hivatkozásaira 
példa: KŐHALMI Béla: Vita a könyvtártudományról. In: Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1957. Budapest, OSZK, 
1958. 76–83. p. http://epa.oszk.hu/01400/01464/00001/
pdf/076-083.pdf és SZENTMIHÁLYI János: A könyvtári tá-
jékoztatás módszereiről = Magyar Könyvszemle, 72. évf. 
1956. 1. sz. 11. p. http://epa.oszk.hu/00000/00021/00223/
pdf/MKSZ_EPA00021_1956_72_01_001-014.pdf 

18. Az IFLA első titkára 1928–1929 között (http://www.ifla.
org/history/past-ifla-secretaries-general), akiről nekrológ-
jában így emlékezik meg Moravek Endre: „Magyarország 
és a magyar könyvtárügy is őszinte, lelkes barátját vesz-
tette el. Többször járt Magyarországon, ismerte és sze-
rette kultúránkat, az ő kezdeményezésére nyílt alkalma 
több kartársunknak cserekönyvtárosként hosszabb lipcsei 
tartózkodásra.” (MORAVEK Endre: Heinrich Uhlendahl, 
1886–1954 = Magyar Könyvszemle, 71. évf. 1955. 2. sz. 
152. p. http://epa.oszk.hu/00000/00021/00220/pdf/MKSZ_
EPA00021_1955_71_01_02_135-152.pdf#page=18) 

19. Utazásának szakmai élménybeszámolója: KOZOCSA Sán-
dor: Német és osztrák könyvtárak = Magyar Könyvszemle, 
38. évf. 1931. 1–4. sz. 130–137. p.

20. KOZOCSA Sándor (sajtó alá rendezte): Magyar Könyvé-
szet. Az 1911–1920. években megjelent magyarországi 
könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betű-
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rendes jegyzéke. 1. köt. A–K. Barcza Imre címanyagának 
felhasználásával összeáll. az OSZK Bibliográfiai Osztálya. 
Budapest, Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá-
gos Egyesülete, 1939. 538 p. és KOZOCSA Sándor (sajtó 
alá rendezte): Magyar Könyvészet. Az 1911–1920. években 
megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zene-
művek és térképek betűrendes jegyzéke. 2. köt. L–Z. Barcza 
Imre címanyagának felhasználásával összeáll. az OSZK 
Bibliográfiai Osztálya. Budapest, Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egyesülete, 1942. 558 p. 

21. KOZOCSA Sándor: Bevezetés a bibliográfiába. Budapest, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1939. 115 p.

22. KÓKAY György: i. m.

23. A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályá-
ból létrejött katolikus tudós társaság: http://szit.katolikus.
hu/?m=szentistvan 

24. A „legifjabb írónemzedéket” tömörítő kör tagjai „egyrészt 
nagy magyar íróink emlékének ápolását, annak a nemes 
iránynak, melyben azok dolgoztak, diadalra juttatását, más-
részt a nemzet- és erkölcsellenes irodalmi törekvések elleni 
eredményes küzdelmet óhajtják szolgálni” – áll az Auróra 
Magyar Irodalmi Társaság 1925. évi értesítőjének bírálatá-
ban. Forrás: Irodalomtörténet, 15. évf. 1926. 3–4. sz. 174. 
p. http://real-j.mtak.hu/2793/1/IrodalomTortenet_1926.pdf

25. Érdekességképpen megemlíthetjük még Kozocsa Sándor 
korabeli rádiószerepléseit:

 Budapesti rádióműsor, 1935. március 30.: „Mit nézzünk meg 
vasárnap? A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ritka-
ságait ismerteti Kozocsa Sándor dr. (Felolvasás)” Forrás: 
Eger-Gyöngyösi Újság. Vármegyei Politikai Napilap, 46. évf. 
50. sz. 1935. március 30. 4. p. https://library.hungaricana.hu/
hu/view/EgriUjsag_1935_01/?pg=227&layout=s&query=koz
ocsa 

 A rádió és a televízió mai műsorából, 1969. október 3., 
Kossuth Rádió, 16 óra 5 perc: „Az én könyvtáram. Beszélg. 
Kozocsa Sándorral” Forrás: Népszabadság, 27. évf. 230. sz. 
1969. október 30. 8. p. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/
Nepszabadsag_1969_10/?pg=31&layout=s

26.  Pl.: KOZOCSA Sándor: A francia nyelvű irodalom magyar 
filológiai repertóriuma 1919–1968. Budapest, ELTE, 1969. 
547 p.

27. Pl.: KOZOCSA Sándor: Horváth János élete és munkái. Bu-
dapest, Egyetemi Nyomda, 1948. 15 p.

28. Pl.: KOZOCSA Sándor: Garay János válogatott munkái. 
Budapest, Magyar Népművelők Társasága, 1943. 96 p. és 
KOZOCSA Sándor: Vajda János összes versei. Budapest, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. 910 p.

29. Példaként hozhatjuk a több kiadást is megért Szindbád 
című regény gondozását (KRÚDY Gyula: Szindbád. Ösz-
szegyűjt. és szerk., a bibliográfiát készítette és az utószót 
írta KOZOCSA Sándor. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1985. 865 p.), de Krúdy folyóiratokban közölt, irodalmi esz-
széinek egybeszerkesztését is (KRÚDY Gyula: A szobrok 
megmozdulnak. Írások az irodalomról. Vál., szerk., utószó és 
jegyz. KOZOCSA Sándor. Budapest, Gondolat Kiadó, 1974. 
460 p.).

30. Kozocsa Sándor tudományos munkássága. Világirodalom. 
Párizs, Magyar Műhely, 1970. 15 p.; Kozocsa Sándor tudo-
mányos munkássága. Magyar irodalom. Párizs, Magyar Mű-
hely, 1972. 30 p.; Kozocsa Sándor élete és irodalma. Párizs, 
Magyar Műhely, 1977. 31 p.

31. KOZOCSA Sándor: Bevezetés a bibliográfiába. Budapest, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1939. 4. p.

32. A szelekciót – terjedelmi okokból és az autobibliográfiában 
feldolgozott életműre tekintettel – elsősorban Kozocsa 1979-
ben megjelent interjújában (BATÁRI Gyula: i. m. 1979) az 
általa felsorolt, kizárólag könyvtártudományi, bibliográfiai 
kiadványai összegyűjtésével végeztük el, kiegészítve Ba-
tári nekrológjában (BATÁRI Gyula: i. m. 1997) és Pogány 
megemlékezésében (POGÁNY György: i. m.) fellelt doku-
mentummal, valamint néhány további tétellel (tematikusan, 
azon belül időrendben csoportosítva). Kozocsa szépiroda-
lommal kapcsolatos munkásságát nem dolgoztuk fel, ezekre 
szükség esetén – magyarázatként – utalunk tanulmányunk 
jegyzeteiben.

33. A közlés Kozocsa Sándor Géza szíves hozzájárulásával 
történik, melyet ezúton is köszönjük.

34. Szabó Károly (1824–1890) a Régi Magyar Könyvtár című 
bibliográfiai vállalkozás elindítója.

35. Petrik Géza (1845–1925) a Magyar Könyvészet három kö-
tetének szerzője.

36. Szinnyei József (1830–1913) a Magyar írók élete és munkái 
című bibliográfiai sorozat szülőatyja.

37. Gulyás Pál (1881–1963) folytatta Szinnyei József Magyar 
írók élete és munkái című művét.

38. Kozocsa közvetlen kollégáinak nevezi meg 1945 előttről Sajó 
Gézát és Császár Zoltánt, az 1945 utáni időszakból Harsányi 
Margitot, Busa Margitot és Bélley Pált, továbbá barátként 
említi Halász Gábort (BATÁRI Gyula: i. m. 1979. 529. p.).

39. Vö.: „Magyarországon a könyvtárosi stúdiumokat már a szá-
zad kezdetén megtaláljuk az egyetemeken: 1901 és 1918 
között Gyalui Farkas a kolozsvári, 1914-től Gulyás Pál a 
budapesti, 1936-tól Máté Károly a pécsi és Nyireő István 
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a debreceni egyetemen tartott előadásokat magántanári 
minőségben, de a tanszék felállítására, a szak megszerve-
zésére nem került sor.” Forrás: SZELLE Béla: Harmincéves 
az egyetemi könyvtárosképzés = Könyvtáros, 29. évf. 1979. 
6. sz. 316. p.

40. Lukinich Imre (1880–1950) az OSZK igazgatója 1924–1929 
között.

41. Pl. KOZOCSA Sándor: Zeneirodalmi repertórium. 1929. I. 
negyed = Muzsika, 1. évf. 1929. 6-7. sz. 80-85. p.

42. KOZOCSA Sándor: i. m. 1939.

43. Császár Elemér (1874–1940) irodalomtörténész, a budapesti 
egyetem (mai ELTE) tanára, akadémikus.

44. Négyesy László (1861–1933) irodalomtörténész, esztéta, 
nyelvész, a budapesti egyetem (mai ELTE) tanszékvezető 
tanára, akadémikus.

45. Bővebben KISZL Péter: A könyvtárosi szakvizsga magyaror-
szági gyökereiről képesítési rendszerünk 140 éves jubileu-
mán = Könyvtári Figyelő, 25. (61.) évf. 2015. 3. sz. 217–228. 
p. http://ki.oszk.hu/kf/2015/07/a-konyvtarosi-szakvizsga-
magyarorszagi-gyokereirol-kepesitesi-rendszerunk-140-
eves-jubileuman 

46. 1942-től tanított a budapesti egyetemen (mai ELTE), de 1943-
ban szerzett magántanári kinevezést. CZÖVEK Zoltán: Az 
egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon = 
Képzés és Gyakorlat, 8. évf. 2010. 3–4. sz. 36. p. http://epa.
oszk.hu/02600/02641/00001/pdf/EPA02641_kepzes_es_
gyakorlat_2010_03-04_021-042.pdf és POGÁNY György: 
i. m. 47. p. alapján

47. Vargha Kálmán (1925–1988) irodalomtörténész, az MTA Iro-
dalomtörténeti Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője, a 
budapesti egyetem (mai ELTE) oktatója.

48. Busa Margit (1914–2009) irodalomtörténész, bibliográfus, 
az OSZK tudományos főmunkatársa.

49. Alszeghy Zsoltné Tési Edit (1922–2006) irodalomtörténész, 
a budapesti Veres Pálné Gimnázium magyar-latin szakos 
tanára. http://www.vpg.hu/?q=evfordulo/dr-alszeghy-zsoltne-
dr-tesi-edit

50. 1941-től tanított a debreceni egyetemen. Ld. CZÖVEK Zoltán: 
i. m. 36. p.

51.  Horváth János (1878–1961) irodalomtörténész, a budapesti 
egyetem (mai ELTE) tanára, Kossuth-díjas akadémikus.

52. Alszeghy Zsolt (1888–1970) irodalomtörténész, a budapesti 
egyetem (mai ELTE) tanára, akadémikus.

53. Radó György (1912–1994) író, műfordító, irodalomtörté-
nész.

54. Kozocsa Sándorné Bagossy Klára.

55. Kozocsa Sándor Géza (1935–), magyar-könyvtár szakot 
végzett az ELTE-n, általános iskolai, majd gimnáziumi ta-
nár, az ELTE BTK Nyelvtörténeti Tanszékének, illetve Mai 
Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa, aki az ELTE Trefort 
Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatóhelyettesként ment 
nyugdíjba.

56. Akkor: ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskola.

57. Ld. az 55. jegyzetet.

58. Kozocsa Sándor Géza közreműködött édesapja, Kozocsa 
Sándor több művének elkészítésében is, pl.: KRÚDY Gyu-
la: Régi és új emberek. Sajtó alá rend. KOZOCSA Sándor. A 
költő és a leányzó című kisregényt sajtó alá rend. KOZOCSA 
Sándor Géza. Budapest, Magvető. 1977. 318 p. és  A magyar 
irodalom bibliográfiája 1956–1957. Összeáll. Kozocsa Sán-
dor, a gyűjtési munkálatokban részt vett ifj. Kozocsa Sándor 
és Kozocsa István. Budapest, Gondolat Kiadó, 1961. 717 p. 
Ezen kívül kritikai írásaival szerepelt a rádióban is, pl.: Pe-
tőfi Rádió, 1975. május 6.: „Kritikusok fóruma, Albert Gábor: 
Kagylóhéjban. Kozocsa Sándor Géza írása” Forrás: Petőfi 
Népe, 30. évf. 1975. 100. sz. 1975. május 3. 5. p. https://
library.hungaricana.hu/hu/view/BacsKiskunMegyeiNepujsa
g_1975_05/?query=%22kozocsa%20s%C3%A1ndor%20
g%C3%A9za%22&pg=11&layout=s

Az interjú jegyzeteihez felhasznált szakirodalom

BOTKA Ferenc: Vargha Kálmán hatvan éves. = Irodalomtörté-
neti közlemények. 89. évf. 1985. 3. sz. 386. p. http://epa.oszk.
hu/00000/00001/00341/pdf/itk_EPA00001_1985_03_386.pdf 

GERŐ Gyula (összeáll.): Magyar könyvtörténeti kronológia 996-
2007. 1–3. köt. Budapest, OSZK, 2009.

Magyar katolikus lexikon: http://lexikon.katolikus.hu 

Magyar nagylexikon. 1–19. köt. Budapest, Magyar Nagylexikon 
Kiadó. 2003–2004. 

SZATMÁRI István: Kozocsa Sándor Géza 60 éves. = Ma-
gyar Nyelv. 102. évf. 2006. 2. sz. 252–253. p. http://www.
c3.hu/~magyarnyelv/06-2/szathmari.pdf 

 KOZOCSA SÁNDOR (1904–1991) 
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A V4 országok könyvtárosainak válaszai  
a digitális kor kihívásaira

DANCS Szabolcs 

A visegrádi országok könyvtárosai – immáron hagyományosan – évente tartott 
konferencián tárgyalják meg a régió könyvtári ügyeinek aktuális fejleményeit. A 
rendezvénysorozat egyik korábbi állomása Budapest volt, ahol a téma a könyvtári 
digitalizálás és szerzői jog összefüggése volt1. 
Az ez évi konferenciára 2016. május 31. és június 1-je között került sor Brnóban  
„Libraries V4 in the decoy of digital age” (A V4 könyvtárak a digitális kor csap-
dájában) címmel. A téma-meghatározás általánosabb jellegéből adódóan a – ré-
gió országain kívülről is érkező – résztvevők átfogó képet nyerhettek a szakmát 
foglalkoztató kérdésekről és az azokra adható válaszokról, nem egyszer fedezve 
fel párhuzamosságokat mind a kérdésfelvetés, mind a lehetséges problémameg-
oldás tekintetében. 
Összeállításomban a brnói konferencián elhangzott előadások ismertetésére 
vállalkozom, vállalva a beszámoló egyenetlenségét is, ugyanis némely, a hazai 
könyvtári fejlesztések szempontjából fontosnak vélt jó gyakorlatot részletesebben 
elemzünk, míg előfordul, hogy más prezentációk mondandóját egy-két rövidebb 
bekezdésben foglaljuk össze. Cikkem megírásakor – az előadások alatt készített 
jegyzeteim, illetve a prezentációk esetenként hozzám eljuttatott diái mellett – a 
rendezvényhez kapcsolódó konferenciakötetre2 támaszkodtam.
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Stratégiai kérdések, együttmûködési lehetôségek 

Könyvtári fejlesztési stratégia (Csehország) •
Az első szekció előadásai a nemzeti könyvtári kon-
cepciókról, országos stratégiai elképzelésekről és di-
gitalizálási programokról, illetve a visegrádi országok 
közötti együttműködési lehetőségekről szóltak. 
A csehországi könyvtári fejlesztési koncepció elő-
készítéséről Blanka Skučková és Vít Richter3 adott 
elő. Az országos könyvtári stratégia megalkotásáért 
a kulturális minisztérium mellett működő tanácsadó 
testület, az ún. Központi Könyvtári Tanács felel. A 
tanács tagjai a könyvtári szervezetek képviselőiből és 
a nagyobb könyvtárak vezetőiből állnak. Az általuk 
kidolgozott könyvtári stratégia hét nagy fejlesztési 
területet jelöl meg.
Az első terület „Könyvtárak a virtuális környezet-
ben” címmel a szolgáltatások „töredezettség-men-
tesítésére” fókuszál. A fejlesztések többek között a 
cseh könyvtárak központi portáljának létrehozását, 
a digitalizálási tevékenység új gyűjteményekre és 
dokumentumtípusokra való kiterjesztését szolgálják. 
A könyvtári digitalizálás és szabványosítás központi 
koordinálását egy módszertani központ felállítása se-
gíti. A személyi és műszaki környezet mellett kiemel-
ten fontos a szükséges jogi környezet megteremtése 
is. A digitális könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó 
közös engedélyezési megállapodások megkötését le-
hetővé tevő szerzői jogi módosítási javaslat jelenleg 
még elfogadás előtt áll. Ehhez a stratégiai területhez 
tartoznak a digitális tartalmak hosszú távú megőrzé-
sének kérdései is.
A második kiemelt terület fejlesztései azt célozzák, 
hogy a könyvtárak – könyvkölcsönzőből – alakulja-
nak át oktatási, kulturális, közösségi és kreatív köz-
pontokká, és minél több ilyen szolgáltatást nyújtsa-
nak a társadalom különböző csoportjai számára.
A harmadik terület a könyvtárak beszerzési problé-
máira reflektál. A gyarapítási keretek növelésén túl a 
célok között határozza meg, hogy hatékonyabbá kell 
tenni az elektronikus források beszerzésének koor-
dinálását, és jelentős szerepet szán a könyvtáraknak 
a nyílt hozzáférés (Open Access, OA) modelljeinek 
elterjesztésében.
A negyedik fejlesztési terület a hagyományos könyv-
tári dokumentumok megőrzésére szolgál. Az elkép-
zelések centralizáló jellegűek: többek között egy 
savtalanító részleggel rendelkező módszertani köz-
pont létrehozását, illetve központi tároló rendszer 
kialakítását vették tervbe. 

Az ötödik területen folyó fejlesztések a könyvtári 
infrastruktúra korszerűsítését, valamint a tanulást, a 
szabadidő kreatív eltöltését segítő, tág belső terekkel 
rendelkező könyvtárak építését tűzték ki célul. 
A hatodik fejlesztési terület a könyvtári szolgáltatá-
sok értékelésére és marketingjére helyezte a hang-
súlyt – és ehhez a témához kapcsolódott a szekcióban 
elhangzott magyar előadás is. Kiemelt jelentőségű a 
könyvtárak gazdasági és társadalmi hasznának érté-
kelésére, a teljesítményük mérésére irányuló tevé-
kenységek egységes elveken alapuló módszertanának 
kidolgozása. A könyvtári marketingnek nem csupán 
a végfelhasználót kell céloznia, hanem a fenntartó 
intézményt is, alátámasztva a költségvetési támo-
gatás indokoltságát. A hetedik fejlesztési terület a 
könyvtárosok képzésére vonatkozik: a megfelelő 
továbbképzési- és pályamodell bevezetésén túl érinti 
a jutalmazások és a nem anyagi természetű motivá-
ciók rendszerének újragondolását, és a könyvtárosi 
szakma törvény szintű definiálásának igényét is ma-
gában foglalja.

Digitalizálási együttműködések (Lengyelor- •
szág)

Katarzyna Ślaska és Anna Myśliwska előadásából4 
megtudhattuk, hogy a Lengyel Nemzeti Könyvtár 
2007-ben indította el, és tette a széles publikum szá-
mára elérhetővé digitális könyvtári szolgáltatását, a 
Polonát5. 2014-ben új innovatív projektbe kezdtek 
azzal a szándékkal, hogy lecseréljék a hagyományos 
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásokat. A digitális 
kiadványok kölcsönző könyvtára, az Academica lét-
rehozása arra késztette az intézmény vezetőit, hogy 
újragondolják a nemzeti könyvtárnak az országos 
könyvtári rendszerben betöltött szerepét.
A kulturális tárca 2007-ben bízta meg a nemzeti 
könyvtárat egy könyvtári digitalizálási kompeten-
ciaközpont létrehozásával. A cél új digitalizálási és 
tárolási technológiák implementálása volt, valamint 
a tárolási tevékenységek koordinálása, a digitalizálás-
sal foglalkozó közgyűjteményi dolgozók szakmai to-
vábbképzése. A könyvtár mintegy harminc szkennelő 
egységet tartalmazó digitalizálási labort állított fel, 
és 2012-ben elindította digitalizálási repozitóriumi 
rendszerét (Digital Repository System, DRS). A 
DRS a tömeges digitalizálás támogatására hivatott, 
ugyanakkor teljes munkafolyamat-követést tesz le-
hetővé, valamint a digitálisan született dokumentu-
mok importját, formátumkonverziót, a metaadatok 
szerkesztését, biztonságos tárolást és megjelenítést. 
A nemzeti könyvtár eközben létrehozott egy komplett 
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infrastruktúrát egy korszerű, lopás, árvíz és tűz elleni 
védelemmel ellátott szerverterem berendezésével. A 
repozitórium 500 processzormaggal, 1 PB rugalmas 
online kapacitással és – két egymástól távoli hely-
színen elhelyezett – 2 PB-nyi redundáns archiválási 
tárhellyel rendelkezik. A fő cél a nemzeti könyvtárban 
és a többi lengyel közgyűjteményben őrzött digitális 
javak biztonságos megőrzése, az országos koopera-
tív digitális megőrzési stratégia megvalósítása, és 
nem utolsósorban a terület szabványosításának elő-
remozdítása.
A nemzeti könyvtár saját digitalizálási standardot 
hozott létre, melyben szabályozta, milyen digitális 
kimenetek befogadását teszi lehetővé. Az elmúlt két 
évben ötvennél is több könyvtár küldött digitális tar-
talmakat a repozitóriumba. A könyvtárak mellett ki-
adók is töltöttek fel elektronikus kötelespéldányokat 
a rendszerbe. 2016 januárjában 1,8 millió digitális 
objektum szerepelt a repozitóriumban.
Az Academica szolgáltatás 2012–2014 között állt 
fel azzal a céllal, hogy a könyvtár kötelespéldány-
gyűjteményére támaszkodva széles körű hozzáfé-
rést adjon a tudományos publikációk egyre növekvő 
tömegéhez. Az alapötlet az volt, hogy a papíralapú 
művek digitális másolatainak közzétételével kivált-
sák a hagyományos könyvtárközi kölcsönzést. Je-
lenleg mintegy 700 ezer szerzői jogi oltalom alatt 
álló elektronikus publikáció érhető el a megfelelő 
megszorítások mellett, valamint mintegy 800 ezer 
licencelt vagy közkincsnek számító mű. A jogvédett 
elektronikus dokumentumok könyvtárközi kölcsön-
zése a hagyományosokéhoz hasonló módon törté-
nik, a lényegi különbség a kiszolgálás sebességében 
van: a művek voltaképp a megrendelés pillanatától 
kezdve elérhetők a megfelelő megszorításokkal: egy 
művet egyidejűleg egy felhasználó tanulmányozhat 
a teljes könyvtári rendszerben, hasonlóképp, mintha 
egy nyomtatott dokumentumról lenne szó. Így az 
Academica része egy előjegyzési rendszer, hogy az 
olvasók jelezni tudják, mely könyvtárban, mely doku-
mentumot, mikor szeretnék megtekinteni. Bejelent-
kezés után egy olvasó egyszerre öt dokumentummal 
dolgozhat, valamint – a törvényi korlátozásoknak 
megfelelő mértékében – részleteket is kimásolhat a 
műből. A korlátozások természetesen a közkincsekre 
és nyílt hozzáférésű dokumentumokra nem vonat-
koznak. A műszaki megoldást egy terminálszoftver 
implementálása jelenti. Az alkalmazást a könyvtárak 
ingyen telepíthetik. Jelenleg 250 könyvtár kapcsoló-
dott a rendszerhez.

Könyvtári fejlesztési stratégia (Szlovákia) •
Daniela Gondovától megtudhattuk6, hogy a 2000-es 
évek elejét pozitív események jellemezték a szlová-
kiai könyvtárügy alakulását illetően. Mindenekelőtt 
2000-ben új könyvtári törvény született, amely meg-
határozta a Szlovák Nemzeti Könyvtár státuszát és 
feladatait. Ezt – 2001-ben és 2007-ben – két országos 
könyvtári stratégia követte, amelyek számos projekt, 
illetve fejlesztés alapját képezték. A 2015–2020 kö-
zötti periódusra vonatkozó stratégiát 2014 végén fo-
gadta el a kormány. A dokumentum elkészítésében 
fontos szerepet játszott a kulturális tárca mellett mű-
ködő Központi Könyvtári Tanács.
A könyvtáraknak továbbra is meghatározó szerep 
jut Szlovákiában a hiteles, megbízható információk 
szolgáltatásában és az oktatás támogatásában. Ezt 
támasztja alá az egymilliónál több beiratkozott olva-
só, illetve a 23 millió körüli éves kölcsönzési átlag. 
Az elmúlt években a könyvtári gyűjteményekben 
elszaporodtak az elektronikus források, ugyanakkor 
egyre több intézmény alakult át – legalábbis részben 
– közösségi térré. A versenyképesség megőrzése ér-
dekében alapelvárásként fogalmazódott meg, hogy a 
könyvtáraknak képessé kell válniuk információt nyúj-
tani igény szerint bárkinek, bármikor, bárhol. Ilyen 
szempontból prioritással bír a digitalizálás kérdése.
Az új stratégia három területre koncentrál. Az első te-
rületet az emberek jelentik: ezen belül mindenekelőtt 
az oktatás, illetve az élethosszig tartó tanulás támoga-
tására, az információs írástudatlanság felszámolására 
gondoljunk, de idetartozik még a multikulturális kö-
zösségi központok kialakítása, a szakemberek képzé-
se vagy a különböző felhasználói csoportokra fóku-
száló programok és oktatási alkalmak szervezése. A 
második stratégiai terület a gyűjteményekre irányul. 
Szisztematikus fejlesztésük mellett fontos cél a kul-
turális örökség hosszú távú megőrzéséről való gon-
dolkodás, lett légyen szó hagyományos (papíralapú) 
vagy elektronikus dokumentumokról. Ami az utób-
biakat illeti, Szlovákiában várat magára az elektro-
nikusan megjelenő kiadványok kötelespéldányainak 
szolgáltatására vonatkozó törvényi szabályozás. A 
stratégia egyébként a digitalizálásban, illetve a di-
gitális könyvtári szolgáltatások kialakításában látja 
annak lehetőségét, hogy az információk hatékonyan, 
gyorsan jussanak el a felhasználókhoz, egyszersmind 
megvalósuljon a kulturális örökség dokumentumai-
nak megőrzéséről való gondoskodás. A harmadik te-
rület a szolgáltatások: ez nagyrészt a könyvtári gyűj-
teményekhez való virtuális hozzáférés fejlesztéséről 
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szól, beleértve a megfelelő jogi környezet, illetve 
módszertan létrehozását, a szükséges szabványok 
elkészítését és alkalmazását.
A stratégia elkészítésével egyetemben elindult az új 
könyvtári törvény megalkotása, amelyet végül 2016. 
július 1-ei hatállyal fogadtak el. A 126/2015-ös tör-
vény definiálja az alapvető könyvtári fogalmakat, 
meghatározza a könyvtáralapítás főbb feltételeit, a 
könyvtárak jogait és kötelezettségeit, az egyes könyv-
tártípusok szerepét a szlovák könyvtári rendszerben 
és a kulturális minisztérium feladatkörét, valamint 
kitér a törvényi feladatok ellenőrzésére, az állami 
szakfelügyelet gyakorlására.
Összefoglalva elmondható, hogy Szlovákiában a tör-
vényi feltételek adottak. Ami hiányzik: a megfelelő 
költségvetési támogatás a gyűjtemények továbbépí-
téséhez, a színvonalas könyvtári szolgáltatások nyúj-
tásához, a műszaki személyzet és a könyvtáros mun-
katársak bérének megfelelő szinten tartásához.

A könyvtárak kulturális és társadalmi hatásá- •
nak növelése (Magyarország)

A magyar előadó – ennek az összefoglalásnak a ké-
szítője – számára a könyvtári szabványosítás szolgált 
ürügyül, hogy az elhangzott előadásokra is reflektál-
va kifejtse álláspontját a magyar, illetve általában a 
könyvtárügy jövőjéről.7 Mindenekelőtt Gildas Ilient, 
a Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque nationale 
de France, BnF) bibliográfiai és digitális informá-
ciós igazgatóját idézve hívta fel a figyelmet arra, 
hogy napjaink könyvtárával szemben elvárás, hogy 
a befektetett erőforrásokért cserébe olyan strukturált 
információkat hozzon létre, amelyek túlmutatnak a 
könyvtári felhasználáson, és új tudások, illetve új 
szolgáltatások alapjai lehetnek. Ezt követően be-
számolt arról, hogy 2015 végén a magyar nemzeti 
könyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtárban 
megalakult az Országos Könyvtári Szabványosítási 
Bizottság, amellyel együtt megélénkült a nemzetkö-
zi szabványosítási folyamatokra való odafigyelés. 
Kiemelte, hogy az általa elnökölt bizottság felada-
tának tekinti egy olyan átfogó, formátum-semleges 
bibliográfiai leírási szabályzat létrehozását, amely 
elsősorban az RDA-n alapulna, ugyanakkor kez-
deményezi az adatcserét, illetve a rendszerek kö-
zötti átjárást megkönnyítő nemzetközi szabványok 
magyarítását. A munkatervben szerepelnek olyan 
szabványos módszerek honosításai, amelyek tá-
mogatást nyújtanak a döntéshozóknak a könyvtári 
munka értékeléséhez. Példaként említett továbbá 
egy viszonylag új, előzmények nélküli szabványt 

(ISO 16439:2014 Information and documentation. 
Methods and procedures for assessing the impact of 
libraries). Míg az eddigi szabványok a számszerű-
síthető input-output adatokról szóltak (a könyvtári 
statisztika ISO 2789-es szabványa), avagy a szolgál-
tatások minőségét és költséghatékonyságát vizsgálták 
(a teljesítménymutatókra vonatkozó ISO 11620 szab-
vány), addig az ISO 16439 a könyvtárak értékére, a 
könyvtárhasználatból származó előnyökre koncent-
rál, amikor az intézményeink társadalmi-gazdasági 
hatásainak meghatározásához nyújt segédletet. A 
hatás a szabvány értelmezésében: „az egyénben vagy 
egyének egy csoportjában a könyvtári szolgáltatá-
sokkal való kapcsolat következtében bekövetkezett 
eltérés, változás”. Ennek mérésére több – az előadó 
által részben ismertetett – technika létezik.
A magyar előadás további témája volt a bibliográfiai 
forradalomban való részvétel előkészítése. Említés-
re kerültek az OSZK-ban folyó névtér-munkálatok, 
illetve a törekvés, hogy a kapcsolt adatok révén hoz-
zájáruljon az intézmény az információk hatékony 
szervezéséhez. Szó esett arról, hogyan növelhető egy 
nemzeti könyvtár versenyképessége. Az új – felhő-
alapú – technológiák (például könyvtári szolgálta-
tási platformok) implementálásán túl a szerzői jogi 
szabályozás európai szintű módosítására van szük-
ség, hogy az OSZK unikális gyűjteménye digitális 
formában hozzáférhető legyen a széles felhasználói 
közösség számára. Hogy ilyen irányú szándéka-
ik harmonizálnak a nemzetközi törekvésekkel, jól 
példázza Julia Reda német képviselő jelentése8 az 
InfoSoc (2001/29/EK) irányelv9 átültetéséről vagy az 
EBLIDA (European Bureau of Library Information 
and Documentation Associations) nemzetközi könyv-
táros szervezet „Right to Read” kampánya10. Az 
OSZK igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy 
véleményét artikulálja a jogalkotó felé. Emellett el-
mondandó, hogy ez az a terület, ahol különösen érde-
kes lehet a regionális tapasztalatcsere. A kérdés kap-
csán az előadó ismertette az EU 2005 decemberében 
napvilágot látott akciótervét is. A prezentáció foly-
tatása a könyvtárak átalakuló szerepéről, a könyvtá-
rosok lehetséges jövőbeni feladatairól szólt, és meg-
említette a brit Bibliographic Data Services Limited 
példáját. Ez a magántulajdonú cég 1995 óta látja el 
a British Libraryt és a teljes brit könyvtári rendszert 
MARC-rekordokkal. Az ONIX-alapon működő vál-
lalkozás a kiadókkal szoros együttműködésben építi 
a Brit Nemzeti Bibliográfiát.
Az előadás végkövetkeztetése, hogy az adatok és 
adatkapcsolatok létrehozása a legjobb mód arra, 
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hogy közvetlen hassunk a kultúrára és társadalomra. 
A könyvtárosoknak azonban az is a dolguk, hogy fel-
hívják a döntéshozók (és általában az állampolgárok) 
figyelmét a munkájuk fontosságára, jelesül arra, hogy 
az ő láthatatlan, olykor kissé unalmas munkájuk gyü-
mölcse például a VIAF, illetve a VIAF-hoz hasonló 
többi olyan szolgáltatás, amely az információk pontos 
és gyors visszakeresésének alapja. Egyáltalán: tudat-
nunk kell a társadalom vezetőivel, hogy létezünk.

V4-es együttműködési lehetőségek (Csehor- •
szág)

Tomáš Foltýn, a Cseh Köztársaság nemzeti könyv-
tárának munkatársa előadását11 azzal a megállapí-
tással kezdte, hogy az egykori Habsburg Monarchia 
országainak könyvtári gyűjteményei a közös törté-
nelmi sors okán sok hasonlóságot mutatnak. Ezután 
együttműködési lehetőségeket vázolt fel, illetve ja-
vasolt megvitatásra.
Lengyelországban a nemzeti digitalizálási bizottság 
iránymutatása alapján folyik tömeges digitalizálási 
tevékenység. A projektek közül kiemelkedik a nem-
zeti könyvtár által indított Polona digitális könyvtár. 
Az ennek hátterében felállított – kézi- és robotszken-
nerekből, a hosszú távú megőrzést lehetővé tevő tech-
nikai eszközökből álló – digitalizálási infrastruktúra 
naponta 80 000 oldal digitalizálására alkalmas. És 
ez nem egyedülálló kezdeményezés az országban: 
megemlítendők még a regionális gyűjteményt építő 
wielkopolskai és sziléziai digitális könyvtárak. 
A szlovákiai DIKDA projekt a térség egyik legna-
gyobb ilyen irányú vállalkozása volt 2015-ben, az 
eredménye 1 250 000 digitalizált könyvtári egység, 
a háttérben 20 professzionális szkennerrel. 
A csehországi Cseh Nemzeti Digitális Könyvtár 26 
millió oldalnyi szkennelt dokumentumot számlál. A 
térségben zajló tömeges digitalizálási projektek meg-
valósulása során nagyon sok közös érdeklődésre szá-
mot tartó elektronikus dokumentum jöhet létre, amely 
felveti egy regionális digitalizálási nyilvántartás fel-
állítását. Egy ilyen kataszter eszközként szolgálhatna 
a további digitalizálási tevékenységek összehango-
lására, a dokumentumok elektronikus megosztására 
a gyűjtemények között. Csehországban már létezik 
olyan országos regiszter, amely magában foglalja az 
egyes könyvtárak digitalizálási terveit. E nyilvántar-
tás nyújt segítséget annak eldöntéséhez is, hogy mely 
digitalizálási projekt kaphat állami támogatást.
További együttműködési terület lehet a régi nyomtat-
ványok hosszú távú megőrzése, azon belül is a rossz 
minőségű és leginkább veszélyeztetett kiadványok 
savtalanítása. A szükséges eszközöket ma minden 

könyvtár maga kénytelen beszerezni és működtetni, 
de költségkímélő megoldás lehetne egy közös savta-
lanító műhely felállítása, mely egyben módszertani 
központként is funkcionálhatna, alkalmat nyújtva az 
egymástól való tanulásra, az egyes jó gyakorlatok 
elsajátítására.
A régió történelmének fontos tanúi a – gyakran tu-
lajdonost cserélő – könyvgyűjtemények. Ilyen szem-
pontból adhat lendületet a történeti kutatásoknak az 
egykori tulajdonosok, possessorok megállapítása, a 
kooperatív proveniencia-kutatás eszközeinek meg-
találása. Ez lehet akár egy közös, osztott katalogi-
záló rendszer, amelyben a szakemberek segíthetik 
egymást a possessori bejegyzések, ex-librisek stb. 
felismerésében, avagy egy a tulajdonosi jegyeket 
összegyűjtő, szabadon hozzáférhető adatbázis, de 
– végső soron – akár egy nemzetközi proveniencia-
kutató központ is.
Megfontolást érdemel az említettek mellett egy regi-
onális kompetenciaközpont létrehozása a megőrzés 
kérdéseinek körüljárására, illetve kisebb, speciális 
témákat érintő konferenciák tartása a szűkebb szakte-
rületeket (pl. hosszú távú megőrzés, szabványosítás, 
könyvrestaurálás) képviselő kollégák számára.

A digitális dokumentumörökség megőrzésének  •
cseh és szlovák projektjei

Alojz Androvič és munkatársai előadásukban12 ugyan-
csak a V4 országok közötti együttműködés lehetősé-
geit boncolgatták, és áttekintettek néhány, a digitális 
dokumentumörökség megőrzését célzó cseh és szlo-
vák projektet.
Az „Elektronikus Kiadványok Kezelése a Cseh Köz-
társaság Könyvtári Rendszerében” című 2012–2015 
között futott kutatási projekt az elektronikus doku-
mentumok gyűjtésére és hosszú távú megőrzésére 
keresett megoldást. Megtervezték az e-dokumentu-
mok gyűjtésének munkafolyamatát, eszközöket fej-
lesztettek ki az e-tartalmak megosztására a könyvtári 
rendszerben, módszertant és metaadat-specifikációt 
hoztak létre a hosszú távú megőrzéshez kapcsoló-
dóan, kidolgozták az e-dokumentumok bibliográfiai 
leírásának módszertanát, elvégezték a népszerű fájl-
formátumok műszaki elemzését, ami alapján arra 
jutottak, hogy a PDF/A és az EPUB alkalmas hosz-
szú távú megőrzésre, elemezték továbbá az elekt-
ronikus kötelespéldányokra vonatkozó nemzetközi 
jogi szabályozást, ami alapján jogszabály-tervezetet 
fogalmaztak meg. Mindezzel lefektették az e-doku-
mentumok gyűjtésének és megőrzésének nemzeti 
könyvtári alapjait.
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A cseh nemzeti könyvtár egy másik nagyszabású pro-
jektje a cseh vonatkozású webes tartalmak archiválá-
sát célozza. A webarchívum immár 2000 óta épül, a 
tartalmakat automatizált módon, webaratással, illetve 
szelektíven, pl. egyes eseményekhez kapcsolódóan, 
tematikus alapon gyűjtik. Az aratáshoz a Heritrix 
nyílt forráskódú keresőrobotot használják. Az indulás 
óta 4 milliárd, mintegy 200 TB-nyi digitális objektu-
mot gyűjtöttek össze.
Egy harmadik projekt a biztonságos adattárolás fel-
tételeinek megteremtésére, a szükséges tanúsítványok 
beszerzésére irányult, egyben magában foglalta a 
vonatkozó szabványok (ISO 14721, ISO 16363) ho-
nosítását. Említést érdemel a csehországi könyvtári 
projektek között még a cseh könyvtári digitalizálási 
projektek egységes kezelését és megőrzését támogató 
metaadat-szabvány definíciók kialakítása. Ezek olyan 
fontos nemzetközi szabványokra épülnek, mint a 
METS, a Dublin Core vagy a PREMIS.
A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár 2015-ben indította el 
webarchiválási projektjét „Digitális Források” cím-
mel, mintegy 800 TB tárterületet tartva fenn a célra. 
A kísérleti projekt még ugyanabban az évben le is 
zárult, a megvalósítás a kötelespéldány-szolgáltatás 
jogszabályi hátterének megváltoztatását igényli. A 
szlovák digitális kulturális örökség, illetve a nagy 
digitalizálási projektek eredményeinek összegyűjté-
sére létrehozták a hosszú távú megőrzést szabványos 
alapokon (ISO 14721, ISO 16363, ISO 27001) garan-
táló Központi Adatarchívumot, illetve kiépítették a 
gördülékeny üzemeltetést lehetővé tevő műszaki inf-
rastruktúrát. E tevékenységek része volt a nemzetközi 
szabványok átültetése, a tanúsítványok beszerzése. A 
digitalizálási projektek módszertani összehangolása 
során is fontos szerepet kapott a hosszú távú megőr-
zés szabványainak (mindenekelőtt az ISO 14721-nek) 
való megfelelés, emellett az elektronikus tartalmak 
(köztük weboldalak) leírására alkalmas MARC-alapú 
metaadatsémák kidolgozása. Az archiválandó tartal-
mak kiválasztása megfelelő szelekciós politika meg-
határozását igényelte, az e-folyóiratok archiválása 
során szoros együttműködés alakult ki a helyi ISSN 
Központtal, ugyanakkor a webarchiválás jogi hátte-
rét jelentő kötelespéldány-jogszabály megszületése 
még várat magára.
Az előadók felhívták a figyelmet az UNESCO aján-
lására a dokumentumörökség megőrzéséről és hoz-
záférhetővé tételéről13. Az ajánlás szerint növeli a 
hatékonyságot a tagállamok közötti jogharmonizá-
ció, valamint a digitalizálásra, illetve megőrzésre 
vonatkozó stratégiák összehangolása. Törekedni kell 

a nemzetközi szabványhasználat és átjárhatóság ér-
vényesülésére, miáltal az adatcsere egyszerűbbé vá-
lik. Az együttműködést megkönnyítendő az előadók 
tematikus platformok és ad hoc munkacsoportok 
felállítását szorgalmazzák. Néhány példa:

4DH Know How Platform f : a módszertanok, jó 
gyakorlatok megosztását célzó közös műhely le-
hetne. Az előadók konkrét példaként hozták az 
egyes tanúsítványok (ISO 16363, ISO 27001) 
megszerzése terén szerzett tapasztalatok cseréjét. 
Rendszeres találkozók és folyamatos kommuniká-
ció szolgálná az olyan témák feldolgozását, mint 
pl. a közösségi oldalak, pl. videomegosztók tartal-
mainak megőrzése, az .eu domain alatt megjelenő 
digitális örökség közös aratása, a cseh URN:NBN 
szolgáltatás adaptálása más országokban.
4DH Synergy Platform f : az eddigi projektek a gyűj-
tésre és megőrzésre koncentráltak, a jövő a hoz-
záférésről fog szólni. A V4 országoknak harmoni-
zálniuk kell szerzői jogi törekvéseiket a könyvtári 
kivételek terén, valamint erősíteniük együttműkö-
déseiket az unióban pl. közös törvényhozási javas-
latok benyújtásával, együttes lobbizással. Mind-
eközben keresni kell a kiadókkal való együttmű-
ködés lehetőségeit, valamint törekedni az erőfor-
rások megosztására.
4DH Methodology Platform f : a módszertani ösz-
szedolgozást célzó platform olyan területeken bi-
zonyulhat hasznosnak, mint például a webes for-
rások bibliográfiai leírása nemzetközi szabványos 
alapokon; módszertanok készítése az elektroniku-
san publikáló kiadók számára a digitális megőrzést 
támogató formátumok és adatmigrációs eszközök 
meghatározásával; módszertanok kidolgozása a 
memóriaintézmények számára az archív informá-
ciós csomagok (AIP) szabványos alapokon való 
létrehozásához.
4DH Usage Platform f : cél a trendekkel egybevágó 
könyvtári szolgáltatások fejlesztése, ezen belül: a 
használói szokások és igények alapján kialakított 
felhasználóbarát végfelhasználói felületek létreho-
zása; adatértékelő rendszerek és adatvizualizációs 
eszközök implementálása; szemantikus alapú 
adatgazdagítás; a kulturális örökség archivált tar-
talmaihoz való nyílt vagy kontrollált hozzáférés 
technológiáinak implementálása; oktatási prog-
ramok és tananyagok fejlesztése a könyvtárosok 
és információfogyasztók élethosszig tartó tanulá-
sának támogatására.

A szerzők előadásuk végén az UNESCO említett 
ajánlását idézték arról, hogy az országos és határokon 
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átívelő együttműködés tovább erősíthető a tudomá-
nyos információk és közlemények egymással történő 
megosztása, a szakemberek közötti tapasztalatcse-
re támogatásával, beleértve a konferenciák, közös 
munkacsoportok szervezését olyan témákban, mint 
a katalogizálás, kockázatkezelés, a veszélyeztetett 
dokumentumörökség azonosítása stb.

A digitalizálás szerzôi jogi szempontjai

A digitális nemzeti könyvtár víziója (vagy utó- •
piája)

A Svéd Nemzeti Könyvtár jogi tanácsadója, Jerker 
Rydén olyan kérdést jár körül előadásában 14 , amely 
korunk nemzeti könyvtárai számára a lényegi tevé-
kenységüket érintő kulcsproblémaként jelentkezik, 
jelesül a jogvédett digitális tartalmak könyvtári szol-
gáltatását. Rydén szerint a Google globálisan terjesz-
kedő üzleti modelljével szembeállítható egy olyan 
modell, amely a nemzeti könyvtárak összefogásán 
alapul, növelve azok versenyképességét az infor-
mációs piacon. A Google által szolgáltatott tartalom 
koránt sem fedi le a világban folyamatosan képződő 
tudást, mindazt, amelynek méreteiről valamelyest 
képet nyújt a nemzeti gyűjtemények kötelespéldány-
gyarapodása. A nemzeti könyvtárak ugyanakkor – je-
len állapotuk szerint – térben és időben korlátozott 
hozzáférést képesek csak nyújtani az emberiség ben-
nük felhalmozott, a Google hatókörén messze túlter-
jeszkedő ismereteihez. Jóllehet a nemzeti könyvtár 
szerepe a nyomtatott világon túl is fontos és egyedi: 
gondoljunk csak arra, hogy a digitális tartalmak előál-
lítói nem kötelesek gondoskodni a megőrzésről. Míg 
a könyvtárak előfizetői a digitális címeknek, addig 
a nemzeti könyvtárnak a nyomtatott és digitális tar-
talmak megőrzőjeként és szolgáltatójaként kiemelt 
szerep jut. Voltaképp ő marad – a maga gyakorta 
exkluzív tartalmaival – az egyetlen hagyományos 
értelemben vett könyvtár.
Visszatérve az alapkérdéshez: tudjuk, hogy a művek 
egyenként történő jogtisztázása tömeges digitalizálási 
program esetén lehetetlen vállalkozás. Rydén szerint 
ugyanakkor Skandináviában ötven éve kínálkozik 
megoldás erre a problémára, mégpedig nem más – 
mint a norvég Bokhylla15 szolgáltatásból már ismert 
– kiterjesztett közös engedélyezés (extended collective 
licence, ECL). Ez adott esetben nem jelent mást, mint 
hogy a – szerzői jogosultakat, köztük a kiadókat is 
képviselő – jogkezelő szervezet adott műfaj és mű-
felhasználás tekintetében azon szerzői jogosultak 

műveinek a felhasználását is engedélyezheti, akik 
nem tartoznak a tagjai közé.16 Ebből következik, hogy 
olyan jogi környezetben implementálható modellről 
van szó, amelyben létezik a kiadói szerzői jog. Az 
előadó elmondta, hogy az EU az árva műveken ke-
resztül közelítette meg a problémát, de ez nem ho-
zott megoldást, ezért párbeszédet kezdeményeztek 
a jogtulajdonosokkal és kiadókkal, amelynek ered-
ménye a kereskedelmi forgalomból kikerült művek 
digitalizálásáról és hozzáférhetővé tételéről szóló 
2011-es egyetértési megállapodás17, amely – Rydén 
értelmezésében – az ECL-modell implementálására 
ösztönöz az EU országaiban.
A Svéd Nemzeti Könyvtár a megoldást keresve 
egyfelől kezdeményezte az egyelőre a közkincsekre 
koncentráló Ebook-On-Demand18 program kiterjesz-
tését a jogvédett tartalmakra, másfelől egy kísérle-
ti projektbe kezdett, amelynek keretében a kutatói 
igényekre fókuszálva nyújt hozzáférést a digitális 
tartalmakhoz „streaming szolgáltatásként”, volta-
képp online olvasási lehetőséget nyújtva. A projekt, 
amelynek célja a könyvtárközi kölcsönzés kiváltá-
sa, az ECL-modellt alkalmazza. Az együttműködést 
kiterjesztették azzal a céllal, hogy idővel nemzetkö-
zivé fejlesztik, egyelőre a finn Kopiosto és a svéd 
Copyswede cégekkel kötöttek ECL-megállapodást. 
A célok között szerepel tehát a határokon átívelő hoz-
záférés nyújtása, illetve az angol nyelvi dominancia 
kiegyensúlyozása.
Rydén szerint a nemzetközi digitális könyvtár eszmé-
je eleven, és az ECL jogi alapelvei éltetik. A megvaló-
sítás on-demand (igény szerint) alapon képzelhető el, 
olyan modellben, amelyben a költségek alacsonyan 
tarthatók. Jó minta lehet az EOD: a nemzeti könyv-
táraknak össze kell fogniuk, és közös, nemzetközi 
megoldást kell találniuk a digitalizálás költségeinek 
megosztására és a jogvédett művek digitális formá-
ban való hozzáférhetővé tételére, és a végső cél: egy 
globális könyvtár létrehozására.
A szerzői jog problémája tehát megoldható, ha egy 
nemzeti és nemzetközi szinten interoperatív mo-
dellben gondolkodunk, az ECL európai és egyesült 
államokbeli implementálásával pedig a felhasználás 
idővel eléri azt a kritikus tömeget, amely a világ többi 
részét is ráveszi a csatlakozásra. (Tegyük hozzá: azt, 
hogy a megoldás a szerzői jog által is megtámoga-
tott modellben képzelhető el, alátámasztani látszik a 
British Library nemzetközi könyvtárközi szolgálta-
tásának (International Non-Commercial Document 
Supply, INCD) megszüntetése, amelyre 2016. július 
1-én került sor. Teresa Hackett szerzői jogi szakér-
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tő blogbejegyzésében19 tanulságként vonja le, hogy 
egy hasonló szolgáltatást nem lehet licencekre ala-
pozni: megkerülhetetlen egy szerzői jogi kivétel be-
vezetése.)

Digitalizálás és szerzői jog az esélyegyenlőség  •
szolgálatában

 A digitalizálással kapcsolatban felmerülő jogi kérdé-
seket boncolgatta a cseh Jiří Stodola is előadásában20, 
ugyanakkor egy különös aspektusból: a látássérültek 
jogaira koncentrálva. Könyvtár- és információtudo-
mányi szempontból azok a felhasználók tekinthetők 
látássérülteknek, akik az információt módosított vi-
zuális formában vagy nem vizuális előfordulásában 
tudják befogadni. Egy olyan digitális könyvtárnak 
tehát, amely ezt a felhasználói csoportot célozza, 
gyűjteményét mindenekelőtt olyan digitális doku-
mentumokból szükséges felépítenie, amelyek hangzó 
formában – pl. egy képernyő-felolvasó rendszer se-
gítségével – vagy a tapintás számára érzékelhető mó-
don (Braille-kijelző) hozzáférhetővé tehetők. A cseh 
jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a látássérültek 
számára szolgáltató könyvtár a digitálisan beszerzett 
vagy saját maga által digitalizált műveket ne pusztán 
elérhetővé tegye, hanem a szolgáltatáshoz szükséges 
módon át is alakítsa. Az előadó mindemellett azzal 
a javaslattal élt, hogy a vonatkozó hatályos jogsza-
bályt úgy módosítsák, hogy az kötelezze a kiadókat 
nyomtatott példányaik elektronikus változatának 
kötelespéldányként való beszolgáltatására.

A szerzői jogi környezet idomulása a digitális  •
könyvtárakhoz Csehországban

Ahogy a szerzői jog fejlődése nem csekély párhuza-
mosságot mutat az egykori keleti blokk országaiban, 
úgy hasonló gondok foglalkoztatják a ma könyvtári 
szakembereit – például – a digitális tartalmak könyv-
tári szolgáltatása tekintetében – ez derült ki többek 
között Zdeněk Matušík számunkra nem kevés tanul-
sággal bíró előadásából21. Egyfelől a szerzői jogi ki-
vétel megengedi, hogy a könyvtárak helyiségeiben a 
megfelelő feltételek mellett elérhetővé tegyük digi-
tális gyűjteményünk jogvédett darabjait, másfelől ez 
a lehetőség közel sem meríti ki a korszerű könyvtári 
szolgáltatás támasztotta igényeket. Ma már fontos 
volna azokra is gondolni, akiknek nem áll módjukban 
ellátogatni a könyvtárba. Jogos igény tehát, hogy a 
művek otthonról is olvashatók legyenek, ugyancsak 
ez szolgálná a nemzeti kultúra globális megismerhe-
tőségét. A mostani – európai és nemzeti szintű – tö-
rekvések a közkincsek és a kereskedelmi forgalomból 

már kikerült művek digitalizálására és elektronikus 
formában történő hozzáférhetővé tételére koncentrál-
nak. Ami a kereskedelmi forgalomból már kikerült 
műveket illeti, a norvég Bokhylla22 projekt jelenti 
az első, ha úgy tetszik: úttörő kísérletet. A Norvég 
Nemzeti Könyvtár és a Kopinor közös jogkezelő 
szervezet együttműködésével megvalósuló digita-
lizálási programja 2009-ben indult el, a cél, hogy 
2017-ig 250 ezer könyvet tegyenek hozzáférhetővé a 
norvég IP-címmel rendelkező felhasználók számára. 
A jogvédett művek csak olvashatók: nem tölthetők 
le, nem lehet őket kinyomtatni. A Norvégián kívüli 
felhasználók kérvényezhetnek hozzáférést oktatás és 
kutatás céljából.
Franciaországban 2012 óta rendelkezik törvény a ke-
reskedelmi forgalomból kikerült (out-of-commerce, 
OOC) művek digitális felhasználásáról.23 A francia 
gyakorlat jogszerűségét többen vitatják, jelenleg az 
Európai Unió Bírósága is foglalkozik a kérdéssel. 
Az elmúlt évek során Németország és Szlovákia is 
jogi szabályozást vezetett be az OOC művek kö-
zös jogkezelésére. A szlovák jogszabály nem köti 
évszámhoz, hogy mely mű tekinthető OOC-nek. 
A Szlovák Nemzeti Könyvtár 2015-ös jelentése24 
szerint minden 2013 előtt megjelent monográfiát és 
2014 előtt megjelent időszaki kiadványt ebbe a ka-
tegóriába sorolnak.
Matušík előadásában Magyarországot is említi: ná-
lunk a nyilvános könyvtárak, illetve muzeális intéz-
mények, levéltárak stb. a gyűjteményeik részét ké-
pező műveket a saját helyiségeikben az ezzel a céllal 
üzembe állított számítógépes terminálokon a nyil-
vánosság egyes tagjai számára tudományos kutatás 
vagy egyéni tanulás céljára szabadon közvetíthetik, 
illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tehe-
tik azzal a – szokásos – feltétellel, hogy a felhaszná-
lás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 
közvetve sem szolgálja.25 (Tegyük hozzá, a 117/2004. 
(IV. 28.) Korm. rendelet ezt kiegészíti a dedikált háló-
zaton való hozzáférhetővé tétel lehetőségével.)26

Lengyelországban 2015 végén indult el az Academica 
digitális könyvtárközi-kölcsönző szolgáltatás, amely-
nek célja a Lengyel Nemzeti Könyvtár gyűjtemé-
nyében található tudományos művek elektronikus 
formában való hozzáférhetővé tétele. Az olvasók a 
műveket – a nemzeti könyvtár adatbázisához csatla-
kozva – dedikált terminálokon olvashatják az egyes 
közkönyvtárak vagy tudományos könyvtárak helyi-
ségeiben. A konkurens hozzáférések számát az hatá-
rozza meg, hogy a nemzeti könyvtár hány példánnyal 
rendelkezik a műből.
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Csehországban több évvel ezelőtt, nemzeti könyvtári 
stratégiai szinten kezdődött el a közös gondolkodás 
annak érdekében, hogy a szerzői jogi kereteket a di-
gitális korban jelentkező új felhasználói elvárásokhoz 
igazítsák. 2008-ban egy közös jogkezelő szervezettel 
kezdődtek meg a tárgyalások, majd 2012-ben a kultu-
rális tárca keretein belül létrejött egy munkacsoport, 
amelyben más érdekeltek, például a kiadók képvi-
selői is részt vettek. A létrejövő jogszabálytervezet 
tartalma egy ideig viták tárgya volt, majd alapként 
szolgált a 2015-ös tervezethez. Ez utóbbit az alábbi 
pontokban részletezzük (a jogszabályban nem rög-
zítendő, licencszerződésekben szabályozandó eljárá-
sokat dőlt betűvel jelölve):

a megoldás lényegi eleme a Kereskedelmi Forga- f

lomban Nem Kapható Művek Nyilvántartásának 
(Nyilvántartás) létrehozása;
a Nyilvántartást a Cseh Köztársaság Nemzeti  f

Könyvtára hozza létre és működteti, illetve teszi 
hozzáférhetővé a weboldalán;
a Nyilvántartásba irodalmi művek, illetve az ilyen  f

művekbe ágyazott egyéb művek (képek, ábrák 
stb.) kerülhetnek be;
a jogtulajdonos, valamely könyvtár, illetve az ille- f

tékes közös jogkezelő szervezet javasolhatja egy 
műnek a Nyilvántartásba való bekerülését; a javas-
latot késlekedés nélkül nyilvánossá kell tenni;
a mű akkor kerül be a Nyilvántartásba, ha f

nem volt lehetséges a javaslat benyújtásától szá- •
mított hat hónapon belül a kereskedelem szok-
ványos csatornáin keresztül vétel útján megsze-
rezni sem ugyanabban, sem hasonló formában, 
ésszerű erőfeszítések megtétele mellett, normál 
körülmények között;
sem eladás, sem licencszerződés tárgyát nem  •
képezi (pl. a jogtulajdonos nem tette online el-
érhetővé);
elvárható eljárás: •

médiakampány kifejtése annak érdekében,  –
hogy a nyilvánosság – és esetleg a jogtulajdo-
nosok – tisztában legyenek az eljárással;
a közös jogkezelő szervezetek tájékoztatják  –
az általuk képviselt jogtulajdonosokat az el-
járásról;
monográfiák esetén: –

a nemzeti könyvtár betölti a Nyilvántar- =
tásba azon 10 éve vagy 10 évnél korábban 
megjelent művek nemzeti bibliográfiai re-
kordjait, amelyekről nem készült a későb-
biekben kiadás;
a javaslatokat úgy kell közzétenni, hogy  =

megjegyzéseket lehessen hozzájuk főzni, 
illetve – a közzétételtől számított 6 hónapon 
belül – a jogtulajdonos törölhesse őket;
a javasolt művek piaci hozzáférhetőségét a  =
nemzeti könyvtár ellenőrzi;

időszaki kiadványok esetén: •
a nemzeti könyvtár beteheti a Nyilvántartás- –
ba a Csehországban 10 éve vagy 10 évnél 
korábban megjelent időszaki kiadványokat, 
amennyiben azok nincsenek kereskedelmi 
forgalomban;
az időszaki kiadványokban megjelent mű- –
vek csak az időszaki kiadvány részeként te-
kintendők  kereskedelmi forgalomban nem 
kaphatóknak;

a jogtulajdonos kérheti művének törlését a Nyil- f

vántartásból;
a kijelölt közös jogkezelő szervezet meghatal- f

mazással bír arra nézve, hogy kiterjesztett közös 
engedélyezés útján engedélyezze egy a Nyilván-
tartásban lévő mű felhasználását egy a kulturális 
minisztérium által nyilvántartásba vett könyvtár 
számára; az engedélyezés kiterjed 

a hozzáférhetővé tétel érdekében szükséges  •
másolat készítésére (az alábbiakban meghatá-
rozottak szerint);
a nyilvánosság tagjaihoz való, a könyvtár helyi- •
ségeiben felállított terminálokon keresztül tör-
ténő hozzáférhetővé tételre;
a nyilvánosság tagjaihoz való közvetítésre (a  •
könyvtáron kívül) 
ilyen engedély öt naptári évre adható, megújít- •
ható jelleggel; 
a felhasználó számára történő kinyomtatásra; •

ha a Nyilvántartásból a művet törölték, az nem  f

befolyásolhatja hátrányosan a mű érvényes licenc 
alatti felhasználását;
a konkrét licencszerződések tartalma a nemzeti  f

könyvtár (mint a könyvtári rendszer központja) és 
a közös jogkezelő szervezetek közötti tárgyalások 
eredményeinek függvénye; feltételezhető, hogy
a Nyilvántartásban található művek másolásának  f

fejében fizetendő átalánydíjat az állam (a kulturá-
lis minisztérium) állja;
az adott könyvtár gyűjteményében nem fellelhető  f

műnek a könyvtár területén található terminálon 
keresztüli felhasználásáért fizetendő átalánydíjat 
az állam (a kulturális minisztérium) állja;
a végfelhasználó számára készített nyomtatás költ- f

ségeit a végfelhasználó állja;
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a könyvtáron kívüli felhasználásért fizetendő díjat  f

a végfelhasználó, vagy – részben vagy egészben – 
a könyvtár állja;
az előző felhasználással kapcsolatos, a végfel- f

használó által történő nyomtatás díját a végfel-
használó állja.

Fontos hozzáfűzni, ami a díjak meghatározását illeti, 
hogy a cseh nemzeti könyvtárnak komoly fejtörést 
okozott a rendelethez kapcsolódó hatásértékelés el-
készítése, lévén a legnagyobb erőfeszítések árán sem 
sikerült kellő számú megbízható információt gyűjteni 
arra vonatkozóan, hogy az OOC művek felhasználása 
érdekében megkötendő licencszerződések várhatóan 
milyen anyagi feltételeket foglalnak majd magukban. 
(Idekapcsolódó gondolatok hangzottak el – a Digitá-
lis Jólét Program kapcsán – a budapesti Információs 
Társadalom Parlamentje egyik szekcióbeszélgetésén, 
amelyre 2016. június 17-én került sor a Képviselői 
Irodaházban „Nyitottság és tulajdonvédelem” cím-
mel. A résztvevők közül többen is azon a vélemé-
nyen voltak, hogy az e-könyvek könyvtári szolgál-
tatásának, így pl. kölcsönzésének alapfeltételeit és 
üzleti modelljeit a piacnak szükséges kialakítania: ez 
nem az a terület, amelyben az állami szereplők, úm. 
könyvtárak önmagukban elboldogulhatnak, illetve – 
a reális piaci igények felmérése és kiértékelés nélkül 
– kezdeményezőn léphetnek fel.)
Az ismertetett, a hatályos szerzői jogi törvényt mó-
dosító jogszabálytervezetet a cseh kormány elfogad-
ta és az országgyűlés elé terjesztette. Minden esély 
megvan rá, hogy még ez évben továbbjut a törvény-
hozáson és 2017. január 1-jei hatállyal bevezetésre 
kerül. Az, hogy az OOC-művek kiterjesztett közös 
engedélyezésére épülő modell széles körben elfo-
gadott, átfogó megoldásként szolgálhat-e az irodal-
mi művek digitalizálása és könyvtári felhasználása 
vonatkozásában, nagyban múlhat a francia törvény 
ügyében folyó peres eljárás kimenetelétől.

Központi virtuális eszközök/portálok

Nyílt forráskód – gyógyszer a fejfájásra? •
A Finnországból érkezett Erkki Tolonen és Ere 
Maijala a maguk közvetlen és szórakoztató stílusában 
vezették be a hallgatóságot egy jelentős vállalkozás, 
a Nemzeti Digitális Könyvtári Nyilvános Interfész 
projekt rejtelmeibe, külön felhívva a figyelmet a le-
hetséges buktatókra.27

A Finn Nemzeti Könyvtár projektje mindenekelőtt a 

digitális kulturális örökséghez való nyilvános hoz-
záférést lehetővé tevő portál kialakítását célozta (vö. 
Europeana), ugyanakkor olyan funkcionalitások is 
szerepeltek az elvárások között (kölcsönzéskeze-
lés, licencelt tartalmak kezelése), amelyek inkább 
a discovery eszközökre jellemzők (vö. EBSCO 
Discovery Service, Ex Libris Primo Central stb.). A 
finn kollégák összeállítottak egy műszaki specifiká-
ciót és egy funkcionalitás listát. A két dokumentum 
egymásra való utalásokat, illetve közös elemeket is 
tartalmazott: pl. annak igényét, hogy a beépített fel-
használói interfész minden funkcionalitása elérhető 
legyen nyílt API-kon keresztül.
Jóllehet a finn kormányzat ajánlása alapján a pályá-
zatoknak nyílt forráskódú megoldásokat is tartalmaz-
niuk kell, valamint több észérv is szolgál az OS-al-
kal mazások mellett, első körben el kellett vetni azt a 
lehetőséget, hogy ilyen alapokon hozzák létre az új 
országos könyvtári szolgáltatást. Ennek egyszerűen 
az volt az oka, hogy az OS megoldásokat nem kép-
viselték olyan jelentős cégek, amelyek alkalmasak 
lettek volna kellő bizalmat ébreszteni e termékek 
iránt. Általában is elmondható, hogy a pályázati el-
járások a nagyobb szállítóknak kedveznek. Először 
tehát egy kereskedelmi termék implementálásával 
próbálkoztak, de az több szempontból sem elégítet-
te ki az igényeiket. Az elvárt változtatások – nagy 
cégről lévén szó – lassú átmenete miatt végül végér-
vényesen a nyílt forráskód mellett tették le a voksot. 
Ezután elmerültek az alternatív megoldások, az egyes 
forráskódok elemzésében: az egyik döntő szempont 
az eltérő metaadat-formátumok támogatása volt. A 
választás ezek után a VuFindra esett. Ez a rendszer 
eleve tartalmazta a legtöbb elvárt funkciót, valamint 
könnyedén lehetett tovább bővíteni. Mindent össze-
vetve egy elég jól működő, a technikai környezethez 
illeszkedő megoldás született.

Országos discovery portál fejlesztése Csehor- •
szágban

A következő előadók a cseh könyvtári rendszerben 
fellelhető analóg és elektronikus források közös felü-
leten való szolgáltatását célzó portál létrehozásának 
körülményeiről számoltak be.28 
Az országos szolgáltatás fejlesztése a 25 legnagyobb 
cseh könyvtár összefogásával valósult meg, a könyv-
tárak által felállított közös bizottság koordinálásával. 
A kezdeti terv egy SaaS (software as a service) tech-
nológián alapuló portál beszerzését tűzte ki célul, 
de néhány év alatt bebizonyosodott, hogy a megol-
dás egyfelől költséges volna, másfelől nem érné el 
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az elvárt eredményt: egyfelől a könyvtárak jelentős 
része nem rendelkezett olyan technológiával, hogy 
kapcsolódhasson a portálhoz, másfelől a kész meg-
oldás megvásárlása is további jelentős fejlesztéseket 
igényelt volna. Mindez okból az a döntés született, 
hogy az egyes működő könyvtári rendszereket ellát-
ják megfelelő szabványos interfészekkel, hogy kom-
munikálni tudjanak a felállítandó portállal. A Morva 
Tartományi Könyvtár jelentős tapasztalatokkal bírt 
a nyílt forráskódú megoldások, illetve a VuFind 
discovery-eszköz implementálása terén, ezért 2014-
ben ezt az intézményt bízták meg a portál – VuFind-
alapokon történő – kifejlesztésével. Néhány hónapba 
telt, mire sikerült forrást szerezni a további fejlesztők 
bevonására és a szükséges tárhely beszerzésére, ez-
után 2015 végére elkészülhetett a bétaverzió.
A knihovny.cz nem csupán egy átfogó keresőszol-
gáltatás, hanem lehetőséget nyújt a felhasználóknak, 
hogy egy helyen kezeljék a különböző könyvtári 
tagsághoz kapcsolódó adatokat és szolgáltatásokat: 
például előjegyezzenek műveket, informálódjanak a 
már kikölcsönzött dokumentumokról, illetve a portál 
kapcsolódik a Nemzeti Műszaki Könyvtár (Národní 
technická knihovna) által működtetett könyvtárkö-
zi-kölcsönző szolgáltatáshoz is. A felhasználói felü-
letet az elvárások felmérésével és – a technika adta 
lehetőségeken belül – beépítésével alakították ki. A 
valóban hatékony keresés biztosítása érdekében a 
metaadatokat újraaratták, a dokumentum-leírásokat 
– egy komplex algoritmussal – duplumszűrték, szük-
ség esetén összekapcsolták, a szabványosság (MARC 
vagy Dublin Core-kompatibilitás) érdekében módo-
sították, valamint a Nemzeti Besorolási Állományból 
bővítették, ahol pedig lehetett, kiegészítették a teljes 
szöveghez vezető linkkel. Annak érdekében, hogy a 
portált kibővítsék további, a felhasználók életét ké-
nyelmesebbé tevő funkciókkal – például keresési ja-
vaslatok, automatikus kiegészítés funkció, relevancia 
szerinti sorrend – a Morva Tartományi Könyvtár egy 
ötéves kutatási projektbe kezdett a Brnói Műszaki 
Egyetem szemantikus adatgazdagításban és informá-
ciós technológiában jártas munkatársaival.

Slovakiana – a szlovákiai kulturális örökség  •
portálja és a Szerzői Jogi Központ tevékeny-
sége

Ahogy Richard Bednárik és Linda Suché ismerteté-
séből29 kiderült, a 2015 november óta nyilvánosan 
elérhető Slovakiana portál nem csupán egy kifino-
mult keresési és böngészési eszközökkel ellátott 
tartalomszolgáltatás, hanem egyszersmind digitális 

kataszter, a szlovák memóriaintézmények által „ter-
melt” digitális objektumok nemzeti aggregátora (az 
Europeana felé), amely indulása óta – a szlovákiai 
közgyűjtemények által digitalizált kulturális örök-
ség legalább 30%-át kitevő – több mint egymillió 
digitális dokumentumhoz nyújt hozzáférést, köztük 
nagy felbontású festményekhez, térképekhez, 3D-s 
modellekhez stb.
A szolgáltatást megvalósító projekt keretében életre 
hívtak egy Szerzői Jogi Központot, amelynek céljai: 
módszertan kidolgozása a kulturális objektumok 
szerzői jogi alapon történő osztályozása érdekében; 
Nemzeti Szerzői Jogi Nyilvántartás létrehozása; a 
szerzőkkel való tárgyalások lefolytatása és megál-
lapodások kötése a műveik digitális formában való 
elérhetővé tétele érdekében; szerzői jogi tanácsadás, 
illetve a memóriaintézmények segítése ezen a terü-
leten. A Nemzeti Szerzői Jogi Nyilvántartás létre-
hozása részint a memóriaintézmények rekordjaiból 
származó adatokra épít, részint manuálisan bevitt 
információkból épül. Célja a kulturális objektumok 
jogi státuszának azonosítása a lehető legautomati-
kusabb módon.
Szlovákiában a jogvédett dokumentumok könyvtári 
szolgáltatása hasonló korlátok között lehetséges, mint 
nálunk. Megoldásként kínálkozik azonban a keres-
kedelemből kikerült művekre vonatkozó jogi szabá-
lyozáson alapuló rendszer, amelynek létrehozása – az 
előadók szerint – a legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó esemény a digitalizálás szlovákiai történetében. 
Az online olvasást és további értékesítést is lehetővé 
tevő modell a Szlovák Nemzeti Könyvtár, a LITA 
jogkezelő szervezet és – a műszaki háttér biztosítása 
szempontjából – a Slovakianáért is felelős Nemzeti 
Kulturális Központ együttműködésén alapul.

Az együttműködések további példái •
A szekció további előadásai a közgyűjteményi együtt-
működés lehetőségeit járták körül.
A magyarországi Monguz Kft-t képviselő Simon And-
rás fejlesztői szemszögből világította meg30, hogy a 
digitális korban az ún. GLAM szektor intézményeit 
hasonló célok és feladatok, ebből fakadóan hasonló 
megközelítések és megoldások jellemzik. A GLAM 
feloldása: „galleries, libraries, archives, museums”, 
azaz „galériák, könyvtárak, levéltárak és múzeu-
mok”. Az előadó mindenekelőtt a besorolási rekor-
dok példáján keresztül mutatott rá a közgyűjteményi 
rendszerek közötti párhuzamosságokra.
A nemzeti aggregátorként – is – funkcionáló Cseh 
Digitális Könyvtár fejlesztéséről számolt be elő-
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adásában Martin Lhoták.31 A projekt keretében nyílt 
forráskódú alapon fejlesztett Kramerius rendszer 
mindenféle digitális tartalom kezelésére alkalmas, 
beleértve a könyvtárak learatott digitális gyűjtemé-
nyeit és a digitálisan születő (born digital) objek-
tumokat. Hátterében a nyílt forráskódú Fedorával 
jelenleg harminc cseh könyvtár használja, köztük a 
legjelentősebb gyűjtemények. A rendszer, amelyben 
85 millió oldalnyi digitális dokumentum gyűlt eddig 
össze, más – így például kereskedelmi – eszközökkel 
is együttműködik. Említést érdemel a korábbi projekt 
eredményeként létrejött Digitális Kataszter, amely 
információkat gyűjt – főként az adatok aratásával – a 
perzisztens azonosítóval (nemzeti bibliográfiai szám-
mal) ellátott, digitalizált objektumokról, hogy meg-
előzze ugyanazon dokumentumok többszöri digitali-
zálását. Ami a digitális dokumentumok létrehozását 
és – nemzetközi szabványokon alapuló – megőrzését 
illeti, erre a célra a Fedorára épülő ProArc rendszert 
fejlesztették ki. A Cseh Digitális Könyvtár portál je-
lenti a központi elérési felületet az ország digitális 
könyvtári gyűjteményeihez.
A Tomáš Psohlavec által bemutatott Manuscriptorium 
projekt32 története immár húsz évre nyúlik vissza. 
A kezdetektől TEI (Text Encoding Initiative) alapú 
belső formátummal operáló rendszer megvalósítása 
országos összefogásként indult, mára határokon át-
ívelő programmá nőtte ki magát, jellemző paraméte-
rei: 23 országból 120 intézmény, 46 ezer digitalizált 
dokumentum, 400 ezer rekord, 25 TB a képfájlok 
tárolására. A Manuscriptorium elsősorban az írott 
kultúra 1800 előtt keletkezett „könyvszerű” forrásait 
gyűjti és teszi hozzáférhetővé.
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Beérkezett: 2016. augusztus 4.
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Bevezetô
A könyvtárak a világon mindenütt gyorsan reagál-
nak a természeti katasztrófákra és a humanitárius 
válságokra: mégpedig befogadó környezettel, testi-
lelki menedékkel, információs forrásokkal. Amikor 
a menekültválság kibontakozott Európában, számos 
könyvtár tett gyakorlatias, szívmelengető lépéseket 
a kialakult helyzetre való tekintettel.
A következő összeállításból, melyet az IFLA Köz-
könyvtári Állandó Bizottságának tagjai gyűjtöttek 
össze, néhány európai ország gyakorlata ismerhető 
meg. Az összeállítók arra törekedtek, hogy tapaszta-
latcsereként, inspirációként kiindulópontot, segítsé-
get adjanak más könyvtárak számára. A példák azt 
is megmutatják, hogy a könyvtárak jelentős szerepet 
játszanak az emberek életének megváltoztatásában.
Az európai közkönyvtárak büszkék arra, hogy ha-
gyományosan, etnikai hovatartozástól függetlenül 
mindenkit szívesen látnak falaik között, így az Euró-
pába érkező menekülteket is. A könyvtárak többféle 
szolgáltatással segítik a menekült gyerekek és fel-

nőttek információkhoz és oktatáshoz való hozzáfé-
rését. Az EBLIDA (The European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associations) hon-
lapján linkek mutatnak a témával kapcsolatos ese-
ményekre és hírekre (http://www.eblida.org/news/
press-release-public-libraries-in-europe-welcome-
refugees.html).

Ausztria 
Az Osztrák Könyvtárak Egyesülete (Büchereiverband 
Ös terreichs) szerint a válsághelyzet kezelésének mi-
kéntje a társadalom és a könyvtárak nagy problémája. 
Az osztrák könyvtárak speciális szolgáltatásokkal, 
képzéssel, könyvcsomagokkal stb. támogatják a be-
vándorlókat. Az egyesület folyóiratának legutóbbi 
száma ugyancsak a menekültek könyvtárbeli foga-
dásának kultúrájára fókuszál (https://www.bvoe.
at/epaper/3_15/). Az egyesület azzal is támogatja 
a könyvtárakat, hogy plakátokat készíttetett A1-es 
méretben és harminc nyelven, melyek 2800 oszt-
rák könyvtár bejáratánál és belső falain láthatók. A 

Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának  
összeállítása a menekültek könyvtári ellátásáról

Az IFLA Közkönyvtári Szekciójának Responding! Public libraries 
and refugees című 2015 decemberében készült összeállítását  
(http://www.ifla.org/publications/node/9921?og=49) Murányi La-
jos tömörítette.
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plakát az egyesületi honlapról is letölthető https://
www.bvoe.at/sites/default/files/attachments/bvoe15-
willkommen-plakat-rz.pdf.
Az egyesület szervezésében elindult az Olvasás ha-
tárok nélkül projekt: a már jól bevált megoldások 
összegyűjtésével, továbbképzésekkel, könyvtári 
könyvcsomagokkal (pl. csendes – szöveget nem tar-
talmazó, képes – könyvekkel) és olvasójegy-haszná-
lati szabályokkal. Az anyag húsz nyelven készült, és 
letölhető a következő címről: https://www.bvoe.at/
themen/grenzenlos_lesen/benutzungsordnung.

Finnország 
A finn könyvtárak is többféle módon próbálják se-
gíteni a menekülteket. A tamperei városi könyv-
tár összeállításából megtudható, hogy készítettek 
egy speciális, könyvtárbemutató számítógépes dia-
sorozatot azok számára, akik még soha nem jár-
tak könyvtárban. Emellett többnyelvű szórólapok 
és más segédeszközök is elérhetők, letölthetők a 
honlapukról (http://kirjasto.tampere.fi/palvelut-
ja-asiointi/maahanmuuttajan-kirjasto/ és https://
piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/maahanmuuttajan-
kirjasto).
Elektronikus-magazinjuk terjesztője, a Vöröskereszt 
a könyvtárak és a telekommunikációs vállalat segít-
ségével minden menekültközpontban elérhetővé tet-
te a Press Display olvasását (ahol az idegen nyelvű 
magazinok megtalálhatók). A könyvtárak állományá-
ból kivont gyermekkönyveket is eljuttatják ezekbe a 
menekültközpontokba, és mindenkit megtanítanak a 
könyvtárhasználatra.

Franciaország
A Bibliothèque publique d’information (Bpi – in-
formációs közkönyvtár) igen népszerű a különböző 
nemzetiségű bevándorlók körében, akiknek a többsé-
ge semmilyen idegen nyelven nem beszél. Ezek az 
„új” olvasók 2009 végén jelentek meg a Bpi-ben 
szinte kizárólag az ingyenes internet-használat végett. 
Ebből adódott a partneri viszony ötlete a könyvtár 
és France Terre d’Asile, a menekülteket segítő civil 
szervezet között. 2010 júliusa óta a szervezet több 
nyelven beszélő képviselője (mediátora) hetente két-
szer, csütörtökön és pénteken délután 2-től 5-ig jelen 
van a könyvtárban, és segít eligazodni a bevándor-
lóknak ügyes-bajos dolgokban, társadalmi, jogi és 
közigazgatási kérdésekben. A Bpi francia társalgási 
tanfolyamokat is szervez külföldiek számára: pénte-
kenként három alkalommal kiscsoportos 75 perces 

nyelvi foglalkozásokat tartanak. Ezek a foglalkozá-
sok a társadalmi kapcsolattartás eszközei is egyben 
a menekültek körében. 2013-ban 1343 fő vett részt 
ezeken a tanfolyamokon.
A könyvtár rendezvénysorozatot is szervez a nem 
francia anyanyelvűek, főleg a migránsok számára.
A Cine-FLE lehetővé teszi a franciául tanulók szá-
mára, hogy feliratos francia filmek nézésével bővít-
sék nyelvtudásukat. A Falak mögött című program a 
Modern Művészet Nemzeti Múzeumában (MNAM), 
a Georges Pompidou Központban zajlik. A modern 
francia alkotásokról folytatott beszélgetéseknek a 
művészet felfedezése a célja. A Kincsvadászat című 
animációval szórakoztató módon teszik lehetővé a 
nyelvtanulást a könyvtárlátogatás során. Végül Az 
egyik parttól a másikig nevű program a migránsok 
két csoportját kapcsolja össze videókonferencia segít-
ségével, melynek keretében két frankofón országban 
(Franciaországban és Kanadában) szerzett tapaszta-
lataikat cserélhetik ki a franciául tanulók.
A Bpi záróra után külön is fogadja a szociális egye-
sületek segélyezettjeit. Ezt a programot 2010-ben 
vezették be az afgán menekültek rohama után, az 
őket fogadó egyesületek kérésére.
A párizsi Vaclav Havel Könyvtár főleg az Afganisz-
tánból és Irakból érkezett bevándorlókat és menekül-
teket várja, és célzott szolgáltatásokat nyújt nekik. A 
francia nyelvtanfolyam keretében lehetőség van fárszi 
(újperzsa) írás–olvasás foglalkozásokra, és találkoz-
ni lehet a menekülteket támogató civil szervezettel 
(France Terre d’Asile), mely segít a menedékkérel-
mek benyújtásában. Hogy az olvasók jobban megért-
sék a menekültek helyzetét és a multikulturalizmust, 
a könyvtár részt vesz a Cimade civil szervezet fesz-
tiválján (http://www.festivalmigrantscene.org/), ahol 
lehetőség van „állampolgári játékokra”, videónézésre, 
és egy „Isten hozott!” tematikájú filmről szóló vitá-
ra. A könyvtár javasolja, hogy induljon olvasóklub a 
bevándorlásról, és kiállítást is tervez a Magic-Majid 
című képregényről.
Párizs északi külvárosában, a Plaine commune-ben 
25 közkönyvtár és egy könyvtárbusz is működik. 
Ebben a városrészben a népesség 29%-a külföldi, 
134 nemzetiség él nagyon különböző kulturális, 
társadalmi, szakmai és emigrációs háttérrel. Annak 
érdekében, hogy mindenki hozzájusson a könyvtári 
szolgáltatásokhoz, a városi könyvtárhálózat szóróla-
pokat, brosúrákat biztosít a legkülönfélébb (pl. tamil 
vagy kínai) nyelveken. Gondoskodnak különböző 
nyelvű könyvekről és dokumentumokról, egy elekt-
ronikus forrásplatform (Médi@TIC) pedig ajánló 
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jegyzék segítségével népszerűsíti a francia nyelv ta-
nulását. Ezen kívül nyelvi műhelyeket szerveznek, 
ahol a látogatók biztonságos légkörben fejleszthetik 
nyelvtudásukat, továbbá non-profit szervezetekkel 
együttműködve segítik a migránsokat adminisztrá-
ciós tennivalóikban.
A kelet-franciaországi Nancyban a menekültek foga-
dásának részeként a városi könyvtárak úgy alakítot-
ták át állományukat, hogy közel-keleti újságokat is 
kínálnak olvasóiknak. A külügyminisztérium tanácsát 
is kikérték a „megfelelő” lapok kiválasztásához, és 
ennek nyomán fizették elő az Asharq Al-Awsat című 
lapot. Fel akarják mérni a könyvtárosok arab- és 
angoltudását is, hogy az illetékes városi szervekkel 
egyeztetve megszervezzék a menekültek fogadását.
Lorient-ben (Bretagne) a François Mitterrand Könyv-
tárban tanulást és önképzést segítő részleget alakítot-
tak ki (Logitheque), melyet korszerű információs és 
kommunkációs technológiával szereltek fel. Egyik 
fő céljuk a menekültek franciatanulásának biztosí-
tása digitális platformon. Három éve használják a 
könyvtárat a külföldiek, elsősorban azok a beván-
dorlók, akik franciául tanulnak, és akiket egyesületi 
önkéntesek kísérnek el ide.

Németország
Sok német közkönyvtár rendelkezik interkulturális 
gyűjteménnyel (idegen nyelvű könyvekkel, német 
nyelvkönyvekkel, különféle tájékoztató anyagokkal 
a mindennapi élethez, zenei anyagokkal és filmek-
kel). 2015-ben néhány könyvtár úgy bővítette ki a 
gyűjteményét, hogy az újonnan érkezett szír, iraki, 
afgán és eritreai menekültek igényeinek is megfelel-
jen. Bevezettek kifejezetten bevándorlóknak szóló 
szolgáltatásokat, pl. nyelvi kávézót, nyelvtanfolya-
mokat (amelyeket gyakran önkéntesek tartanak), 
és könyvtári sétákat szerveznek a bevándorlók és a 
speciális célcsoportok (mint a kísérő nélkül érkezett 
kiskorúak) számára. Néhány könyvtár ingyenes ol-
vasójegyet is ad, de a legtöbb könyvtár ragaszkodik 
a regisztrációs igazolványhoz, mellyel az újonnan 
érkezettek nem rendelkeznek. A közkönyvtárakban 
a dokumentumok helyben mindig használhatók, és a 
könyvtárak többségében a számítógépek is internetes 
hozzáféréssel és/vagy wi-fivel.
Hogy elérhető és vonzó lehetőséget biztosítsanak 
a nyelv elsajátítására a menekültek és a bevándor-
lók számára, a német könyvtárak bekapcsolódtak a 
Welcomegrooves projektbe. A program a német kre-
atív ipar hetven önkéntesének közös erőfeszítése: 
hat részből álló tanegységet készítettek Tanuljunk 

németül a zene segítségével címmel, melyet a mene-
kültek bevonásával 23 nyelvre le is fordítottak. Hogy 
minél inkább használóbarát legyen, MP3-fájlként le 
is tölthető mobiltelefonra, de online is használható. 
Mindehhez a könyvtárak biztosítják a helyet és a se-
gítséget. A Welcomegrooves alapgondolata az volt, 
hogy fogadjuk barátasággal azokat, akik menedékre 
leltek Németországban, és tegyük lehetővé számukra, 
hogy megismerkedjenek vendéglátó országgal. 
A Berlini Közkönyvtárak Egyesülete (VÖBB) már 
úgy ad olvasójegyet a menekülteknek, hogy nem 
kér regisztrációs igazolványt, elegendő az ideiglenes 
tartózkodási engedély vagy a szálláshely igazolása. 
A menedékesek bármelyik berlini közkönyvtárban 
kölcsönözhetnek és használhatnak digitális szolgál-
tatásokat, pl e-könyveket és zenei streaminget is
(https://www.berlin.de/sen/kultur/aktuelles/pres 
semitteilungen/2015/pressemitteilung.364028.php).
A Humboldt Egyetem a menekülteket vendégként be-
engedi az előadásokra és szemináriumokra, hetente 
egy alkalommal pedig egyórás konzultációt biztosít 
a vendéghallgatók számára. Az Egyetemi Könyvtár 
szabad elérést kínál minden szolgáltatásához, pl. a 
német nyelv tanulását szolgáló tankönyvekhez és az 
internethez is. 
A Bochumi Közkönyvtár kibővítette az állományát ia 
német nyelvtanulást segítő degen nyelvű könyvekkel 
a Szivesen várnak a könyvek! jelszó jegyében. A helyi 
könyvkereskedők is támogatják a könyvtárat a művek 
beszerzésében. A könyvtárban rendezvényeket tarta-
nak az önkénteseknek és a menekülteknek is, hogy 
bevezessék őket a könyvtár lehetőségeibe (főleg az 
idegen nyelvű és a nyelvtanulást segítő anyagokra 
hívják fel a figyelmet), és meghívják a menedékköz-
pont lakóit – elsősorban a gyerekeket és kísérőiket 
– a könyvtár ingyenes rendezvényeire. Felkeresik az 
óvodákat és iskolákat is, segítve, hogy a menekült-
gyerekek jobban megismerjék a könyvtárat. 
(http://www.bochum.de/C125708500379A31/vwC 
ontentByKey/W2A2PH3L250BOCMDE/nav/966C 
WU671BOCM)
A Hamburgi Közkönyvtár „Isten hozott, menekült!” 
mozgalmát egy diák azzal támogatja, hogy pólók-
ra és melegítőfelsőkre nyomtatja ezt a feliratot, és 
az interneten árulja, a vételárat pedig a Párbeszéd 
német nyelven című könyvtári program kapja. Több 
mint kétszáz önkéntes kapcsolódik be több mint heti 
80 órában a menekültek nyelvoktatásába a város 33 
könyvtárában. A városi könyvtár együttműködik a 
Kikötői Front nevű irodalmi fesztivállal, ahol a ren-
dezvényeken adakozásra kérik a résztvevőket.
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Minden fiókkönyvtár kapcsolatot tart a kerület me-
nekültszállójának, menekültcentrumának szociális 
munkásaival, s a szálláshelyek nyári rendezvényeit 
is felhasználják a menekültekkel való találkozásra és 
a könyvtári programokról való tájékoztatásra.
A Hamburgi Közkönyvtár magánadományokból 
online olvasójegyet ad a menekülteknek, akik a 
wifi-hozzáférés mellett olvasójegyükkel használni 
tudják a könyvtár idegennyelvű e-könyveit, zenei 
streamingjeit és online tanfolyamait.
A Hamburgi Közkönyvtárnak több olyan inter kul-
tu rális szolgáltatása és gyűjteménye van, melyeket 
kissé módosítottak, hogy jobban illeszkedjenek a 
frissen érkezett menekültek igényeihez. 
(http://www.buecherhallen.de/ehrenamt-blog-kamp 
agne-refugees-welcome-2015/, újságcikk: Barkow, 
Anne [et al.]: Willkommen! Flüchtlingsprojekte 
in deutschen Bibliotheken = BuB, 2015. Nr. 8–9. 
http://b-u-b.de/willkommen-fluechtlingsprojekte-in-
deutschen-bibliotheken/).
A Kölni Közkönyvtár Interkulturális Könyvtári Fó-
rumot (IKF) nyitott a központi könyvtár közelében, 
mely a külföldiek találkozó és tanulóhelye lett, és 
azok a a civilek is használják, akiket érdekel a kul-
túrák közötti párbeszéd. A könyvtár a helyi menekül-
tek fogadását szolgáló kezdeményezések találkozó-
helyévé vált. A fórum más szervezetekkel karöltve 
változatos rendezvényeket szervez a menekülteknek 
(pl. könyvtárbemutatókat tartanak, és többféle kon-
zultációs szolgáltatásokat nyújtanak, segítséget ad-
nak a házifeladat-elkészítésében is, és több nyelven 
biztosítanak irodalmat a fiatalok számára). A fórum 
csoportmunkára és egyéni tanulásra is lehetőséget 
ad, és támogatja az önkéntesek munkáját is, akik a 
menekült gyerekek iskolán kívüli mentorálását, ill. 
a menekültcsaládok segítését végzik. A fórum terü-
letén egyéni és csoportos foglalkozásokhoz használ-
ható munkaállomásokat és olvasóteret alakítottak ki, 
ahol nyelvtanulást segítő anyagok, számítógép, vetítő 
és audió-állomások használhatók. Az IKF vasárnap 
kivételével minden nap nyitva van, működtetését 
önkéntesek végzik a városi könyvtár támogatásával. 
Az IKF a nyitva tartási idő után önkéntes kezdemé-
nyezésekre is használható, s máris olyan létező kíná-
latokat kapcsol össze, mint pl. az önkéntesek számára 
készült tájékoztatók és a menekülteket fogadó kezde-
ményezések, információs anyagok a német nyelv ta-
nulásának segítéséhez, médiadobozok és többnyelvű 
olvasmányok menekült-kisgyerekek számára. A Köl-
ni Közkönyvtár integrációs tanfolyami programjába 
a könyvtár bemutatása és három hónapra érvényes 

olvasójegy-használat is beletartozik. 
A Lipcsei Közkönyvtár együttműködik a lipcsei me-
nekültügyi tanáccsal a Lipcsébe érkezve nevű prog-
ramban: a könyvtárban tartják az önkénteseknek 
szervezett tanfolyamokat, ahol az önkéntesek meg-
tanulják, hogyan tudják majd a menekültek a könyv-
tárat kulturálódásra, tanulásra, információ-szerzésre 
és főleg nyelvtanulásra használni.
A Magdeburgi Közkönyvtár kiállítást szervezett a 
Szász-Anhalt tartomány menedékszállásain élőkről 
készített fotókból. A könyvtár a menekült gyerekek 
számára szervezett kreatív programban együttmű-
ködik egy egyesülettel. Egy szociálpedagógus és 
egy művész felkeres menekültközpontokat, és üres 
cipősdobozokat adnak a gyerekeknek, hogy saját or-
szágukról és helyzetükről szóló információkkal tölt-
sék meg azokat. Ezekből a gyűjtésekből kiállítást ren-
deznek a könyvtárban (http://www.bibliotheksportal.
de/index.php?id=787).
A Müncheni Nemzetközi Ifjúsági Könyvtár rendezvé-
nyeket tart a helybeli és a menekültekből álló osztá-
lyok tanulóinak azzal a szándékkal, hogy megismer-
kedjenek egymással, s bővítsék ismereteiket egymás 
kulturális hátteréről (http://www.bibliotheksportal.de/
index.php?id=787).
A Brémai Közkönyvtár a menekültszállásokra visz 
médiadobozokat ötnyelvű anyagokkal. A progra-
mot a brémai szenátus finanszírozza (http://www.
bibliotheksportal.de/index.php?id=787).
A Duisburgi Közkönyvtár 2011-ben Nemzetközi 
Gyermekkönyvtárat nyitott. A gyűjtemény kb. 6000 
tételes és 17 nyelvű. A Németországba érkeztem nevű 
gyűjteményrészben a migráns közösségekről, az el-
érhető kulturális projektekről és más helyi intézmé-
nyekről adnak információt, és a nyelvtanuláshoz is 
lehetőséget biztosítanak. A könyvtárban ún. nyelvi 
kávéház is működik, ahol a menekültek és az önkén-
tesek kávézás közben tanulhatnak, és az önkéntesek a 
nyelvtanulási kérdésekben is segítenek. A Duisburgi 
Közkönyvtár 2015-ben serdülő menekülteknek szóló 
kísérleti programot indított Németórák a könyvtárban 
címmel, melynek során bemutatják a könyvtár hasz-
nálatát és a német fiatalok mindennapjait. A program 
elsődleges célja az olvasás és a média-műveltség, 
valamint a nyelvtanulás fejlesztése (http://b-u-b.
de/willkommen-fluechtlingsprojekte-in-deutschen-
bibliotheken/) és http://www.bibliotheksportal.de/
index.php?id=787 e-mail ).
Az Erlangeni Közkönyvtár olyan csomagokat kínál 
a menekülteknek, amelyekben nyelvtanulást segítő 
anyagok találhatók. A menekültekből álló osztá-
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lyok tanulói idegennyelvű könyvcsomagot kaptak a 
könyvtártól (http://www.bibliotheksportal.de/index.
php?id=787).
Az Erlangen-Nürnbergi Friedrich-Alexander Egye-
temen a Tájékoztatás a menekültek és menedékkérők 
tanulási lehetőségeiről nevű projekttel segítik a me-
nekülteket. A program célja a menekültek felkészítése 
arra, hogy a menekült státusz elismerése és a köte-
lező nyelvtanfolyam elvégzése után elkezdhessék 
felsőfokú tanulmányaikat. A projektben orientációs 
kurzus, tanácsadás, intenzív német nyelvtanfolyam, 
előadások látogatása és baráti találkozó programok 
választhatók. Az egyetemi könyvtár ingyenes olvasó-
jegyet biztosít számukra mind a hagyományos, mind 
az elektronikus anyagaihoz. 
Az Esseni Közkönyvtár adományokat gyűjt a mene-
kültek számára; a helybeliek könyveket, játékokat, 
CD-ket hoznak be, amik azután a menekültközpon-
tokba kerülnek.
A Nürnbergi Közkönyvtár a nyelvet nem jól beszé-
lők segítésére vizuálisan jelenítette meg a könyvtár 
használatáról szóló információkat, és többnyelvű 
szószedeteket állított össze. A városban lakó mene-
kültek ingyenes olvasójegyet kapnak (http://www.
bibliotheksportal.de/index.php?id=787).
A Nürnbergi Asylotéka egy 2012-ben menedékszál-
lón létesített kiskönyvtár, amiből később oktatási se-
gítő pont (hot spot) lett. Az önkéntesek német nyelv-
tanfolyamokat tartanak itt, és többek között segíte-
nek a házifeladat elkészítésében is (http://asylothek.
blogspot.de; https://www.bibliotheksforum-bayern.
de/fileadmin/archiv/2015-3/PDF-Einzelbeitraege/
BFB_0315_05_Reichert_V05.pdf).
Az IFLA felhívására beérkezett beszámolók tanú-
sága szerint a német kisvárosok (Wilhelmshaven, 
Straubing, Dinslaken, Erbach, Norderstedt, Hückes-
wagen, Echzell, Germering, Lauf, Villingen, 
Schwenn ingen) könyvtárai hasonló, de természe-
tesen szűkebb körű helyi projekteket, kezdeménye-
zéseket, eseményeket és programokat (asylotéka, 
médiaboxok, adománygyűjtés, nyelvi 
képzés, nyelvi kávéház, gyermekkönyvek, tájé-
koztató brosúrák, kulturális séták) indítottak. Né-
hány link, amely ezeket mutatja be: (http://www.
frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/Poesie-
fuer-die-Asylothek;art2390,4295624); http://w 

ww.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-erbach/pfa 
rrei_erbach/koeberbach/aktionen/index.html?f_
action=show&f_newsitem_id=49795),

Svédország

2015-ben Svédországba naponta ezernél is több 
menedékkérő érkezett, akik között sok kísérő nél-
kül érkező kiskorú volt. A könyvtárak azzal tudnak 
segíteni, hogy a bibliobuszok elmennek a menedék-
szállásokra is, és könyveket, ill. könyvtári informáci-
ókat kínálnak különböző nyelveken. Egy többnyelvű 
könyvtáros csapat mesemondó foglalkozásokat tart 
angol, arab és más nyelveken.
A Stockholmi Közkönyvtár lehetővé teszi a menekül-
tek számára, hogy személyi okmány vagy más hiva-
talos irat nélkül is kaphassanak olvasójegyet, hogy 
kölcsönözhessenek, újságot olvassanak, használ-
hassák a számítógépet és az internetet. A stockholmi 
könyvtárak azzal is foglalkoznak, hogy civil szerve-
zetekkel karöltve segítséget adjanak a tanuláshoz. 
Most próbálnak mini-mozgókönyvtárakat szervezni 
a távolabbi területeken is, hogy a menekültek addig 
is tudjanak helyben olvasni, tájékozódni, amíg me-
nedékkérelmük elbírálására várnak, vagy egy másik 
település felé tartanak.

Egyesült Királyság

A CILIP (The Chartered Institute of Library and 
Information Professionals), a britek könyvtáros 
egyesülete Welcoming Refugees to the UK (and to 
Libraries): The role of libraries in times of crisis 
címmel adta közre menekültekre vonatkozó tájé-
koztatóját (http://www.cilip.org.uk/blog/welcoming-
refugees-uk-libraries).
A honlapon megtalálható a Fogadó nyilatkozat-
ra (Welcome Statement) mutató link, melyet a 
Főkönyvtárosok Egyesülete (The Society of Chief 
Librarians, SCL) és a Gyermek- és Iskolai Könyvtá-
rosok Egyesülete (Association of Senior Children’s 
and Education Librarians, ASCEL) adott ki, de gya-
korlati példákra utaló linkek is találhatók a könyv-
tárosi teendőkről.
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Kutatás 2.0

A tudományos kutatás folyamata és módszerei jelentős változásokon estek át a 
közelmúltban. A leginkább érintett résztvevők maguk a kutatók, akik nap mint nap 
új kihívásokkal szembesülnek a nyitott tudomány (open science) labirintusában. 
Mindezek hatására a tudományos munka értékelési szempontjai is módosulnak, 
többé-kevésbé követve vagy legalább jelezve a kutatás és főleg annak finanszírozói 
által felállított új követelményeket. A tudományos kutatás és a kutatási eredmények 
nyilvánosságra hozásának változásai nem feltétlenül viszik rossz irányba a tudo-
mányt, de az ellenkezőjét sem lehet nyugodtan állítani. Miközben gomba módra 
szaporodnak a parazita kiadók, a pályázati kiírások szinte követhetetlen instrukciói 
nem adnak transzparens, közérthető útmutatást (az értékelés misztikumáról nem is 
beszélve), és az egyre erősödő publikálási kényszer elsősorban a felnövekvő kutatói 
generációra ró hatalmas terheket. Ezzel párhuzamosan tudományos kutatások jelzik, 
hogy még az internet világában szocializálódott nemzedék is segítségre szorul az 
információs írástudás terén, akár a kutatásban, akár a mindennapokban. 
A tapasztaltabb, papír-alapú módszerekhez szokott kutatói generációnak nem fel-
tétlenül jutott ideje arra, hogy az információtudomány változásait is figyelemmel 
kövesse, sem arra, hogy kutatási szokásait a technológia legújabb vívmányainak 
alkalmazásával optimalizálja. Az egyetemi könyvtár ma már nem tölti be azt a sze-
repet, amelyhez a kutatók hozzászoktak, illetve nem olyan módon teszi ezt, ahogy 
azt megszoktuk. Emellett az egyes tudományterületeken legjobb esetben is szór-
ványos, esetleges, sőt, alkalmanként önkényes módon történnek változások. Hogy 
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ezt belássuk, elég csak a tudománymetria vagy a folyóirat-publikálás 
területeire gondolnunk. 
Ebben a vákuumban léphetnek fel és nyújthatnak gyorssegélyt a könyv-
tárosok és információs szakemberek. A nyílt hozzáférés térhódítása a 
tudományban nagyobb nyilvánosságot hozott a kutatásnak, és ebben a 
felsőoktatási és tudományos könyvtárosok úttörő szerepet vállaltak. De 
lássuk be, bármelyik  tudományágról beszélünk is, melyik szakember-
nek jut arra ideje, hogy naprakész maradjon a tudományos közlemények 
áradatában? Arra pedig végképp nem marad energiája sem a kutatóknak, 
sem a könyvtárosoknak, hogy ezeket értelmezve-összegezve, a saját 
helyzetüknek legjobban megfelelő stratégiát alakítsanak ki, amelyből 
nemcsak önmaguk, hanem a felhasználók is a legjobban profitálhatnak. 
Ehhez nyújt nagy segítséget a Research 2.0 and the future of information 
literacy című kötet.
A hivatkozásokkal és tárgymutatóval együtt is mindössze 190 oldalas 
mű alapos tájékoztatást nyújt mind az információs szakember, mind 
pedig a tudományos kutató számára. Jóllehet a könyv elsősorban a 
könyvtárinformatikai szakma érdeklődésére tarthat számot, első pozití-
vumként kiemelendő tudományos módszeressége. Ez ugyanis jelenleg a 
pályázatok elbírálásának legfrissebb, bár kimondatlan szempontja, ezért 
a könyvet a tudomány művelői számára is fontos forrássá teszi. A négy 
fejezetből álló kötetet több mint húsz oldalas hivatkozásgyűjtemény 
egészíti ki, ami önmagában is pótolhatatlan kutatási segédlet. A listán 
szereplő cikkek, könyvek, könyvfejezetek és internetes források, több 
nyelvből válogatva, áttekintő műhöz illően térben, időben és mélység-
ben is értékes módon fedik le az információtudományi szakirodalom 
jelentős részét. A könyvben való eligazodást pedig a már említett tárgy-
mutató könnyíti meg. 
Az információs műveltség (information literacy) fogalma az elmúlt év-
tizedekben hosszabb-rövidebb időre  új és népszerű témaként gyakran 
felbukkant, és tartotta is magát, tehát egy következő divathullám sem 
söpörte el. Számos meghatározása és megközelítése létezik szerte a vi-
lágban, azonban a kritériumok többnyire közös elemekre épülnek. Leg-
utóbb az Amerikai Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak Egyesülete 
(ACRL) fogadta el az információs írástudás legújabb követelményrend-
szerét, amely hat mérvadó kritériumot tartalmaz. Ezek közül az egyik a 
tudomány párbeszédet-jellegét hangsúlyozza, miszerint az információ-
forrás a szerzők szakértelmét és hihetőségét tükrözi, és azon információs 
igény kontextusában értékelendő, ahol az információt használni kívánják. 
A Research 2.0 and the future of information literacy című kötet joggal 
nevezhető értékes kézikönyvnek mind a felsőoktatási és tudományos  
könyvtárak, mind a könyvtárakat használó kutatók és oktatók számára.
A kötet első fejezete arra a változásra összpontosít, amelynek során a 
kutatási folyamat a közösségi média irányába kezdett orientálódni, hi-
szen a Kutatás 2.0, paradigmát jelentős részben a közösségi média által 
létrehozott technológiai újítások idézték elő. Ahogyan a kutatási fo-
lyamat minden résztvevője egyre aktívabb szerepet vállalva, nagyobb 
arányban fordul a nyomtatott szöveg alapú megoldásoktól az elektroni-
kus változatok felé, a kutatásnak egy új, az eddigi ismereteinkkel nem 
leírható formája és rendszere van kialakulóban. A rendelkezésre álló új 
kutatási eszközök napjaink kutatását rugalmasabbá, átláthatóbbá és in-
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formálisabbá változtatták. Az új lehetőségek közül 
kiemelendő, hogy – ideális esetben – a szabadon 
hozzáférhető adatok alapján a kutatási eredmények 
szélesebb rétegek számára válnak elérhetővé, számos 
kutatás pedig megismételhetővé.
A Kutatás 2.0 elméleti bevezetője után a szerzők egy 
rendkívül fontos tényezőre összpontosítanak, amikor 
a kutatást végző tudósok olyan képességeit és készsé-
geit sorolják fel, mint például értelmezés, a közösségi 
(társadalmi) intelligencia, az adat-alapú okfejtés, a 
virtuális és hálózati együttműködés, az interkulturális 
kompetenciák és a projektmenedzsment. Az első fe-
jezet kiemelkedő része egy viszonylag új, de fontos 
fejlemény, a nyitott tudomány részletezése a szak-
irodalom és a gyakorlat alapján, beleértve annak elő-
nyeit és már látható buktatóit. A legterjedelmesebb 
rész ebben a fejezetben a tudományt adatintenzív 
paradigmaként tekinti át, kezdve az adatkezeléstől 
a menedzselésen át a hozzáférés biztosításáig. Ez a 
rész vezet be néhány olvasóbarát, könnyen áttekint-
hető kommunikációs megoldást kérdések és pontok-
ba szedett listák formájában. A fejezet utolsó része a 
Kutatás 2.0 elterjedési lehetőségeit elemzi, és annak 
feszegetésével zárul, hogy vajon miért ódzkodnak a 
kutatók annyira a közösségi media elterjedésétől a 
tudományban, jóllehet tudományterületre lebontva 
nagy eltérések mutatkoznak a közösségi media le-
hetőségeinek kiaknázásában.
Az ismeretekben gazdag, az oktatásban és kutatásban 
egyaránt jól használható második fejezet részletezi 
mindazt, amit az információs írástudásról tudni illik. 
A közhasználatban forgó meghatározásokat és irány-
elveket bemutató fejezetet három, a kontextualitásra 
összpontosító fejezet követi a kötet már megszokott, 
tetszetős formai elemeinek alkalmazásával. Az egyéb 
írástudásokat (műveltségeket) taglaló rész ráébreszt 
bennünket egy sor olyan készségre, amelyeket a 
hétköznapokban birtokolunk és használunk. A mind-
annyiunk előtt jól ismert információs túlterhelés be-
mutatása zárja a fejezetet, amelynek értékes része 
a személyes információmenedzsmentre vonatkozó 
kutatások és ismeretek bemutatása.
A harmadik fejezet könyvtári, könyvtárinformatikai 
összefüggésben közelíti meg az információs írástudás 
elméleti kérdéseit, és ahogyan a címe is jelzi, a köny-
vespolcoktól a Web 2.0 felé vezető utat járja végig. 
Ez a fejezetcím igen találó, hiszen a paradigmaváltá-
sért a fizikai környezet és technológiai újítások csak 

részben felelősek. Nem hanyagolható el sem elmé-
letben, sem gyakorlatban  magának az információs 
műveltségnek, illetve annak értelmezésének a fenti 
változásokat követő átalakulása. Történeti áttekintést 
kapunk arról, miként alakult át a bibliográfiai oktatás 
az új információs írástudásnak megfelelő készségek 
fejlesztésévé. Az újabb és újabb, a felhasználói igé-
nyekre épülő információs műveltségi alapkészségek 
megjelenése és oktatása termékenyen hatott a téma 
elméleti megközelítésére is, amelyet a kötet az in-
formációs műveltség szélesebb teoretikus összefüg-
géseiben elemez. 
A negyedik – az előzőekhez képest rövidebb terje-
delmű – fejezet rövidsége nem megy a minőség ro-
vására.  Épp ellenkezőleg, a felsőoktatási könyvtárak 
perspektívájából közelítve az információs írástudás 
és a Kutatás 2.0 összefüggéseit, ez a rész a jelenlegi 
állapot meghatározó tényezői és a jövőbeli kihívások 
taglalásával foglalja össze a szerzők helyzetjelenté-
sét. Az eszközök, források és tevékenységek digitá-
lis környezetbe történő elvándorlása, a tudományos 
kommunikáció eszközeinek és értékelési módsze-
reinek gyökeres átalakulása, az információkeresési 
szokások változásai, és a nyílt hozzáférés továbbra 
is nagy feladatok elé fogja állítani a könyvtárosokat, 
valamint a felhasználó kutatókat, oktatókat és diáko-
kat egyaránt. Könyvtárosok számára igen értékesek 
azon bekezdések, amelyek a könyv korábbi okfejté-
seire épülve ötleteket adnak a könyvtár és szolgálatai 
megújulására-megújítására Az alakulóban lévő kuta-
tási környezet követelményeinek figyelemmel kísé-
rése és gyors reagálás az érzékelt, megfigyelt vagy 
olvasott tendenciákra, a tudomány előrehaladását 
fogják szolgálni, ami minden kutatói és felsőoktatási 
könyvtár legfőbb célja.
Az ACRL követelményrendszerének legelső eleme 
a szakmai hozzáértés körülírása. Az irányelv szerint 
az autoritás konstruált és kontextuális. Koltay Tibor, 
Sonja Špiranec és Z. Karvalics László munkája ezt 
a folyamatot is jól illusztrálja. A kötet összeállítása 
kétségkívül a téma leghozzáértőbb szakemberei közé 
emeli a három szerzőt az információtudomány terén. 
Manapság ritka, hogy egy tudományos közlemény 
vagy kötet elsöprő sikert arasson. A Research 2.0 and 
the future of information literacy kiváló jelölt erre, és 
megérdemelné a nagyobb nyilvánosságot.

Hajnal Ward Judit
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Örvendetesen hamar került a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba 
Christine L. Borgman 2015-ben megjelent könyve, amelyben – többek 
között – azt olvashatjuk, hogy Galilei 17. századi munkái a Jupiter hold-
jairól többek között azért is maradhattak a tudomány mérföldkövei, mert 
az általa összegyűjtött adatok mindenki rendelkezésére állnak. 
Ha ma megkérdezünk kutatókat arról, hogy akarják-e megosztani az 
adataikat, bizonyára igennel válaszolnak. Amikor viszont azt kérdezzük 
ugyanazoktól a kutatóktól, hogy ők maguk megosztanak-e adatokat, jel-
lemzően nemleges válaszokat kapunk. 
Christine Borgmant idehaza néhányan személyesen is ismerhetik, hiszen 
1994-ben a felsőoktatási világbanki projekt egyik szakértőjeként járt Bu-
dapesten. Ami ennél fontosabb, hogy nyugodtan állítható: a Kaliforniai 
Egyetem (UCLA, Los Angeles) professzorasszonya világszerte elismert 
szakember, akire sűrűn hivatkoznak a tudományos kommunikáció kér-
déseivel és a könyvtárak jövőjével foglakozó publikációkban. Korábbi 
könyvei (From Gutenberg to the Global Information Infrastructure, 
2000; Scholarship in the Digital Age, 2007) több díjat is nyertek. Az 
előbbiről magyar nyelven is jelent meg recenzió.1 
Most ismertetésre kerülő könyve, amelynek elkészültében valamilyen 
módon részt vállaló munkatársainak több oldalon köszöni meg a köz-
reműködését, elnyerte az Amerikai Könyvkiadók díját. Angol nyelvű 
ismertetés erről az új műről már megjelent, méghozzá a szerző és a 
könyv rangjához illő2, hiszen szerzője, Carol Tenopir (The University 
of Tennessee, Knoxville) szintén szakmánk „nagyasszonyai” közé tar-
tozik, aki maga is jelentős kutatási és publikációs tevékenységet folytat 
a kutatási adatokkal kapcsolatban.
Ahogy azt Borgman kifejti, a „nagy adat” elnevezés Derek de Solla 
Price könyvének címéből (Kis tudomány, nagy tudomány 3) eredeztet-
hető. A „nagy adat” fogalma – amint arra Z. Karvalics László felhívja 
a figyelmünket – önmagában értelmezhetetlen, hiszen a nagy adat nem 
az általában vett adattömegből fakad, hanem konkrét „nagy adatok” 
eredményezik, továbbá megértéséhez a „kis adat”, az „összekapcsolt 
adat” (linked data) és a „nyílt adat” (open data) együttes természetének 
ismerete szükséges.4 
Mindenestre Borgman megfogalmazza, a kis adatok is alapvetőek a tudo-
mányos kutatás számára, mivel az adatok mennyiségének növekedésével 
fordítottan arányos az a képességünk, hogy az egyes egyedeket megfi-
gyeljük, ráadásul nehezebb megállapítani, hogy ezek a megfigyelések 
mit jelentenek, mivel nem feltétlenül tudjuk, miként gyűjtötték, hogyan 
kezelték vagy miként alakították át őket. Ezért van, hogy sok kutató in-
kább kisebb, közelről is „szemügyre vehető” adatmennyiségekkel szeret 
dolgozni. Ennek okán is kimondható tehát, hogy a nagy adat nem fel-
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tétlenül jó adat. Amikor pedig a kutatók nem tudják 
feltárni az adatokat vagy azok nem is feltárhatóak, 
illetve nem hozzák őket nyilvánosságra, akkor lehet, 
hogy semmilyen adat sem fog rendelkezésükre állni. 
Ez az egyik magyarázat arra, hogy miért olvashatjuk 
a könyv címében ezt, az utóbbi helyzetet tömören 
megfogalmazandó kifejezést: no data. Tegyük vi-
szont hozzá, hogy vannak olyan üzleti, a biztonságot 
vagy a magánélet titkosságát érintő érdekek, amelyek 
nem teszik lehetővé egyes adatok nyílttá tételét.5 
Borgman mindazonáltal aláhúzza, hogy az elszigetelt 
adatoknak nincs értelme, hiszen a tudás infrastruktú-
rájában, tehát az emberek, intézmények, tárgyak és 
viszonylatok környezetében léteznek. Értékük akkor 
van, ha használjuk őket, amihez olyan infrastruktúrá-
ra van szükség, amely magában foglalja a hatékony 
hozzáférést, a megőrzést, valamint az adatok haszná-
latának és újrahasznosításának eszközeit. A tudás inf-
rastruktúrájának nélkülözhetetlen része volna, hogy 
azok, akik az adatokat helyes és szakszerű módon 
kezelik, érdekelve legyenek ebben, hiszen ösztön-
zés nélkül a kutatók többsége nem érez indíttatást az 
adatok megosztására.
A fentiekből már kiderült, de erősítsük meg, hogy a 
címválasztás nem véletlen. Solla Price munkássága 
Borgmant is inspirálta, így az ő könyvének címe is 
találó és figyelemfelkeltő, de nem öncélú módon, 
mert a problémát összetettségében fogja meg.
A könyv hat fő témára koncentrál, amelyeket a szerző 
provokációknak nevez. A provokáció szó használa-
ta nem új a nagy adatokkal kapcsolatban, hiszen ezt 
használja Danah Boyd és Kate Crawford korábban 
megjelent, viszonylag nagy figyelmet kapott cik-
kében. Magyar nyelven is olvasható, bár címének 
fordításában nincsen ott, magában a szövegben már 
provokatív megállapítások szerepelnek.6 A kifejezés 
tehát nem új, de nagyon is helyénvaló. Mivel mind-
egyik rendkívül összetett, nehéz egy-egy szóban 
összefoglalni őket, de azért a következőket mond-
hatjuk róluk: 

Az adatok reprodukálhatósága, megosztása és 1. 
újrafelhasználása;
A tudástranszfer kontextusa és időbelisége;2. 
Az adatok szerepe a tudományban; 3. 
A nyitottság (a publikációkhoz való nyílt hoz-4. 
záférés, a nyílt adatok és a nyílt forrású szoftve-
rek) hatása;
A tudás infrastruktúrájának fejlődési folya-5. 
mata;
Az infrastruktúra finanszírozása. 6. 

Az infrastruktúra kapcsán említsük meg, hogy 

Borgman nem hagy kétséget afelől, hogy az adatok-
kal kapcsolatos infrastruktúra kiépítése meg fogja 
érni azt a rengeteg munkát, amelyet a tudományos 
világ belefektet.7 
Mivel a „provokációk” szorosan kötődnek egymás-
hoz, a szerző három részben tárgyalja őket. Az adatok 
és a tudományos kutatás címet viselő rész tartalmazza 
a kutatási adatok meghatározását, továbbá felvázolja 
a hozzájuk fűződő kulturális tényezőket. Az esetta-
nulmányokat tárgyaló rész egy-egy fejezetet szentel 
a természettudományoknak, a társadalomtudomány-
oknak és a humán tudományoknak. A harmadik rész 
témáját az adatokkal kapcsolatos szakpolitikai irány-
elvek és gyakorlat adják.
Emeljünk ki néhány figyelemreméltó gondolatot a 
könyvből! A cím magyarázatául is szolgálhat az a 
megállapítás, hogy – míg bizonyos tudományágak-
ban (például a genomikában vagy csillagászatban) 
az adatok nagy és közös tömegével dolgoznak a 
kutatók – a kutatások túlnyomó többségét végző 
egyének és kis csoportok helyhez kötött adatokat 
kezelnek, vagy olyan témákat kutatnak, amelyekben 
nem állnak rendelkezésre megosztott vagy megoszt-
ható adatok. Emellett nem szabad megfeledkeznünk 
arról az aranyszabályról sem, mely szerint, ami jó 
a fizikában, nem feltétlenül jó a filológiában, tehát 
nem mindig van arra lehetőség, hogy közös adatokat 
találjunk. A sokféleség ráadásul nemcsak tudomány-
területenként van meg, hanem minden egyes kutatási 
kérdés a megfigyelés az adatok rögzítésének más és 
más formáit követeli meg. Mindeközben mégis van 
közös nevező, amely többnyire a felsőbb szinteken 
jelenik meg. 
Említsük meg, hogy aki netán azt forgatja a fejében, 
hogy a kutatási adatokról angol nyelven írna bármit, 
annak feltétlenül el kell olvasnia, amit Borgman az 
adatok szó egyes és többes számú használatáról ír. 
Milyen adatokat tartsunk meg és miért? Ez a kérdés 
már a könyv zárófejezetének címe. Ebben a fejezet-
ben a szerző újra megvizsgálja a „provokációkat”.
A könyv utolsó oldalán Borgman emlékeztet bennün-
ket arra, hogy nincs általános érvényű válasz arra, 
hogy mit is értsünk kutatási adat alatt, mivel nehéz 
és összetett feladat ezt a fogalmat meghatároznunk. 
Tenopir szerint viszont Borgman könyve arra int ben-
nünket, hogy a problémák összetettsége és diszcipli-
náris különbségek ellenére a legtöbb kutató szeretné, 
ha jobb eszközök állnának rendelkezésére ahhoz, 
hogy kezeljék azt, amit adatnak tekintenek.8

Tegyük még hozzá, hogy – ismét Borgman szavaival 
élve – azok az elköteleződések, amelyeket a kutatá-
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si adatok kapcsán ma vállalunk, és azok a döntések, 
amelyeket meghozunk, nemcsak a jelen, hanem a 
jövő tudományának fejlődését is mélyreható módon 
fogják befolyásolni. 
Végezetül, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
ezen a téren bőven akad feladat a könyvtárak szá-
mára is.9

Koltay Tibor
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5

Nem digitalizálhatók automatikusan az árva művek

Árva mûveknek azok a mûvek számítanak, amelyek még szerzôi jogi védelem alatt állnak, de  
a jogtulajdonos személye vagy elérhetôsége (lakhelye vagy tartózkodási helye) ismeretlen,  

és megismerésük gondos kutatással is eredménytelen.

Az Európai Unió Bírósága két franciaországi szerzô panaszára úgy döntött, hogy az EU területén  
az elárvult könyveket kizárólag a szerzôi jogtulajdonosok engedélyével lehet digitalizálni és digitális  

formában terjeszteni,  ezen kívül az illetô személyt, szervezetet vagy céget is tájékoztatni kell alkotása  
felhasználásáról. A szerzôk megnyerték a pert, mert köteteiket tudtuk nélkül használták fel digitálisan. 

Az Európai Unió Bírósága a döntésével megsemmisítette a korábbi francia ítéletet, amely szerint  
az elárvult mûveket digitalizálni lehetett volna azután, hogy elôtte legalább hat hónapig bekerültek  

és szerepeltek volna a Société française des intérets des auteurs de l’écrit (SOFIA) nevû szerzôi jogvédô 
szervezet nyilvános adatbázisában. A francia jog alapján a hat hónapos idôtartam leteltét követôen úgy 

kellett volna tekinteni, hogy a szerzôi jogtulajdonos megadta az engedélyt a könyv digitális felhasználására 
és terjesztésére. Kivételt képezett, ha az illetô idôközben egy külön nyilatkozatban megtiltotta ezt.

A két szerzô azt mondta, hogy nem is volt tudomásuk az alkotásaik adatbázisba kerülésérôl, így nem is 
tudták érdemben megakadályozni azt. Mindezt az Európai Unió Bírósága is ugyanígy ítélte meg. Az ügyet 
tárgyaló harmadik tanács kimondta, hogy a jövôben minden egyes elárvult kötet esetében tájékoztatni kell 
a szerzôt a mûve digitális sokszorosításáról. Csak akkor tekinthetô úgy a dolog, hogy megadta az enge-

délyt a digitális terjesztésére, ha nem tesz tiltó nyilatkozatot.

A döntés komoly következményekkel járhat az európai uniós tagállamok joggyakorlatára nézve és jelentôs 
mértékben módosíthatja a jelenleg hatályos szabályozást.

2016. november 17.  
Forrás: https://sg.hu/cikkek/122329/nem-digitalizalhatok-automatikusan-az-elarvult-muvek
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Könyv az elsô magyaróvári 
nyomdáról, id. Czéh Sándor  
és fia mûhelyérôl

2015-ben az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Nemze-
ti Téka sorozatában újabb nyomdatörténeti kötet, Helle Mária műve 
jelent meg. Az elmúlt években fontos könyvek láttak napvilágot vá-
rosaink nyomdáiról, illetve nyomdászairól, az utolsó éppen a Nem-
zeti Tékában.1 Helle Mária munkájával most már Mosonmagya-
róvár nyomdászatának első hetvenöt éve is feldolgozásra került. 
A szerzőnek 1998-ban a gyomai Kner nyomdában már megjelent hasonló 
könyve2 a témáról, amiben részletesen feldolgozta Czéh Sándor nyom-
dájának történetét, működésének társadalmi hátterét és ötven év – 1836 
és 1886 között készült – munkáit, valamint közreadta a nyomdász-kiadó 
illusztrációinak mintakönyvét is. 
A szóban forgó városnak, Magyaróvárnak (németül Ungarisch Altenburg, 
horvát nevén Stari Grad) a reformkorban mindössze kétezer, többségében 
német anyanyelvű lakosa volt. A város a kis Moson vármegye központ-
jaként két jelentős oktatási intézménnyel, az 1739-ben létrejött piarista 
gimnáziummal és az 1818-ban Albert Kázmér herceg által alapított, né-
metül oktató felsőfokú gazdaképző intézettel rendelkezett.3 
„Két generáció és hetvenöt év, ennyi a Moson vármegyei Czéh nyomda 
működése” – ezzel a mondattal kezdődik az ismertetendő könyv. A vá-
ros első nyomdáját 1836-ban hozta létre id. Czéh Sándor (1813–1883), 
miután 1835 decemberében megkapta rá a királyi engedélyt, privilégi-
umot.
Id. Czéh Sándor „magyar származású, elnémetesedett, régi, hitbuzgó 
evangélikus család sarja volt. Apja, Czéh András tengerész, majd ga-
bonakereskedő volt. Felesége, Krahl Anna szintén nyomdász családból 
került ki.” Nyolc „gyermekük élte meg a felnőtt kort. Fiai közül Lajos 
vitte tovább a nyomdát 1880 és 1909 között, ifjabb Sándor Győrben 
nyitott nyomdát” (1867–1880), Móric pedig a kölcsönkönyvtárat vette 
át apja nyugalomba vonulása után, 1880-ban. (A negyedik fiú, András 
szőlész-borász lett.) A „mesterséget Pozsonyban, Győrben, Veszprémben 
és Székesfehérváron tanulta. (…) Magyaróvári nyomdája a megye első 
ilyen vállalkozása volt. A szerény nyomda rövidesen könyvkereskedés-
sel és kölcsönkönyvtárral is kiegészült (1841). Itt nyomták 1848-ban az 
első Moson megyében megjelent újságot, a Der emancipirte Satanast (A 
megszabadított sátán). Könyvek, kalendáriumok, iskolai nyomtatványok, 
ponyvamesék, históriák stb. kerültek ki az egyre fejlődő nyomdászatból. 
A szabadságharc korában már három fa és egy Stanhope-féle vassajtója 
volt. A nemzetőrség tagja volt, de nem vett részt a harcokban. 1861-ben 
városi tanácsossá választották, rövid ideig a polgármesteri tisztet is be-
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töltötte. 1875-ben ünnepelte ötven éves nyomdász ju-
bileumát. […] Az írott kultúra terjesztésében helyi és 
regionális szinten is komoly szerepe volt. Kapcsolatot 
tartott fenn pl. Ipolyi Arnolddal, akitől nyomtatást is 
vállalt. Halálának helyén temették el Zala megyében 
1883-ban. Könyveit és nyomtatványait, valamint a 
család személyes tárgyaiból néhányat a helyi köz-
gyűjtemények őriznek.”4

Helle Mária műve feldolgozza a nyomda történetét, 
közli a fontosabb dokumentumokat, majd a nyomda 
kiadványainak bibliográfiáját is 1836-tól 1909-ig. (Ek-
kor adta el fia, Czéh Lajos betegsége miatt a nyomdát.)  
A történeti feldolgozás több fejezetben valósul meg. 
A Nyomdaállításban leírtak szerint Czéh Sándor 1836 
elején kapta meg a királyi, kiváltságos nyomda címet, 
és indította el hatszáz  forint tőkével a működését egy-
szerű fasajtóval, de gazdag betű- és díszkészlettel – és 
jó szakmai, baráti és üzleti kapcsolattal. Az első évti-
zedben főleg német és magyar nyelvű kalendáriumok, 
mesék, ima- és énekesfüzetek – a kor legnépszerűbb 
műfajai – kerültek ki sajtója alól magas példányszám-
ban, de a szabadságharc után is ad ki kalendáriumo-
kat, meséket, vallásos énekgyűjteményeket és pony-
vafüzeteket is (Kalendáriumok és más népkönyvek).   
Czéh 1838-ban a vármegyei közgyűlés közvetítésé-
vel a Helytartótanácshoz folyamodott egy olvasó-tár 
(Leibibliothek) és könyvkereskedés engedélyezéséért. 
(Tíz évbe telt, mire megkapta az engedély.) Mindkét 
vállalkozás jó befektetésnek bizonyult. A kölcsön-
könyvtár szépirodalmi művekből álló anyagának is-
mertetése után a beszerzési forrásokat is megismerjük. 
A magyaróvári nyomda konkurens vállalkozás volt a 
győri, pozsonyi, soproni nyomdászok számára. Fő-
leg az evangélikus egyházzal való jó kapcsolata és 
a vaskos énekeskönyvek  kiadása zavarta a verseny-
társakat. A rivalizálást és a családot ért támadásokat 
mutatja be a szerző a Konfliktusok, pereskedések 
fejezetben. 
A márciusi forradalom nyomán a cenzúra meg-
szűnt, de a politikai hírlapok kiadásához jelentős 
összeget, ún. kauciót kellett befizetni az államnak. 
A júniusban indított Der Emancipirte Satanas – al-
címe szerint politikai és szatirikus népirat – után 
is kellett Czéhnek fizetnie. Ennek történetét is-
merhetjük meg A kaució-ügy 1848-ban c. részben. 
Fontos adatokat tár fel az Árak és alkuk fejezet. Az 
árakat a nyomdák igyekeztek magasan tartani. Czéh 
is feltüntette kiadványai címoldalán és hirdetései-
ben is az árat. A kötést azonban nem maga végezte, 
hanem kiadta könyvkötőknek. A nyomda anyagi 
helyzetét jellemzi, hogy harminc év után a nyom-

da által a városnak fizetett adó a magas sávba esett. 
A nyomda történetének bemutatása az  Új idők fe-
jezettel zárul Az ötvenes-hatvanas években sok és 
terjedelmes hivatalos nyomtatvány készült – a régió 
igényeinek megfelelően német és magyar nyelven 
is. Itt nyomják a Gazdasági Intézet tankönyveit, kü-
lönféle folyóiratokat, mezőgazdasági szakkönyveket, 
a civil egyesületek (Moson vármegyei Gazdasági 
Egyesület, Mosonmegyei Történelmi és Régészeti 
Egylet) és az iskolák stb. anyagait. A nyolcvanas-
kilencvenes évektől fogva sokféle kisnyomtatvány 
is kikerül a műhelyből. (A Hansági Múzeumban 
őrzik őket, a bibliográfia csak néhányat sorol fel.) 
Fia, Czéh Lajos apja haláláig, 1883-ig nem változ-
tatta meg a nyomda impresszumát; ezután találko-
zunk a Czéh Sándor-féle nyomda (Czéh Lajos) for-
mával, majd az 1900-as években ismét a régire vált. 
A kötet Dokumentumtár (29–53. p.) részében látható 
szerződések, jegyzőkönyvek, levelek, újságcikkek 
újabb információkkal gazdagítják, illetve egészítik 
ki a tanulmányban ismertetett tényeket. A tanul-
mány például nem ad „szabályos” életrajzot, de egy, 
a dokumentumtárban közölt újságcikk részletesen 
kitér erre is. 
A Nyomtatványok jegyzéke két nagy részre oszlik; az  
A) részben Könyvek, évkönyvek, naptárak, kisnyom-
tatványok (59–300. p.), a B) részben az Újságok és 
szaklapok (301–303. p.) szerepelnek. A bibliográfia 
1218 tételt tartalmaz – pontosabban csak 2017-et, 
mivel az 1001. és 1012. ugyanannak a műnek két 
példánya –, de bizonyára nem teljes. A szerző tény-
szerűen leszögezi, hogy ennyi maradt fenn közgyűjte-
ményekben vagy az ismert forrásokban, de bizonyára 
sokkal több nyomdatermék készült a műhelyben.5 Ezt 
az évek egyenetlen nyomtatvány-eloszlása is sejteti. 
A tételek teljes leírással szerepelnek – cím, szerző, 
hely, év, nyomda, terjedelem, méret (cm vagy ívrét.) 
a szerző minden tételnél feltünteti a kiadvány témá-
ját (Megjegyzés rovat) tizenegy kategóriát használ-
va, valamint lelőhelyét (Lelőhely/Forrás). (Néhány 
esetben az OSZK azonban kimaradt lelőhelyként.) 
A Rövidítések jegyzéke és a Szerzői, közreműködői 
mutató könnyíti meg a bibliográfia használatát. A kö-
tetet német nyelvű összefoglaló és a felhasznált iro-
dalom gazdag jegyzéke zárja; az illusztrációk – sze-
mélyes fotók, kéziratok, címlapképek stb. – nemcsak 
színesítik, hanem jól ki is egészítik a művet. 
Néhány hiba a gondos szerkesztés ellenére is becsú-
szott a műbe. Az éveken belül elvileg betűrendben 
sorakoznak a tételek, de a német nyelvű könyvek ese-
tében nem következetesen  (a német névelő ugyan-
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is nem besorolási elem!); Mónus Imrének a Czéh 
kölcsönkönyvtárról (Leihbibliothek) írt tanulmánya 
nem 1994-ben, hanem 1993-ban jelent meg a Ma-
gyar Könyvszemlében. Az olvasó talán örült volna, 
ha utalót talál egy-egy mű első köteténél a másodikra 
és viszont (1093. –> 1104.), ha nem egyszerre láttak 
napvilágot.
Egyetérthetünk azzal, hogy a „nyomda megmaradt a 
régió igényének kielégítésének szintjén. Hogy kiadvá-
nyaival mégis ki tudott emelkedni a vidéki nyomdák 
provinciális kínálatából, azt egyrészt a tulajdonosok 
kulturális ambíciójának, másrészt a Magyaróváron 
működő mezőgazdasági felsőfokú tanintézet pro-
fesszorai termékeny alkotókedvének köszönhette” – 
amint a könyv fülszövegében olvasható. 
Gazdagsága és úttörő volta miatt is szakmánk szíves 
figyelmébe ajánljuk a szerző mindkét nyomdatörté-
neti munkáját!

Murányi Lajos

Jegyzetek

1.   A békéscsabai Tevan-nyomda egy évszázada / [Malatyinszki	
József].	Békéscsaba,	2003., „Örökre	ide	fészkelem	magam”	
:	az	első	kecskeméti	könyv-	és	lapnyomtató	Szilády	Károly	/	
Heltai	Nándor.	[Kecskemét],	2000., Komárom nyomdászat- 
és sajtótörténete	:	1705–1849	/	Tapolcainé	Sáray	Szabó	Éva.	
Komárom,	2010., Fejezetek	a	pápai	nyomdászat	történeté-
ből	/	Horváth	József].	[Veszprém],	1986.,	Három évszázad 
: szemelvények a pécsi nyomdászat múltjából és jelenéből 
/	[szerk.	Mitzki	Ervin].		Pécs,	2010.,	„Közfényt	gyarapítni”	:	
Beimel	József	és	Kozma	Vazul	pesti	nyomdájának	történe-
te	és	nyomtatványa	 /	Rózsa	Mária.	Bp.	2012,	  A szegedi 
nyomdászat 1801–1918 / Gaál Endre. Szeged, 2001, Typis	
Számmerianis	: a Számmer nyomdászcsalád története és 
a nyomtatványok bibliográfiája 1794–1920 / Frigyik Katalin. 
Székesfehérvár,2003,		A	veszprémi	nyomdászat	két	évszá-
zada	/	Bándi	László.	Veszprém,	1989.

2.  Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó illusztrációinak 
mintakönyve az 1836 és 1875 közötti évekből / a köt. anyagát 
felkutatta, szerk., a tanulmányt, a képmeghatározásokat írta, 

a kiadványlistát összeáll. Helle Mária.  Bp. : Balassi, 1998. 
48 p., CVIII t.

3.		 Fényes	Elek:	Magyarotszág	geographiai	szótára.	3.	köt.	Pest,	
1851.	174.	p.

4.		 Moson	megyei	életrajzi	lexikon	/	szerk.	Kimlei	Péter;	Tuba	
László.	Mosonmagyaróvár:	Huszár	Gál	Városi	 Könyvtár,	
2006.	30-31.	p.	–	http://mmel.nansoft.hu/

5.		 A	 recenzió	 írása	 közben	az	 alábbi	 címek	 kerültek	 elő	 az	
OSZK	állományából:

	 Lelki	 zöldkoszorú,	melly	 sok	 szent	 atyáktól	 plántáltatott	
jeles	 Isteni	 dicséretekkel,	 ...	 sok	 imádságos	 könyvekből	
öszveszedetett	 és	 kiadatott	 énekekkel	 és	 képekkel	meg-
bővítve.	 -	M.	Óvárott	 :	 Czéh	Sándor	 könyvnyomtatónál,	
[1840	körül].	164,	 [4]	p.	 ill.	 ;	15	cm		 	 (OSZK	327.376),	 	A’	
kegyes	 rend	magyar-óvári	 királyi	 tanodalmában	 serdülő	
ifjuságnak	érdemszerinti	osztályzata	1844.	év	második	fe-
lében.	Magyar-Ovár	:	Czéh	Sándor	nyomtatványa.	[1844].	
7	[1]	p	23	cm	(OSZK	Ért.	1.175), 	A’	régi	és	mai	fonyók’	his-
tóriája,	és	három	igen	szép	dallok.	-	Magyar-Óvárott	:	nyo-
matott	Czéh	Sándor	sz.	intézetében,	1847.	-	[8]	p.,	ill.	;	18	
cm	(OSZK	835.050),	A’	császári	királyi	hadi	seregnek	Olasz	
Országban	tett	sok	vitéz	győzedelmei	emlékezete.	Irta	Szabó	
Ferencz	...	Mailandban	1848-dik	évben.	-	Magyar-Óvárott	:	
Czéh	Sándor	könyvnyomdár	sajátja,	1850.	8	p.,	ill.	;	17	cm	
(OSZK	Kny	1850.8o/6/),	 	 	A	magyar-brucki	magyar	kir.	ál-
lami	 elemi	 népiskola	 1–3.	 értesitője	 az	 1885/86),	 186/87,	
1887/88.	 tanévről.	Szerk.	Holzer	 József.	 -	Magyar-Óvár	 :	
Czéh	Sándor-féle	könyvnyomda	(Czéh	Lajos).	1886-1888.   
(OSZK	Ért	1.164)	és		A	keszthelyi	m.	kir.	gazdaságának	le-
írása	és	üzemterve	/	Berger	Károly	Lajos	;	sajtó	alá	rend.	
Hensch	Árpád.	-	Magyar-Óvár	:	Czéh	Ny.,	1906.	–	38,	[2]	p.	1	
t.	fol.	;	35	cm.	–	(A	mezőgazdasági	szakoktatási	intézmények	
gazdaságainak	 leírása	 és	 üzemtervei)	 (OSZK	19.717/5/)	 
(A	 kegyes	 tanítórend	magyar-óvári	 al-gymnasiumába	 járó	
ifjuságnak	érdemsorozata	az	 ...	 tanév	második	 felében.	 -	
Magyar-Óvár	:	Czéh	ny., 1862-1885.	–	OSZK	Ért	1.175)! és 
a 	Kimutatása	a	magyar-óvári	m.	k.	felsőbb	gazdasági	tanin-
tézet	hallgatóinak	az	...	félévben.	–	Magyar-Óvár	:	Czéh	ny.,	
1870,	1871,	1872,	1873.–	OSZK	Ért.	1.174	című	kiadványok	
esetében	Helle Máriánál csak a 1871-es éviek szerepelnek, 
a 605. és a 607. tétel

5
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Könyvtár- és információtu-
domány

Általános kérdések

207/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn: information and the gaining of understanding. 
– Bibliogr. 38 tétel In: Journal of information science. – 42. (2016) 3., p.294-299.

az információ és az értelmezés

Információs műveltség; Informatika
Akár közhelynek is tekinthetjük, hogy az értelmezésnek köze van az infor-
mációhoz. A könyvtár- és információtudománynak azonban nemcsak az ada-
tokkal, az információval, a tudással és bölcsességgel kellene behatóan foglal-
koznia, hanem az értelmezéssel is, amelynek pontos meghatározását nehéz 
megalkotni, viszont tény, hogy a jól informáltságnál többet értünk alatta.
Az értelmezés fogalma különbözik az információtól, a tudástól és az igaz-
ságtól. Sok egymástól független információ birtokában lehetünk ugyanis, 
de az értelmezés csak akkor érhető el, ha ezeket az információkat egymás 
mellé rendezzük.
Az információ hierarchiájában, amely az adattal kezdődik és az informá-
ción, majd a tudáson át a bölcsességig tart, a tudás és a bölcsesség közötti 
szintre helyezhető el az értelmezés, bár a nézetek ebből a szempontból el-
térnek egymástól, főként azért, mert akad, aki nem ismeri el ennek a köztes 
szintnek a létezését. Azt viszont elfogadhatjuk, hogy az értelmezés függ 
tudásunktól is, viszont amit tudunk, azt úgy sajátítottuk el, hogy képesek 
voltunk megérteni.
Az értelmezés magas szintű tudás, amelynek koherens, a megértést segítő, 
magyarázó-értelmező potenciálja van. Az értelmezés feltétele, hogy meg-
értsük azokat az értelmező és koherencia-teremtő összefüggéseket, amelyek 
egy nagy és átfogó információtömegben jelen vannak.
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Az alacsonyabb szintű értelmezés megjelenik az 
információs rendszerek tervezésekor, valamint az 
információs viselkedés és az információs műveltség 
kutatásában. Az előbbiek nem elég hatékonyak ah-
hoz, hogy támogassák az értelmezés folyamatát, ami 
nem is feladatuk, mivel releváns dokumentumok, 
adatok vagy legfeljebb a tudástöredékek visszake-
reshetőségét hivatottak biztosítani. Ezekből termé-
szetesen felépíthetők koherens magyarázó-értelmező 
tudásbázisok. A szoros értelemben vett értelmező 
funkció csupán fejlesztés alatt álló rendszerekben 
jelenik meg.
Az információs viselkedés kutatásának sem része az 
értelmezés, bár néhány modellben találkozunk vala-
mi hasonlóval. Egyedül az Információs Egyensúly 
(Informational Balance) modell, amely a reflexivi-
tásra épülő Lassú Mozgalom (Slow Movement) elve-
it ülteti át az információs viselkedésre, tartalmazza 
explicit módon. (lásd Slow Delphi: an investigation 
into information behaviour and the slow movement 
a Könyvtári Figyelő 2014/3. számában a 162. tétel-
számon)
A személyes informálódási stílusok közül releváns-
nak tekinthető a squirreling, vagyis az a hozzáállás, 
amikor az előzetesen összegyűjtött anyagokat ké-
sőbbi megtekintés céljából félretesszük. Hasonló 
jellegű a váratlan, dokumentumok vagy véletlensze-
rű kapcsolatok felfedezéséhez kötődő információs 
viselkedés.
Az információs műveltség folyamat- és kompeten-
cia-alapú modelljeinek is kevés köze van az értelme-
zéshez, bár ezekben ott van az értékelés és a kritikai 
gondolkodás követelménye. Leginkább a digitális 
írástudás jöhet számításba abban a formában, aho-
gyan azt Paul Gilster megfogalmazta, amikor tudás 
összerakásáról és megbízható tudáskészlet felhal-
mozásáról beszélt. A Christine Bruce által felvetett 
tudáskonstruálás is hasonló jellegű.
Ha az információs műveltségbe kívánjuk integrálni 
az értelmezést, akkor a jelenleginél pontosabb képet 
kell alkotnunk róla, amely magában foglalja annak 
ismeretét, hogy miként strukturáljuk az információt, 
és hogyan kössük azt össze a meglevő informáci-
ókkal, továbbá azt, hogy az információval kitartóan 
foglalkozunk abban a digitális környezetben, amely 
arra bátorít, hogy az információ töredékes formáira 
összpontosítsunk.

(Koltay Tibor)

208/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn – siddiqui, Tyab-
ba: „Potenctialities or possibilities” : towards quantum in-
formation science?. – Bibliogr. In: Journal of the associa-
tion for information science and Technology. – 66. (2015) 
3., p. 437-449.

Potenciál vagy lehetőség: kvantumelmélet az információ-
tudományban?

Informatika

A szerzők a szakirodalom elemzésével mérik fel a 
kvantumfogalmak és a formalizmus használatát az 
információtudományban. Öt alapvető kategóriát ta-
láltak: (1) laza analógiák és metaforák használata a 
kvantumfizika és a könyvtár-/információtudomány 
fogalmai között, (2) kvantumfogalmak és formaliz-
mus használata az információkeresésben, (3) kvan-
tumfogalmak és formalizmus használata a jelentés 
és a fogalmak tanulmányozása során, (4) kvantum 
társadalomtudomány az információtudományhoz kö-
zeli területeken, és (5) a kvantumfogalmak kvalitatív 
alkalmazása az információtudományban. A kvantum 
témák bizonyítható fejlődést értek el az információ-
keresésben és a szemantikus modellezésben, más 
területen kevésbé világos az előrehaladás. Bármeny-
nyire is vitatható a „kvantum fordulat” jövője, egy 
ilyen fordulatnak a következményeit figyelembe kell 
venni, és a kutatási irányokat kijelölni.

(Autoref.)

209/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn: „waiting for Carnot” 
: information and complexity. – Bibliogr. In: Journal of the 
association for information science and Technology. – 
66. (2015) 11., p. 2177-2186.

„Carnot-ra várva”: az információ és a komplexitás

Informatika

A szerzők az információ és a komplexitás közötti 
kapcsolatot a szakirodalom részletes elemzésével 
vizsgálják. A komplexitás sokrétű fogalom, amelynek 
nincs elfogadott definíciója. Számos felfogás létezik 
a komplexitás és a szervezettség meghatározására és 
mérésére, melyek mindegyike az információ fogal-
mát is tartalmazza. A komplexitás, rend, szervezett-
ség és „érdekes rend” fogalmak elválaszthatatlanul 
egybefonódtak az információ fogalmával. Shannon 
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formalizmusa az információnak a szervezett komp-
lexitáshoz való kiszámíthatatlan kreatív hozzájáru-
lását emeli ki, az információnak a struktúrához és 
a rendhez való viszonyának feltárása azonban még 
várat magára. A téma fogalmi vizsgálata gazdagíta-
ni fogja az információtudomány elméleti alapját, és 
termékeny kapcsolatokat teremthet más olyan tudo-

mányágakkal, amelyek az információ és a komple-
xitás fogalmát tanulmányozzák.

(Autoref.)

Kutatás

Lásd 207

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

210/2016

Huwe, Terence K.: secure your reputation to secure the 
library In: Computers in libraries. – 36. (2016) 5., p.9-11.

Vigyázz a hírnevedre, hogy a könyvtárad biztonságban 
legyen!

Használó; Információtechnológia; Tájékoztatás szabad-
sága

A Kaliforniai Berkeley Egyetem (UCB) egyik inté-
zetének könyvtárigazgatója szerint egyre több figyel-
met kell fordítani a számítógépes biztonságra, mivel 
az egyetemeket is fenyegetik a hackertámadások. 
Cikkében olyan bombabiztos intézkedéseket java-
sol, melyek segítenek a helyzet megoldásában, ezek 
egyike az intézmény nevének az ereje.
Az intézmény jó hírneve azon múlik, hogy az olva-
sók tudatában vannak annak, hogy értük vagyunk, 
és ezért a legfontosabb védművet jelentik. Három 
módon is javítható egy intézmény hírneve. Az első 
a közösség támogatásának megszerzése. A második, 
hogy a könyvtárosok – komfortzónájukat elhagyva 
– újítóként lépjenek fel ott, ahol erre szükség van. A 
hatékony számítógépes biztonság azon múlik, meg 
tudjuk-e védeni hosszú távon az érzékeny adatokat. 
A biztonságos hírnév a könyvtárak számára azonban 
számos tényezőn múlik. Ezek közül kettő nagyon 
fontos. Gyűjteménykezelőként hosszú távon kell a 
hozzáférést garantálni, és ez valamelyest analóg az 
adatvédelem folyamatos kihívásával. A jó hírnév biz-
tosítása attól is függ, tisztában vagyunk-e azzal, ho-

gyan használják az emberek az információkat, és mit 
várnak vagy remélnek a jövőben. Ezek a tényezők a 
könyvtáros szakma készségeit gyorsan változó terü-
letekre viszik. Információs profikként kötelességünk 
a küldetésünket úgy alakítani, hogy belepasszoljon a 
korba, amiben élünk.
Jelenleg ez azt jelenti, hogy a teljes információs 
életciklust integráljuk állandó gyűjteményeinkbe, ez 
adatgondozást is feltételez – komoly szerepet vállal-
va olyan új területeken, mint a repozitóriumok kiala-
kítása –, és még sorolhatnánk. Sikerülni fog? Nem 
tudjuk. Lehetünk önelégültek? Kizárt.
Nagyon fontos a szakmai előírások betartása is (a vi-
selkedés, a munka és a tisztelet terén). Szakmánkban 
sokszor látunk a kifejezés szabadsága és a magán-
szféra védelme között dilemmát. Mindig óvnunk kell 
olvasóink és munkahelyünk biztonságát. Ez biztosítja 
a fejlődést, és megakadályozza, hogy egy csapásra 
elvesszen jó hírnevünk. Ahogy a számítógépes biz-
tonság mindennapos kérdés, sok esetben a jó hírnév 
a biztos pont a gyorsan változó világban.

(Murányi Lajos)

211/2016

wesT, Jessamyn: Cybersecurity as an extension of pri-
vacy in libraries In: Computers in libraries. – 36. (2016) 
5., p. 24-29.

Elfogadták a NISO magánszférára vonatkozó alapelveit

Adatvédelem; Használó; Irányelvek -könyvtári

Egyetértés született a felhasználók digitális magán-
szférájának védelméről a könyvtári, kiadói és a szoft-
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verbeszállítói rendszerekben, a Nemzeti Információs 
Szabványosítási Szervezet (National Information 
Standards Organization, NISO) közzétette a ma-
gánszférára vonatkozó alapelveit. Az elvek lényege 
röviden a következő pontokban foglalható össze: 1. 
A magánszféra védelmében közös a felelősség, 2. 
A magánszféra tudatosságának az átláthatósága és 
ennek megkönnyítése, 3. A biztonság kérdései, 4. 
Az adatgyűjtés és az adatok használata, 5. Az ada-
tok névtelenségének biztosítása, 6. Opciók és bele-
egyezés, 7. Az adatok megosztása másokkal, 8. A 
magánszférával kapcsolatos szabályok és gyakorlat. 
9. A név nélküli használat segítése, 10. A saját ada-
tokhoz való hozzáférés, 11. Állandó fejlesztés, 12. 
Megbízhatóság.
A szállítók potenciálisan felelősek a kezelt ügyfél- és 
olvasói adatokért, és ha valami baj van, kártérítési 
kötelezettséggel tartoznak a veszteségekért. Már több 
cég is szembesült jogi, pénzügyi következményekkel, 
vagy azzal, hogy a reputációja bánta. Fontos megje-
gyezni, hogy a magánszféra megsértése nem mindig 
rosszindulatú, vagy okoz sérelmet. Az adatvédelmi 
szabályokhoz való túlzott ragaszkodás például akadá-
lyozhatja is az intézményi munkát, pl. a tudományos 
minősítést. Az adatok gyűjtése és elemzése jelentő-
sen javíthatja a szolgáltatásokat, némely termék vagy 
eszköz nem is működik a személyes adatok megadá-
sa nélkül, az olvasói szokások vizsgálatakor pedig 
igazolható, sőt elengedhetetlen a személyes adatok 
gyűjtése, elemzése és felhasználása.
E bonyolult helyzetben a NISO arra vállalkozott, 
hogy néhány alapelvben egyetértést érjen el a ma-
gánszférát és az olvasói adatokat illetően, ezért 2015 
folyamán kilenc hónapon át a könyvtári, a kiadói és 
a szoftverszakma több mint száz képviselőjével vi-
tatta meg az elveket, melyek megfogalmazásában az 
egyetértés elérése volt a legfontosabb cél. Némelyik 
pontja részletesen kidolgozott, mások kevésbé, de 
jó kiindulásként szolgál a jövőbeni párbeszédre a 
könyvtáros szakma és a NISO között. A magánszféra 
és hatása a tudományos kutatási adatok megosztására 
nevű külön programmal már foglalkozik a NISO, de 
terveznek egy következőt is: az egyik bizottság már 
az elveket vizsgálja felül, fél szemmel arra is ügyel-
ve, hogyan lehet majd megvalósítani ezeket. A cikk 
végén a szerző, a szervezet igazgatója köszönetét 
fejezi ki az Andrew W. Mellon Alapítványnak nagy-
lelkű támogatásáért, valamint mindazoknak, akik 
gondolataikkal segítették a munkát a projekt során. 
(Az angol nyelvű cikk megtalálható a http://www.
infotoday.com/cilmag/jun16/Carpenter–Respecting-

Privacy–Consensus-Is-Reached-on-NISO-Privacy-
Principles.shtml címen.)

(Murányi Lajos)

Lásd még 230, 256

Nemzetközi könyvtárügy

212/2016

CanCedda, Flavia: issn e i suoi fratelli : la lunga marcia 
dei codici internazionali. Prima parte : unesCo, iso e il 
primogenito. – Bibliogr. a jegyzetekben In: aiB studi. – 55. 
(2015) 2., p. 295-308.
Res. angol nyelven

Az ISSN és testvérei: a nemzetközi kódok hosszú mene-
telése. Első rész: az UNESCO, az ISO és az elsőszülött

CanCedda, Flavia: issn e i suoi fratelli : la lunga marcia 
dei codici internazionali. seconda parte : il CnR e la storia 
italiana dell’ISSN. Gli altri sistemi identificativi. – Bibliogr. 
a jegyzetekben In: aiB studi. – 55. (2015) 3., p. 439-457.
Res. angol nyelven

Az ISSN és testvérei: a nemzetközi kódok hosszú mene-
telése. Második rész: a CNR és az ISSN olasz története. 
További azonosító rendszerek

Előzetes kiadványszámozás; Szabvány -könyvtári

A numerikus kódokon alapuló nemzetközi bibli-
ográfiai azonosító rendszer betöltötte negyvenedik 
évét. Az UNESCO és az ISO évtizedekig dolgoztak 
együtt azért, hogy elterjesszék és támogassák a ki-
adói produktumok azonosításának ezt a technikáját. 
A sorozatok és/vagy időszaki kiadványok számára 
kifejlesztett ISSN volt az első szabványosított kód 
1975-ben, az ISO 3297 megjelenésével. A cikk fel-
idézi nemzetközi elterjedésének főbb lépéseit, és rö-
viden megemlíti az ISSN nyomán létrehozott további 
azonosító kódokat, és utal e nemzetközi rendszerek 
hatalmas információs kapacitására.
Olaszországban a Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) 
és könyvtára volt érdekelt a tudományos dokumen-
tációban és a periodika-számbavételben; előkészítette 
az ISSN-t, részt vett kidolgozásában, és elsők között 
ratifikálta a szabványt. A CNR keretében a kutatás 
és a dokumentáció tanulmányozására laboratórium 
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működött, mely 1975-ben lett Istituto di studi sulla 
ricerca e sulla documentazione scientifica (ISRDS), 
de már egy évvel korábban csatlakozott az ISDS-hez 
(International Serials Data System), annak nemzeti 
központja és ISSN központ lett. 1990-re készült el az 
országos folyóiratkatalógus, a mai ACNP (Archivio 
Collettivo Nazionale dei Periodici) elődje. Haszná-
lata nagymértékben elősegítette az ISSN megisme-
rését. 
Az ISSN-t a további nemzetközi azonosító rendsze-
rek, így a kiadványazonosítók követték. Az ISBN 
(International Standard Book Number), a legelter-
jedtebb a könyvek, monografikus kiadványok azo-
nosítására (2006 óta 13 számjegyű). Hatalmas meny-
nyiségű adatát a nemzetközi tájékozódási igényekre 
válaszolva parcellázott eszközök – a kereskedelmi 
forgalomba került könyvek földrajzi/nyelvi kataló-
gusaiban – teszi elérhetővé. Újabban GRP (Global 
Register of Publishers) néven teszi hozzáférhetővé 
(https://grp.isbn-international.org) a kiadók általa 
gondozott jegyzékét. 
Az ISRC (International Standard Recording Code) a 
hang- és videofelvételeket azonosítja. Az ISRC pre-
fixumot 12 jegyből álló alfanumerikus kód követi, 
melynek első öt jegyét (kettő az országot, három a 
felvétel első tulajdonosát jelzi) az ügynökség adja, 
a továbbiakat (kettő az évszámot, öt a zenedarabot 
jelöli – ez egy éven belül nem ismétlődhet) a lemez-
kiadó vagy maga a művész (stb.) állapítja meg. A 
kód állandó, akkor sem módosul, ha a felvétel tulaj-
donjoga változik. 
Az ISMN (International Standard Music Number) 
nyomtatott zeneművek azonosítására szolgál. 13 
jegyből áll 979-0 prefixummal, amit négy-négy 
számjegy követ (a kiadó és a kiadvány jelölésére) és 
a generált ellenőrző szám. A csoportokat kötőjel vá-
lasztja el. A nemzetközi ügynökség már az ISBN előtt 
hozzáférhetővé tette a zenei kiadók adatbázisát.
A DOI (Digital Object Identifier), a digitális tárgyak 
azonosítására szolgáló kód szintaxisát az amerikai 
szabványügyi szervezet szabványosította, 2012-ben 
tette általános érvényűvé az ISO. Népszerűségét az 
adja, hogy az első interoperábilis azonosító. Nincs 
megszabott hossza, 10-es kezdetét a regisztráló (ki-
adó, szerző stb.) azonosítója követi, majd / után kö-
vetkezik a regisztráló által adott alfanumerikus kód, 
mely tartalmazhatja más azonosító rendszer kódját 
(pl. nyomtatott változatának ISSN-kódját) is. 
Az ISAN (International Standard Audiovisual Num
ber) az audiovizuális művek (pl. filmek) azonosítá-
sára szolgál. Változatait (pl. egy film új megjelenése 

blu-ray lemezen) V-ISAN kóddal látják el. A kód első 
része megegyezik az eredetivel, második része utal az 
adott megjelenési formára. A rendszer az ISBN-hez 
és az ISMN-hez hasonlóan díjmentesen kutathatóvá 
teszi archívumainak egy részét (kód vagy műcím 
szerinti kereséshez). 
A NBN (National Bibliography Number) minden 
azonosító rendszertől eltér. Annak a sorszámnak a 
hasznosítása, amivel minden nemzeti bibliográfia 
ellátja egy digitális kiadvány leírását. A sorszám tulaj-
donképpen link, mely a digitális publikációra, illetve 
– ha az szerzői jogi vagy egyéb okokból nem szaba-
don hozzáférhető – annak metaadataira mutat. Ez a 
kód csak a kötelespéldányok regisztrálására alkalmas. 
A sorszámból és az ország ISO kódjából áll, így nem-
zetközi használatra alkalmas. Mivel nincs nemzetközi 
koordinációja, a nemzeti bibliográfiai ügynökségen 
múlik, biztosít-e hozzáférést archívumához.
A szellemi alkotások azonosítása régi törekvése a 
könyvtári világnak. Ilyen az ISWC (International 
Standard Musical Work Code), mely a zeneműveket 
azonosítja, megjelenési, előadási, rögzítési stb. for-
májától, illetve szerzői jogi vonatkozásaitól függetle-
nül. (Az új hangszerelés, fordítás új műnek számít, és 
saját kódot kap.) A kód a T utáni tíz számjegyből áll. 
Az ISTC (International Standard Text Code) célja a 
szöveges művek egyértelmű azonosítása, legyen szó 
bármilyen tartalomról. A kiadók és a szerzői joggal 
foglalkozók számára gondolták hasznosnak, ám a 
bibliográfiai munkában is sokat segít, ha valamely mű 
más nyelvű, esetleg más című kiadásait keresik. 
Identitásazonosító az ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID), a nemzetközi tudományos 
kommunikáció területén működő valamely személy 
egyértelmű azonosítására szolgáló számsor. Külö-
nösen hasznos a kutatásértékelésben az azonos vagy 
hasonló nevű, több néven író vagy nevet változtatott 
személyek esetében. Csak a tudományos kommu-
nikáció területére szorítkozik. Kérésre ad kódokat, 
bárki díjmentesen kérhet azonosító kódot. (Intéz-
mény is beszerezheti munkatársainak.) A rendszer 
az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatokat kéri, 
de az illető bővítheti az adatok körét, akár publi-
kációinak a jegyzékével is. A rendszert működtető 
ORCID-konzorcium az USA-ban jött létre, oktatási, 
tudományos céllal. 2013-ban az adatcsere érdekében 
felvette a kapcsolatot két kereskedelmi rendszerrel 
(ResearcherID, ScopusID), 2014-ben pedig az ISNI-
vel állapodott meg. 
Az ISNI (International Standard Name identifier) az 
ISO hivatalos válasza a kommunikáció, a média és a 
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kiadók világából érkező személyek (szerzők, de el-
sősorban művészek, előadók, stb.) vagy szervezetek 
azonosítása iránti igényére. Az ISNI kód az ORCID-
hoz hasonlóan sorszám, önmagában nincs jelentése, 
de nem vonja meg érdekeltsége határait ismeret- vagy 
tevékenységi kör szempontjából. Az ISNI-t az ISSN 
és az ISBN már felvette az általa rögzített metaadatok 
körébe, így biztosra vehető gyors elterjedése.

(Mohor Jenő)

Nemzeti könyvtárügy

213/2016

BaRyševa, Ekaterina Aleksandrovna: Stanovlenie bib-
lio tečnoj sistemy Indii (XIX–XX vv.) In: Bibliotekovedenie. 
– (2016) 2., p. 197-203.
Res. angol nyelven

A könyvtári rendszer kialakulása Indiában a 19. és 20. 
században

Könyvtári rendszer -országos; Könyvtárügy története

Az indiai könyvtárak története az i.e. 3. században 
kezdődik: vannak adatok az akkori legnagyobb egye-
temi központ mellett működő könyvtárról, a bihari 
buddhista egyetem és kolostorok i.sz. 6. században 
alapított könyvtáráról. A mongol nagy kánok gyönyö-
rűen díszített hatalmas könyvtárépületekben értékes 
gyűjteményeket őriztek. A 17. században kezdett 
működni Ázsia ma is létező legrégibb könyvtára 
Tamilnadu államban. A Raza Könyvtár (1774) alapját 
Fajzulli kán saját, iszlám kalligráfia- és miniatűrfest-
mény-gyűjteménye képezte.
A közkönyvtárak az angol uralom alatt nyugati mintá-
ra létesültek, tekintet nélkül a hagyományokra. 1811-
ben Lord Minto főkormányzó az oktatás katasztrofá-
lis helyzetéből a kiutat az oktatási intézmények feltá-
masztásában és a közkönyvtárak fejlesztésében látta. 
A 19. század első felében Bombayben, Kalkuttában 
és Madrászban voltak közkönyvtárak. A kalkuttai 
könyvtár (1836) nyitott volt minden társadalmi cso-
port, kaszt és hivatás előtt; a kölcsönzőnek 300 rúpiát 
kellett letétbe helyeznie, ebből tudták a diákokat és a 
szegényeket kiszolgálni. 1850-től a könyvtár gyűjti 
a különböző helyi nyelveken (gudzsaráti, pandzsábi 
stb.) kiadott könyveket. 1903-ban a könyvtárat ösz-
szevonták a Birodalmi Könyvtárral, 1948-ban ez lett 

a Nemzeti Könyvtár. A Barodi Királyságban (ma 
Gudzsarát) a közkönyvtári hálózat létesítését az 20. 
század elején a maharadzsa kezdeményezte amerikai 
tapasztalatai alapján.
Az 1940-es évek közepén a nagyvárosokban az egye-
temek és tudományos társaságok mellett működő 
közkönyvtárakat magánszemélyek és szervezetek fi-
nanszírozták. 1943-ban a falusi olvasótermek és moz-
gókönyvtárak száma 13 ezer körül volt. A független-
ség elnyerése (1947) után felmérték az angolok ha-
gyatékát: a lakosság 88%-a volt analfabéta, a régiók 
közötti közlekedés, a tömegkommunikációs eszközök 
elkeserítő állapotban voltak. Ebben a helyzetben a 
művelődéshez/tanuláshoz vezető kiutat az ingyenes 
könyvtári hálózatban látták. 1948-ban fogadták el a 
közkönyvtárakról szóló ún. Madrászi törvényt.
1951-ben Delhiben a kormány támogatásával UNES-
CO- projekt keretében megnyílt a közkönyvtár. A kor-
mány könyvtárügyi bizottsága 1957. évi jelentésében 
közölte az 1954. évi adatokat: 32 ezer könyvtár, ál-
lományuk együttvéve 7,1 millió könyv, a kölcsön-
zések száma 37,7 millió; a szolgáltatások minősége 
nem megfelelő. A jelentés nyomán fontos fejlesztési 
ajánlásokat fogadtak el, többek között

ingyenes könyvtári szolgáltatások minden indiai  –
állampolgárnak,
az írástudatlanság felszámolása érdekében a könyv- –
tárosok és a közoktatási dolgozók együttműkö-
dése,
a kormány pénzügyi támogatása a könyvtárak  –
fenntartásához.

1972-ben a neves filozófus, reformátor és népműve-
lő születésének 200. évfordulója alkalmából hozták 
létre Kalkuttában a Raja Rammohun Roy Library 
Foundation (RRRLF) alapítványt; az önálló szer-
vezetet a Kulturális Minisztérium finanszírozza. Fő 
feladatai: könyvtár létesítése minden faluban és az 
ország legtávolabbi körzeteiben; műszaki és pénzügyi 
segítségnyújtás a köz- és a gyermekkönyvtáraknak, 
önkéntes szervezeteknek és könyvtári egyesületek-
nek; a kormány számára tanácsadás a könyvtári-in-
formációs fejlesztési politikában.
1986–1988-ban dolgozták ki az országos könyvtári és 
információs politikát, valóra váltása 1993-ban indult. 
A nemzeti könyvtárak integrált hálózata magában 
foglalja a Nemzeti Könyvtárat (Kalkutta), a nemzeti 
letéti könyvtárakat (Delhi, Madrász, Bombay), a leg-
nagyobb ágazati könyvtárakat. Az államok központi 
könyvtárainak a helyi nyelveken megjelenő műveket 
is gyűjteniük kell. Az országos bibliográfiai számba-
vételt a Nemzeti Könyvtár végzi. A törzsi területeken 
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a könyvtárak feladata az etnikai kultúra megőrzése. A 
21. század elején indult a közkönyvtárak–információs 
központok modell bevezetése.
A 20. század végére sikerült fejlett könyvtári rend-
szert építeni. A még megoldandó feladatokra A könyv
tárak nemzeti küldetése a 21. században korszerűsí-
tési programban kerül sor.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 220

Központi szolgáltatások

214/2016

ŽABIčKA, Petr: Betaverze Centrálního portálu českých 
knihoven se představuje – beta.knihovny.cz In: čtenář. – 
68. (2016) 2., p. 43-46.

A cseh könyvtárak központi portáljának béta-verziója

Fejlesztési terv; Könyvtártudományi tájékoztatás; Köz-
ponti szolgáltatások; Portál

2015-ben 23 cseh könyvtár kötött együttműködési 
megállapodást a cseh könyvtárak központi portáljá-
nak építésére. A fő cél egy erős, központi portál ki-
alakítása, amely minőségi szolgáltatásokat nyújtva 
lehetővé teszi a használó számára a kért dokumen-
tum vagy információ hagyományos nyomtatott vagy 
digitális formában való elérését bármikor, bárhon-
nan és bárhol legyen is. A program megvalósítását 
a brnói Morva Területi Könyvtár a VISK 8 program 
támogatásával valósítja meg. A projekt első évében 
a legfontosabb feladat a portál fejlesztését irányító 
csapat kialakítása volt. A problémamentes működés-
hez szükségessé vált a megfelelő, nagy kapacitású 
adattárhelyek létrehozása. Az infrastrukturális fej-
lesztés fontos része a fejlesztő és tesztszerver mű-
ködtetése, utóbbi a beta.knihovny.cz címen érhető 
el. A fejlesztések, a gyűjtemények érzékeny adatai a 
github.com szerverre kerülnek, melynek forráskódja 
szabadon elérhető.
Maga a portál a nyílt hozzáférésű VuFind rendszerre 
épül, amely indexelésre és keresésre a szintén szaba-
don elérhető SORL rendszert alkalmazza. A látogatói 
statisztika követését a szabad felhasználású Piwik 
rendszer biztosítja.
A tervezettől eltérően a Record Manager modul he-
lyett a Forráskezelő applikációt használták, a portál 

szükségleteihez igazítva. A könyvtári katalógusok 
integrációja mellett a Forráskezelő feladata a digitá-
lis könyvtárak és további fontos nemzeti informáci-
ós források tartalmának integrálása. Annak köszön-
hetően, hogy a cseh digitális könyvtárak többsége a 
Kramerius rendszert használja, amely a Cseh Digi-
tális Könyvtárat is egyesíti, a portál innen „konszo-
lidált” adatforrásokat kap. A kapcsolódó könyvtárak 
adatainak migrálása jelenleg zajlik a Forráskezelő 
segítségével a duplikálás kizárásával. Fontos lépés 
a leírások kiegészítése a nemzeti névtér, autoritások 
adataival, hogy a különböző névváltozatok egyaránt 
megtalálhatókká váljanak.
Alapvető változást jelentett az a mód, ahogyan a 
portálhoz kapcsolták a linkszerver funkcionalitását, 
mivel a használók többsége nem ismeri az SFX je-
lentőségét és kulcsfunkcióját, de hozzáférést igényel 
fizetős adatbázisok teljes szövegű anyagaihoz, ezért 
közvetlenül indexelték az adatbázis-tartalmakat az 
egyes könyvtárak számára.
Kidolgozták a felhasználói bejelentkezés és a számla-
kezelés módját, most a használó egy helyen, a regiszt-
rált könyvtárban láthatja a portál adatait és a számláit. 
Minden funkció kapcsolódik a kölcsönzésekhez, az 
előjegyzés, a hosszabbítás, a kölcsönzések megte-
kintése, a példány pillanatnyi állapota a portálon 
közvetítve elérhető, de ténylegesen az egyes könyv-
tárak lokális könyvtári rendszereiben valósulnak meg 
a tranzakciók. A portállal való kapcsolatot az NCIP 
protokoll biztosítja a legtöbb integrált rendszernél, 
Aleph esetén a RESTfulAPI látja el.
A béta-verzióba jelenleg 12 könyvtár csatlakozott, 
a többiek különböző feldolgozottsági stádiumban 
állnak. Az elmúlt 20 év szabványosításai miatt be-
következett változások nem okoznak olyan nagy 
gondot (bár a bibliográfiai rekordok sem száz szá-
zalékosak), mint a könyvtárak eltérő működési gya-
korlata. Például a Prágai Városi Könyvtár olvasói a 
kölcsönzött dokumentumot bármelyik fiókkönyvtár-
ba visszavihetik, szokatlan viszont az, hogy azok ott 
is maradnak, így ennek a könyvtárnak az esetében a 
példányok tárolási helye gyakrabban változik, mint 
más könyvtárakban.
A portál keresőfelületén kezdettől fogva a VuFindot 
alkalmazzák, az elvárások miatt azonban jelentős 
mértékben módosításra szorul. A prágai könyvtár 
ezért az év folyamán tesztelte és elemezte a saját 
használói felületét a probléma megoldása érdeké-
ben, ami fontos fejlesztési szempontokkal segítette 
a portál átalakítását. 



Könyvtári Figyelõ 2016/4558

A brnói morva könyvtár az év folyamán a minisz-
tériumtól a VaV programból támogatást kapott arra, 
hogy a portálon öt év alatt számos új technológiát 
bevezessen a NAKI II programban.
A portál béta-verziója 2015 őszétől elérhető, az éles 
verzió bevezetésére 2016. június végén kerül sor. Ad-
dig a javaslatokat és véleményeket a morva könyvtár 
a https://github.com/moravianlibrary/CPK/issues el-
érhetőségen várja.

(Prókai Margit)

Együttmûködés
Lásd 247

Jogi szabályozás

215/2016

evens, Tom: Creative commons licences in cultural 
heritage institutions in Flanders. – Bibliogr. In: Journal of 
librarianship and information science. – 48. (2016) 2., p. 
209-217.

Creative Commons licencek Flandria kulturális örökségi 
intézményeiben

Felmérés; Közgyűjtemény; Szerzői jog

Mivel a kulturális örökséget őrző intézményeknek a 
szerzői jog által felállított akadályokkal kell küzdeni-
ük, amikor digitális stratégiájukat akarnák megvaló-
sítani, egyre gyakrabban merül fel annak lehetősége, 
hogy a hagyományos szerzői jog vonzó alternatívá-
jaként copyleft licenceket használjanak fel. Egy-egy 
2008-ban és 2012-ben elvégzett felmérés adatai alap-
ján vizsgálták a Creative Commons (CC) licencek 
használatát. A két időpont között jelentős növekedés 
volt tapasztalható a CC licencek használatában. Ez 
némileg ellentmondani látszik azoknak a kijelen-
téseknek, amelyek szerint lehetetlen a szerzői jogi 
védettséget élvező művek digitális formában való 
terjesztése, viszont azt mutatja, hogy a felmérésben 
részt vevő intézményeknek az alacsonyabb technikai 
minőségű és a nem kereskedelmi terjesztésű művek 
esetében volna igénye a kevésbé korlátozó feltételek 
meglétére. Ez nyomós érv a CC licencek alkalmazása 
mellett, amelyek használata 30%-ra nőtt a vizsgált 

intézményekben. Bár ez az arány túlzottnak tűnik, 
arra utal, hogy Flandria kulturális örökséget őrző in-
tézményei a szerzői joggal szembeni valódi alterna-
tívának tekintik a CC-t, amely nagyobb rugalmassá-
got biztosít a szerzői jogi védettséget élvező művek 
felhasználására, mivel az eredeti mű szerzőjének 
kezébe adja a döntést.
A CC licencek széles körű használatával láncreakció-
szerűen nő a szabadon felhasználható művek száma. 
Bár ezek a licencek nem minden kihívásra tudnak 
választ adni, segíthetnek a kulturális örökséget őrző 
intézmények digitális stratégiájának kialakításában 
és megvalósításában.

(Koltay Tibor)

Lásd még 220

Könyvtárosi hivatás

216/2016

HiCKs, deborah: advocating for librarianship : the dis-
courses of advocacy and service in the professional 
identities of librarians. – Bibliogr. In: Library trends. – 64. 
(2016) 3., p. 615-640.

Kiállni a könyvtárosság mellett: a támogatás és a szolgá-
lat diskurzusa a könyvtárosok szakmai identitásában

Könyvtárosi hivatás; Marketing; Public relations

A szolgálat iránti elkötelezettséget gyakran egy hiva-
tás védjegyeként emlegetik. A szolgálat az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) 2004. évi A könyvtá
rosság alapértékei c. állásfoglalásában felsorolt ti-
zenegy alapérték egyike. A könyvtárosok számára 
a szolgálat nem más, mint segíteni az embereknek 
információforrásokat találni tanulási, kikapcsolódási 
és munkával kapcsolatos igényeik kielégítéséhez. Ez 
a tanulmány egy, a könyvtárosok szakmai identitását 
vizsgáló átfogóbb kutatásból közöl eredményeket a 
szolgálat központi szerepéről különös tekintettel arra, 
hogyan állnak ki a könyvtárosok szolgáltatásaik, vég-
ső soron a könyvtárosság mellett. A diskurzuselemzés 
megközelítését alkalmazva a tanulmány azt vizsgál-
ja, milyen szerepet tölt be a szolgálat mint alapérték 
és támogatás (advocacy) a szakmai identitás megte-
remtésében. A szerző három különböző adatforrást 
használt: szakmai folyóiratokat, e-mailes vitafóru-
mokat és felmérések interjúit. Az adatokat abból a 
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szempontból elemezte, milyen diskurzusokat hasz-
nálnak a könyvtárosok, amikor a könyvtárosságról, 
szakmaiságról és a támogatáshoz való viszonyukról 
írnak. Amikor a könyvtárosok az általuk nyújtott szol-
gáltatásokat népszerűsítik, egyben a szakma értéke 
mellett állnak ki. Következésképpen, ha támogatásról 
beszéltek vagy írtak, a könyvtárosok saját identitás-
alakulásuk aktív részeseivé váltak. Azzal, hogy a tá-
mogatást a szakma központi tevékenységévé tették, a 
könyvtárosok nemcsak másoknak a könyvtárosságról 
alkotott képét állították kihívás elé, hanem egyúttal 
saját felfogásukat is.

(Autoref.)

217/2016

Huwe, Terence K.: your new role as a data scientist In: 
Computers in libraries. – 36. (2016) 3., p. 23-24.

Könyvtáros az adattudós új szerepében

Adatfeldolgozás; Könyvtárosi hivatás; Kutatás informá-
cióellátása

Manapság az adattenger hullámait hasítva lehet vala-
ki legkönnyebben tagja a tudományos közösségnek, 
a könyvtárosok pedig számos eszközzel fel vannak 
ehhez szerelkezve. Az adatok gyorsan változó világá-
ban ma két trend látszik kikristályosodni. Az egyik az 
adatelemzésnek a szinte minden tudományágba való 
beépülése, a másik pedig, hogy az adatelemzéshez, 
-kezeléshez és -kutatáshoz szükséges legfontosabb 
kompetenciák már beépültek a könyvtárosok napi 
munkájába. A szerző a Kaliforniai Berkeley Egyetem 
Munka- és Foglalkoztatás-kutatási Intézet könyvtár 
és információforrás részlegének vezetője (Library 
and Information Resources, Institute for Research 
on Labor and Employment). Intézetében már min-
den újítást adatszakértő bevonásával végeznek, és 
a könyvtár a felelős az adatok elhelyezéséért és biz-
tonságos tárolásáért.
Amikor az adattudomány beszüremlik egy-egy tu-
dományágba, az kétirányú eljárást eredményez. 
Egyrészről az adatok hatnak a tudományra, másfe-
lől viszont a tudomány is új értelmezési keretet ad 
az adatoknak. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy 
az adatok manapság állandóan változnak, valamint a 
mód is forradalmian megváltozott, ahogyan a tudósok 
használják őket – gondoljunk csak a webes adatvizu-
alizálási eszközökre. A tömeges adatok széles körű 
és innovatív használata a tudományos életben hihe-
tetlenül hirtelen következett be. Természetesen ma 

is élnek a hagyományos módszerekkel (pl. interjú, 
esettanulmány), de a hangsúly áttolódott az adatok 
elemzésére. Így a könyvtárosok számára a legsikere-
sebb útként az adathullám meglovaglása kínálkozik 
ahhoz, hogy a kutatói közösségeket elérjék.
A szerző három stratégiát vázol fel, melyek erősítik 
már meglevő kompetenciáinkat. Az első: váljunk 
adatgondnokokká. Mivel a könyvtárosok hangsú-
lyozottan a tudásmegosztás szakemberei (példa erre 
az osztott katalogizálás), ez jó alap ahhoz, hogy 
adatőrökként, adatgondnokokként a tudósoknak is 
együttműködő partnerei lehessünk.
Vagy legyünk adatvizualizáló szakértők. Ezzel se-
gíthetjük a tudósokat abban, hogy laikusok számára 
is érthetővé tegyék tudományos eredményeiket. Na-
gyon jó példa erre az az interaktív térkép, melyet az 
urbandisplacement.org címen találhatunk.
Felfedezési szakértőként is támaszkodhatunk eddigi 
gyakorlatunkra: tudjuk, hogyan találjunk meg infor-
mációkat, hogyan szintetizáljuk felfedezéseinket és 
hogyan magyarázzuk el másoknak, akiknek nincs 
idejük elvégezni ezt az alapvető munkát. Márpedig 
az irodalomkutatás és a különböző tudományterületek 
mintázatainak felismerési képessége egyre lényege-
sebb erőforrássá válik. És ebben jók vagyunk.
A szerző tehát nagy lehetőséget lát abban, hogy a 
könyvtárosok olyan információtudóssá képezzék ma-
gukat, amilyenekre a világnak szüksége van. Ahogy 
a társadalomtudományok és humán tudományok 
képviselői megteszik, ugyanúgy a könyvtárosok is 
betörhetnek az adattudomány világába.

(Fazokas Eszter)

Oktatás és továbbképzés

218/2016

BoRRies, Julia: Ab ins Ausland! : Förder- und Austausch-
programme für BibliothekarInnen In: BuB. – 68. (2016) 1., 
p. 14-17.

Irány a külföld! Támogatási és csereprogramok könyvtá-
rosoknak

Együttműködés -nemzetközi; Tanulmányút; Tapasztalat-
csere
A cikk áttekinti a németországi lehetőségeket és gya-
korlati tanácsokat is ad az első lépésekhez. Először 
a diákcsereprogramokat ismerteti. A legnagyobb és 
legfontosabb támogatási program 2014 óta az euró-
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pai uniós Erasmus+, ami 2020-ig tart még. Az ösz-
töndíj időtartama két héttől egy évig terjedhet. (Az 
ösztöndíj a szállás-, ellátási és útiköltségeket fedezi.) 
Pályázni az Erasmus+ mobilitási programjaiban részt 
vevő intézményekben kell; ezekről információk több 
intézmény honlapján szerezhetők be.
A diákok számára két fontos tanulmányi vagy gya-
korlati program létezik: az Erasmus+ és a PROMOS, 
a német diákmobilitás fokozásának programja. Mind-
kettő a főiskolákon keresztül folyik, akik az ösztön-
díjakra pályáznak. Erasmus+ támogatással 33 euró-
pai országban lehet 3–12 hónapon át tanulni, illetve 
szakmai gyakorlatot folytatni. A BMF/DAAD kere-
tében támogatott PROMOS ösztöndíjak elsősorban 
olyan rövidebb, egyénileg szervezett és a tanulmá-
nyokhoz kapcsolódó utakat finanszíroznak a világon 
bárhol, melyeket más programok nem. (A cél pl. le-
het záródolgozat elkészítése, nyelvtanfolyam, tanul-
mányút stb. – doktoranduszok számára is.) További 
lehetőség lehet az ún. külföldi szövetségi képzési 
támogatás (BAfög).
A dolgozó könyvtárosok számára elsősorban a Bib
liothek & Information International – a Bibliothek 
und Information Deutschland (BID), a német könyv-
tárak és könyvtárosok szövetségei ernyőszervezeté-
nek állandó bizottsága – által biztosított támogatások 
szolgálják a külföldi továbbképzést és tapasztalatcse-
réket. (Kivétel a főiskolai oktatók.) Az időtartam leg-
feljebb négyhetes lehet (http://www.bi-international.
de/). A Berufsverband Information Bibliotheken 
(BIB) tagjai munkahelyük vagy egy külföldi intéz-
mény közvetítésével vehetnek rész a BIB csereprog-
ramjában, ennek célja főleg az Egyesült Államok. 
Támogatást kaphatnak külföldi konferenciákon való 
részvételre is. Lehetőség van külföldi szakemberek 
meghívására, továbbá csoportos tanulmányutakra is 
(három naptól kéthetes időtartamig).
A Bibliothèque publique d’information (Bpi) és a 
francia kulturális minisztérium ösztöndíja (1200 euró) 
6–8 hetes franciaországi gyakorlatot („profession 
culture”) kínál francia közkönyvtárakban. Feltétel 
természetesen a nyelvismeret, és a tapasztalatok mel-
lett hosszú távú együttműködést remélnek a küldő és 
fogadó könyvtár között.
Ma már nincs lehetőség egyéni EUs támogatásra a 
mobilitás keretében – az előző élethosszig tartó ta-
nulás programban volt, de könyvtárak, ha a felnőtt- 
vagy a továbbképzésben tevékenykednek, most is 
pályázhatnak mobilitási projektekre, s munkatársaik 
profitálhatnak ezekből – pl. tanulhatnak külföldön. 
(A tartózkodás két naptól két hónapig terjedhet.) 
Emellett az Erasmus+ programban is, az ún. straté-

giai partnerség keretében pályázhatnak mobilitási 
projektekre, melyek célja új módszerek, technikák 
és eszközök kifejlesztése és közreadása.
A tudományos könyvtárak munkatársai, akiket érde-
kel az Erasmus+ támogatás, vegyék fel a kapcsolatot 
főiskolájuk nemzetközi irodájával, mivel az felel a 
munkatársak külföldi továbbképzéséért; az „egyéni 
mobilitás” programrésszel támogatnak pl. tanul-
mányutakat a továbbképzés részeként (két naptól két 
hónaposig). Egész másféle támogatást nyújt a Robert 
Bosch Alapítvány, mely a határon átnyúló mobilitási 
projektekkel foglalkozik. A pályázók német képző-
intézmények lehetnek.
Egy külföldi út komoly szervezést és tervezést igé-
nyel, de megéri!

(Murányi Lajos)

219/2016

MonTague, Rae-anne: Mix iT up! : a blending of com-
munity informatics and youth services librarianship to 
further social justice in library and information science 
education. – Bibliogr. In: Library trends. – 64. (2015) 2., 
p. 444-457.

Mix IT Up! A közösségi informatika és az ifjúsági könyvtári 
szolgálat egyesítése további társadalmi célok érdekében 
a könyvtárosképzésben

Gyakorlati képzés; Ifjúsági olvasó; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú

A Mix IT Up! egy könyvtárosképzési kezdeménye-
zés, amely egyesíti a közösségi informatika és az if-
júsági könyvtári szolgálat elméleteit és megközelíté-
seit további társadalmi célok érdekében. A program a 
közös érdekeket és célokat osztó közösségi partnerek 
együttműködésén alapul. A Mix IT Up! elindítása 
előtt a közösség tagjai erős szükségét érezték, hogy 
hatékonyabban szólítsák meg a helyi fiatalokat. A 
Mix IT Up!-ot azért fejlesztették ki, hogy ezt a fájó 
hiányt betöltse. 2011 és 2015 között a Mix IT Up! az 
ifjúság támogatásával és az információtechnológiával 
(a címbeli IT-vel) kapcsolatos közösségi alapú kap-
csolatok és projektek széles tárházát tette lehetővé, 
és széles körű lehetőségeket biztosított a könyvtáros-
informatikus hallgatóknak, hogy a közösségi kötele-
zettségvállalás terén tapasztalatokat szerezzenek. A 
Mix IT Up! hatékony gyakorlati modellként szolgál 
a könyvtárosképzésben.

(Autoref.)
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Nemzeti könyvtárak

220/2016

BeLiansKa, Barbora: Legislatíva Slovenskej republiky a 
Vel’kej Británie v oblasti knižničného systému so zamer-
aním na národné knižnice In: Knižnica. – 17. (2016) 1., 
p. 6-9.
Res. angol nyelven

A Szlovák Köztársaság és Nagy-Britannia jogalkotása a 
könyvtári rendszer és a nemzeti könyvtárak tekintetében

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári rendszer -országos; 
Nemzeti könyvtár

A nemzeti könyvtárak minden államban az egyik 
legfontosabb intézménynek számítanak, jogállásuk 
eltérő szabályozásának összevetése az összehasonlí-
tó jogtudomány érdekes kérdése. A cikk két ország, 
Szlovákia és Nagy-Britannia nemzeti könyvtárainak 
eltérő jogintézkedéseit hasonlítja össze. Alapvető 
különbség, hogy előbbi a kontinentális joggyakor-
lathoz, utóbbi az angol-amerikai jogrendszerekhez 
igazodik.
A Szlovákiában jelenleg érvényes 126/2015. sz. 
könyvtári törvény a teljes könyvtári rendszert érinti. 
A könyvtári rendszerben hatféle könyvtártípust ismer 
el (nemzeti, tudományos, felsőoktatási, köz-, iskolai, 
szak-), melyben a nemzeti könyvtári funkciót a Mar-
tinban működő könyvtár látja el. A nemzeti könyvtár 
jogi személyiség, fenntartója a kulturális minisztéri-
um, mely kiadja a könyvtár alapító okiratát, ellenőrzi 
tevékenységét. A könyvtár feladatai öt terület köré 
csoportosíthatók:
A könyvtári gyűjteményhez kapcsolódó feladatok: a 
nemzeti könyvtár gyűjti és őrzi a köztársaság archi-
válandó anyagát, könyvtári-információs szolgálta-
tásokat nyújtó általános gyűjtőkörű könyvtár, gyűj-
ti, őrzi és hozzáférhetővé teszi a hazai és külföldi 
szlovacikumokat, a külföldi dokumentumokat.
Országos feladatok: nemzeti bibliográfiai központ, 
regisztrálja a szlovacikumokat, koordinálja a nemzeti 
bibliográfiai rendszert, építi a nemzeti bibliográfiát. 
Ellátja a dokumentumok nemzetközi azonosító szá-
mozásával, a közös katalógus építésével kapcsolatos 

feladatokat, végzi a nemzetközi könyvtárközi cserét. 
Szakmai módszertani tanácsadást, segítséget nyújt, 
nemzeti szintű képzési, statisztikai, tudományos ku-
tatási és szabványosítási központ.
A muzeális dokumentumokkal kapcsolatban: ellátja 
a történelmi gyűjtemények és muzeális állományok 
védelmével, nyilvántartásával kapcsolatos felada-
tokat. 
A kollektív jogok biztosításával kapcsolatban: cso-
portos licencszerződések megkötésével a nemzeti 
könyvtár biztosítja a könyvtári rendszer tagjai szá-
mára kölcsönzési védelem esetén a dokumentumok 
elérését.
Egyéb feladatok: digitalizálási és konzerválási köz-
pontként biztosítja az írott örökség archiválását, 
hozzáférhetővé tételét, az életrajzi dokumentáció, a 
szlovák irodalom és kultúra kutatóműhelye. Kiadvá-
nyokat ad ki, kiállításokat és rendezvényeket szervez, 
együttműködik a szlovák és külföldi könyvtári rend-
szerek tagjaival.
A könyvtári törvény mellett a 185/2015. sz. Szerzői 
jogi törvény a nemzeti könyvtár feladatait az árva 
művek és a kereskedelmi forgalomba nem kerülő 
művekkel kapcsolatban érinti. Fontos feladatokat tar-
talmaz a kötelespéldányokkal kapcsolatos 212/1997. 
sz. törvény a könyvtár számára, melyek között a nem-
zetközi azonosító számok kiosztása is szerepel.
A Nagy-Britanniában lévő jogi szabályozás alapvető-
en a könyvtári rendszert két nagy területre osztja:
a nemzeti könyvtárat érintő jogi szabályozás és a 
nyilvános könyvtárakat érintő jogi szabályozás te-
rületére. A nemzeti könyvtári szabályozás minden 
tagállamban önállóan történik. Érdekessége, hogy 
a British Library a brit, a Skót Nemzeti Könyvtár a 
skót parlament jogi szabályozása alá tartozik. A Wa-
lesi Nemzeti Könyvtárat királyi okirat szabályozza. 
Észak-Írországban a nemzeti könyvtári funkciót egy 
önálló jogi személyiségű könyvtár tölti be anélkül, 
hogy jogi értelemben nemzeti könyvtárról beszélhet-
nénk. A brit könyvtárak működését a törvény mellett 
közvetlenül egy szakmai szervezet, a Brit Könyvtári 
Tanács (British Library Board) irányítja.
A British Library oktatási, tájékoztatási, bibliográfiai 
és információszolgáltatási nemzeti központként mű-
ködik a tudományos-technikai, műszaki és a humán 
tudományok terén egyaránt. Komplex gyűjtemé-

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények



Könyvtári Figyelõ 2016/4562

nyeket őriz könyvekből, kéziratokból, periodikából, 
filmekből és egyéb anyagokból tekintet nélkül arra, 
hogy nyomtatott, sokszorosított vagy más formátum-
ban állnak rendelkezésre.
A könyvtár szolgáltatásainak működését a Könyvtári 
Tanács irányítja, meghatározza a dokumentumok köl-
csönözhetőségét: az adott dokumentumot mennyire 
időre, milyen feltételekkel és kinek lehet kölcsönözni. 
A szlovák kötelespéldány-törvénynek megfelelő jog-
szabály a briteknél a 2003-as Legal Deposit Libraries 
Act, ennek alapján a British Library jogosult a nyom-
tatásban megjelenő művekre. A többi könyvtár írás-
beli kérelem alapján juthat a kötelespéldányokból 
való részesedéshez. 
Közös elem a brit és szlovák nemzeti könyvtár mű-
ködésében a meghatározó nemzeti kulturális szerep, 
a különböző dokumentumtípusok gyűjtése, őrzése, 
könyvtári-információs szolgáltatások nyújtása. Ha-
sonlóak a két nemzeti könyvtár történelmi gyökerei, 
a szlovák nemzeti könyvtár a Matica slovenskából 
vált önállóvá 2000-ben, a British Library az 1972-es 
törvény által lett a British Museum kiemelkedő gyűj-
teménye. Ezáltal mindkét könyvtár számára megfele-
lő tér és lehetőség nyílt a tevékenység és a működés 
önálló megvalósítására.

(Prókai Margit)

Lásd még 231

Felsôoktatási könyvtárak
Lásd 227, 228, 254

Közmûvelôdési könyvtárak

221/2016

audunson, Ragnar: The library and quality of life In: 
scandinavian library quarterly. – 49. (2016) 1-2., p. 28-29.

A könyvtárak és az életminőség

Feladatkör; Felmérés; Közművelődési könyvtár; Társa-
dalmi követelmények

Norvégiában nem végeztek még olyan kutatást, ami 
kifejezetten azt vizsgálta volna, hogy milyen szere-
pet tölt be a könyvtár az emberek életében, azonban 

a PLACE (Public Libraries Arenas for Citizenship) 
projekt keretében 2006 és 2012 között folytatott vizs-
gálatok eredményei igazolni látszanak azt a hipoté-
zist, amely szerint szoros a kapcsolat a közkönyvtárak 
és az életminőség között.
A projekt kutatói különféle felméréseket és interjú-
kat készítettek, illetve megfigyeléses vizsgálatokat 
végeztek a könyvtár találkozóhelyként, közösségi 
térként betöltött szerepét illetően, és olyan konkrét 
kérdésekre is választ kívántak adni, mint hogy segí-
ti-e a könyvtár az integrált közösségek létrehozását, 
illetve milyen szerepet játszik a bevándorlók integrá-
lásában, és voltaképp mire is használják a látogatók 
a könyvtári tereket.
Az Oslóban végzett kutatás egyik részében egy nul-
lától tízig terjedő skálán értékelhették a résztvevők 
a különböző találkozóhelyek fontosságát a helyi kö-
zösségek életében, a könyvtárak pedig meglehetősen 
jól szerepeltek. A legutóbbi, 2011-es felmérésben a 
könyvtárak átlagos pontszáma 7,66 volt, ami némi-
leg elmaradt a sportközpontok, uszodák, kulturális 
központok és más hasonló intézmények 8,5-ös, il-
letve az iskolák 8,14-es teljesítményétől, ugyanakkor 
megelőzte a piacok, parkok (7,26), kávézók (7,47) és 
bevásárlóközpontok (5,78) értékelését. Az első ilyen 
típusú felmérés (2006) során 7,09-es értékelést szer-
ző könyvtárak tehát egyértelmű növekedésről tettek 
tanúbizonyságot, és a találkozási helyként betöltött 
szerepük jelentősége is igazolódni látszott.
A cikk az integráció vonatkozásában is pozitív ered-
ményeket fogalmaz meg. A felmérésekben részt vevő 
könyvtárlátogatók több mint egyharmada nyilatkozta 
ugyanis, hogy szóba elegyedett a könyvtárban ide-
genekkel is, akik pedig sok esetben más etnikumhoz 
vagy más korosztályhoz tartoztak, illetve más kultu-
rális háttérrel rendelkeztek. A könyvtár ezek szerint 
a tolerancia növeléséhez is hozzá tud járulni.
A kutatás ezenkívül arra is rávilágított, hogy a könyv-
tár tipikusan olyan hely, ahol a látogató csupán egy 
felhasználó a sok közül, a társadalomban elfoglalt he-
lye háttérbe szorul. Példának okáért senki sem tudná 
megmondani a könyvtár számítógépeinél ülő 35 éves 
nőről, hogy Norvégia legnagyobb könyvkiadójánál 
jelenik meg az első kötete, vagy a mellette helyet 
foglaló negyvenes évei vége felé járó férfiról, hogy 
hosszú ideje munkanélküli, aki azért jár a könyvtárba, 
hogy rendszert vigyen a mindennapjaiba.
A megfigyeléses vizsgálatok és az interjúk is egy-
ér telműsítették, hogy a könyvtár egyszerre többfé-
le szerepet is betölthet egy adott ember életében. A 
könyvtárban jót lehet beszélgetni egy kávé mellett, 
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de tanulni is lehet, vagy megtervezhetjük a hosszú 
hétvégére eső párizsi kirándulásunkat.
Mindebből jól látszik, és a projekt keretében levezé-
nyelt 2011-es követéses vizsgálat válaszadói több-
ségének (60%) egyértelmű állásfoglalása is csak 
megerősíti: a könyvtárak nagymértékben hozzájá-
rulnak az életminőség fejlesztéséhez, ugyanis olyan 
értékeket helyeznek előtérbe, mint a demokrácia, a 
tudáshoz és az információhoz való egyenlő hozzáfé-
rés vagy épp az élethosszig tartó tanulás.

(Tóth Béla István)

222/2016

BisHoP, Bradley wade – MeHRa, Bharat – PaRTee ii, 
Robert P.: The role of rural public libraries in small busi-
ness development In: Public library quarterly. – 35. (2016) 
1., p. 37-48.

A vidéki közkönyvtárak szerepe a kisvállalkozások fejlő-
désében

Felmérés; Közművelődési könyvtár; Termelés információ-
ellátása

Az 1974-ben létrehozott Appalache Régiós Bizottság 
(Appalachian Regional Commission –ARC) 420 me-
gyét fogott össze az USA 13 államának gazdaságilag 
leépülő régióiban. 2014-re 93 megye majd kétmillió 
lakosa volt gazdaságilag igen nehéz helyzetben, és 
másik 108 megye kis híján három és fél millió lako-
sa élt gazdaságilag veszélyeztetetten. Mint ahogy ezt 
már több különböző megtérülési elemzés kimutatta, a 
közkönyvtáraknak szolgáltatásaik és forrásaik révén 
kritikus szerepük lehet a gazdasági növekedésben, 
különösen a vidéki, 2500 lakosnál kisebb települé-
seken. Az ARC erre alapozva határozta meg 2011–
2016-os stratégiai tervét is. Előfeltevésük igazolására 
online kérdőíves felmérést végeztek Tennessee köz-
könyvtáraiban. Tennessee 95 megyéjéből 66 vidéki 
jellegű, ahol az 50 ezer lakosnál kisebb települések 
a jellemzők, és könyvtáraik nem tartoznak az állam 
négy nagy könyvtári rendszerének egyikéhez sem. 
A munkahelyteremtésben a kisvállalkozásoknak van 
döntő szerepük, akiknek égető szükségük van az ak-
tuális és hiteles információkra.
A felmérésből kiderült, hogy a válaszoló könyvtárak 
71%-ában nyújtanak a gazdasági életet és boldogulást 
segítő szolgáltatást, pl. útmutatást az álláskereséshez 
szükséges készségek megszerzéséhez, 68,3% állás-
lehetőségeket nyilvántartó adatbázisokhoz, 31,9% 

pedig online üzleti információs forrásokhoz kínál 
hozzáférést.
A részletesen leírt felmérés célja a jelenlegi könyv-
tári támogatások felmérése és a jövőbeli lehetőségek 
felvázolása. A tíz kérdést tartalmazó kérdőívre 74 
válasz érkezett, melyekből a kisvállalkozásoknak 
nyújtott segítségtípusok gazdag tárháza tárult fel. 
Általában mindenhol biztosítják számukra a helyet, 
az internetet, a számítógépet, tájékoztatást, nyomta-
tási lehetőséget és persze szakirodalmat. Sok helyen 
valamilyen tanfolyamot, jogi és adózási segítséget, 
marketingtámogatást is nyújtanak. Utóbbiak kapcsán 
szükség lenne a könyvtárosok ilyen irányú képzé-
sére, hogy hatékonyabban segíthessék a lakosságot 
és a kisvállalkozásokat. Ezen kívül a könyvtárveze-
tőknek kapcsolatba kellene lépniük a helyi közös-
ség valamennyi érdekelt intézményével és tagjával, 
hogy pontosan meghatározzák, milyen szolgáltatá-
sok lennének a leghatékonyabbak a kisvállalkozá-
sok és a helyi gazdaság felvirágoztatására. Fontos 
lenne számokban is kifejezni a szolgáltatások fajtáit 
és mennyiségét, és számszerűsíteni ezek tényleges 
hatását, hogy egyértelműen lehessen kommunikálni 
a használók és a fenntartók számára a könyvtárak 
megkerülhetetlen szerepét a gazdaság fejlesztésében. 
Ezzel mindkét fél nyerne: a könyvtár is és a gazdasági 
környezet is, melyben működik. Ha további, akár or-
szágos felmérés után az állítás már mindenki számá-
ra nyilvánvalóvá válik, segítséget kell adni a vidéki 
könyvtáraknak és kisvállalkozásoknak, és következő 
lépésként meg kell tervezni egy a könyvtárak és kis-
vállalkozások információs szükségletét figyelembe 
vevő, támogató eszköztárat.

(Fazokas Eszter)

223/2016

CRawFoRd BaRnisKis, shannon: deconstructing the 
mission : a critical content analysis of public library mis-
sion statements. – Bibliogr. In: The library quarterly. – 86. 
(2016) 2., p.135-152.

A küldetés dekonstrukciója: a közkönyvtárak küldetésnyi-
latkozatainak kritikai elemzése

Feladatkör; Felmérés; Közművelődési könyvtár; Szolgál-
tatások

Wisconsin állam 32 közkönyvtári küldetésnyilatko-
zatát vizsgálták. Ezeket a küldetésnyilatkozatokat a 
kisebb településeken nem teszik közzé online, vagy 
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nem is készülnek ilyenek, ezért a vizsgálati mintába 
némileg több könyvtár került be a nagyobb telepü-
lésekről, viszont az állam összes régiója képviselve 
volt.
Nyolc küldetésnyilatkozat összeállításában vettek 
részt a felügyelőbizottsági tagok. Bár a küldetés-
nyilatkozatokkal kapcsolatos szakirodalom szerint 
a felhasználókat is meg kellene kérdezni, csak egy 
könyvtárban említették, hogy ez megtörtént.
A küldetésnyilatkozatokkal kapcsolatos diskurzus 
elemzése megmutatja, hogy mi ezeknek, a célkitű-
zéseket megjelölő dokumentumoknak a rejtett üze-
nete.
Több küldetésnyilatkozatban megjelenik, hogy a 
könyvtár szívélyes, tiszteletteljes és szakszerű lég-
körben olyan minőségi dokumentumokat és szolgál-
tatásokat nyújt, amelyek a teljes közösség oktatási, 
információs és szórakozási igényeit szolgálják.
A vizsgált küldetésnyilatkozatok 66%-ában szó esik 
arról, hogy ki használhatja a könyvtárat. Ezeket a he-
lyi közösségek polgáraiként vagy helyi lakosokként 
nevezik meg. A könyvtárost olyasvalakinek írják 
le, aki dokumentumokat ad ki, és hozzáférést bizto-
sít a sorban álló embereknek. A könyvtáros másik, 
alternatív képe azt mutatja, hogy marginalizált em-
bereknek (például bevándorlóknak) és olyanoknak 
nyújt kezet, akik nem tudnak a közkönyvtárról. Van 
olyan küldetésnyilatkozat, amely azt hangsúlyoz-
za, hogy a könyvtár nem része a formális oktatási 
rendszernek. A „szakszerű légkör” szókapcsolat a 
társadalmi előírásokhoz való alkalmazkodásra utal. 
Egyes küldetésnyilatkozatok jelzik a könyvtárnak a 
demokratikus politikai rendszerben elfoglalt helyét, 
míg mások a „szabad társadalom” kifejezésbe cso-
magolják. Nagyon ritkán szólnak viszont a digitális 
szakadékról. Az olyan kifejezések, mint az „egyenlő 
hozzáférés” vagy „nyílt hozzáférés” azonban jelzik, 
hogy különbség van azok között, akiknek van hoz-
záférése információkhoz, és akiknek nincs. A külde-
tésnyilatkozatok 94%-ában előfordul a „tudás” szó 
és gyakran fordul elő a „megbízható információ” 
szókapcsolat. A többi főnév és melléknév a változást 
sugallja, az igék inkább arra utalnak, hogy a könyvtár 
passzív környezet.
Számos küldetésnyilatkozat gyakran másutt is meg-
található mondatok másolásával készült, ami való-
színűleg azt mutatja, hogy ezeknek a könyvtáraknak 
a vezetői úgy ítélik meg, hogy könyvtáruk küldetése 
megegyezik más könyvtárakéval. Ugyanakkor arra is 
utalhat, hogy nem szeretnek célokat kitűzni, vagy azt 
gondolják, hogy a küldetésnyilatkozat haszontalan 

eszköz. Lehet, hogy ezek alulfinanszírozott könyv-
tárak, ahol a könyvtárosoknak túl sok a feladatuk, 
vagy nincs információjuk ahhoz, hogy elkészítsék 
küldetésnyilatkozatukat, esetleg nem is tartják ezt 
fontosnak. Elképzelhető, hogy mások küldetésnyi-
latkozatának másolásával megoldhatónak tartják ezt 
a feladatot.
A kritikai elemzésnek akkor van haszna az elmélet 
és a gyakorlat számára, ha alternatívákat kínál arra, 
miként változtassuk meg a jelenlegi viszonyokat, 
amelyekről a könyvtári küldetésnyilatkozatok alap-
vetően szólnak. Ennek megfelelően fel kell tenni azt 
a kérdést, hogy a küldetés az érdekeltek, így a mun-
katársak, a használók és nem használók visszajelzé-
seire alapul-e, így a közösség szükségleteit elégíti-e 
ki. Kérdés, hogy ad-e hatalmat a felhasználók kezébe, 
vagy oda helyez el szolgáltatást, ahol a felhasználók 
vannak, vagy inkább a könyvtárosok kényelmét né-
zi-e. Az aktivitás és a közösség szolgálta nyelvileg is 
kifejeződik-e? A küldetésnyilatkozat meghatározza-e, 
hogy mit fog csinálni a könyvtár és miért?

(Koltay Tibor)

Lásd még 238, 242, 255

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

224/2016

KnoLL, debra J.: engaging babies in the library : putting 
theory into practice In: american libraries. – 47. (2016) 
6., p. 50-53.

Kisgyerekek a könyvtárban: egy elmélet megvalósítása

Gyermekolvasó; Gyermekkönyvtár

Mostanában kezdenek rájönni a könyvtárosok, hogy 
képesek befolyásolni a kisgyermekek szellemi fejlő-
dését, s hogy munkájuk nyomán már a kicsik korai 
évei is boldoggá és pozitívvá tehetők. Mi lenne, ha 
külön könyvtáros foglalkozna a legkisebbekkel, egy 
másik az óvodáskorúakkal, egy harmadik az alsósok-
kal és egy negyedik a felső tagozatos gyerekekkel? 
– kérdezi a szerző, aki gyermekkönyvtáros és oktató. 
Ez a megoldás persze a legtöbb könyvtár számára 
kivitelezhetetlen. Fontos azonban a leggyorsabban 
fejlődő korcsoportra, a csecsemőkre és tipegőkre 
összpontosítani. Ennek érdekében érdemes kis és 
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nagy lépésekkel haladni a többlettámogatások és az 
együttműködések felé:
Kis lépéseket lehet tenni úgy, hogy partneri kapcso-
latot alakítunk ki szülészeti osztályokkal; próbálunk 
spontán játékos, könyves foglalkozásokat tartani, 
és gondozó intézményekkel párbeszédet folytatni. 
Küzdjünk olyan könyvek kiadásáért, melyek e kor-
osztály alapszókincsét bővítik, és szervezzünk olyan 
programokat, melyek ezt a csoportot célozzák meg 
(pl. a szoptatásról és a táplálásról). Működjünk együtt 
közszolgálati intézményekkel és a helyi családsegí-
tőkkel. Mentoráljuk kezdő gyermekkönyvtárosokat, 
olvassunk többet a szakma történetéről, tájékozód-
junk a kisgyermekkorra vonatkozó kutatásokról 
(www.zerotothree.org), küldjünk meghívót azoknak 
a fiatal szülőknek, akik ritkán járnak a könyvtárba 
stb.
Nagyobb lépést jelent, ha a könyvtárosképzésbe be-
épülnek a kisgyermekek fejlesztésének, a családdi-
namika és az alapvető szociális szolgáltatások témái, 
s a képzés foglalkozik olyan kérdésekkel is, mint az 
autizmus, a kommunikáció betegségei, a retardáltság 
stb. Képviselni kell azt a nézetet, milyen fontosak a 
gyermekkönyvtárosok e korosztály számára, és ezért 
kell képesített gyermekkönyvtárosokat alkalmazni.
A könyvtárvezetés felelőssége is nagy, hiszen elkö-
telezettségük nagyban emelheti a gyermekkönyv-
tári munka színvonalát. Szoftverekre, biztonsági 
kamerákra számolatlan adnak ki pénzt, de érdemes 
lenne a kisgyermekek ellátására is fordítani vala-
mennyit. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy 
a gyermekkönyvtárosok egyenlő bérezése is gondot 
jelent sok intézményben. Mit tehetnek ők a tartós, 
értelmes változás érdekében? Jól felkészült szak-
embereket alkalmaznak, azonos fizetést adnak a 
gyermekkönyvtárosoknak, bevonják őket a megbe-
szélésekbe, jobban tájékozódnak a kérdésben, kép-
viselik a szakmát a könyvtáron kívül is. Politikai 
befolyásukkal felhívják a figyelmet a kisgyermekes 
családokra, és lobbiznak a politikai tájkép átalakítása 
érdekében megfelelő forrásokat biztosítva a gyermek-
könyvtári szolgáltatásokra, s továbbképzik azokat a 
munkatársakat, akik hajlandók tanfolyamokon bőví-
teni szakmai ismereteiket.
Anne C. Moore, aki 1906-tól 1941-ig volt a New York-i 
Városi Könyvtár munkatársa, a gyermekkönyvtárosok 
úttörője fogalmazta meg négy parancsát, melyek ma 
is érvényesek: a gyermekek, a gyermekkönyvek, 
a munkatársak és a gyermekkönyvtárosok tiszte-
letének a fontosságát. A kisgyermekek annyiféle 

szociokulturális kérdésben érintettek, hogy érdemes 
komolyan venni könyvtári ellátásukat.

(Murányi Lajos)

Iskolai könyvtárak

225/2016

dadLani, Punit – Todd, Ross J.: information technol-
ogy and school libraries : a social justice pesrpective. – 
Bibliogr. In: Library trends. – 64. (2015) 2., p. 329-359.

Információtechnológia és az iskolai könyvtárak: a társa-
dalmi igazságosság szempontjai

Felmérés; Hátrányos helyzetű olvasó; Információtechno-
lógia; Iskolai könyvtár; Középiskolás

Ez a kutatás az émikus/étikus adatkódolási folyamat 
révén az adatelemzés újfajta szemléletmódját alkal-
mazza, és tipológiát javasol annak érdekében, hogy 
megérthessük a társadalmi igazságosság elve és az 
iskolai könyvtárak információtechnológiai szolgál-
tatásai közötti kapcsolatot. A tanulmány New Jersey 
állam hét iskolai könyvtárából nyerte az adatokat, 
a fókuszcsoport tagjai 48 tanár, tizennyolc könyv-
táros, tíz osztályvezető, tizenegy könyvtárigazgató/
igazgatóhelyettes, négy kerületi igazgató, és három 
könyvtárostanár volt. A kutatásban alkalmazott 
emergens folyamat és tipológia segítheti az iskolai 
könyvtárakat annak felmérésében, hogy az iskolai/
iskolai könyvtári környezet mely sajátos tényezői 
befolyásolják az IT szolgáltatások biztosítását az 
iskolai könyvtár használóinak. A tanulmány igazol-
ja, hogy azokban a döntésekben, hogyan nyújtsanak 
információtechnológiai szolgáltatásokat iskolai kör-
nyezetben, az iskolai könyvtárosok és a tanárok a 
társadalmi igazságosság számos alapelvére támasz-
kodnak, mint például az elosztás igazságossága, a 
haszonelvűség és az egyenlősdi. A társadalmi igazsá-
gosság alapelveinek az iskolai környezetben alkalma-
zott típusa attól függ, hogy az iskolai könyvtárosok 
és a tanárok mennyire ismerik a diákok információs 
kompetenciáit, és rendelkezésre állnak-e a megfelelő 
források az iskolai környezetben. A kutatás hozzájá-
rul a társadalmi igazságosság tanulmányozásához a 
könyvtár- és az információtudományban (LIS) a kö-
vetkezők révén: először is kiterjesztve a „társadalmi 
igazságosság” eszméjét a „jogfosztott csoportok”– 
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úgymint alacsony társadalmi-gazdasági helyzetűek, 
etnikai vagy nemi kisebbségek, fizikailag vagy men-
tálisan sérültek – hagyományos fogalmán túl azokra 
a csoportokra is, amelyek igazságtalanságot tapasz-
talhatnak az információ elérésével kapcsolatban, pl. 
tanárok, könyvtárosok vagy diákok; másodszor annak 
felvázolásával, miként lehet érvényt szerezni a társa-
dalmi igazságosság alapelveinek az iskolai könyvtár-
ügyben és a pedagógiában olyan stratégiaként, amely 

segíti a diákokat az információkeresésben és tanulási 
céljaik elérésében; harmadszor rávilágítva a társadal-
mi igazságosság értékére az iskolával és az iskolai 
könyvtári környezettel kapcsolatos tudományos ku-
tatások és a gyakorlat számára egyaránt; negyedszer 
módszertan ajánlásával a társadalmi igazságosság 
könyvtári környezetben való tanulmányozására.

(Autoref.)

Munkafolyamatok és szolgáltatások

Általános kérdések

226/2016

BReeding, Marshall: Refining digital strategies In: Com-
puters in libraries. – 36 (2016) 1., p. 9-11.

Digitális stratégiák újrafogalmazása

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Szolgáltatások

Vagy egy formális dokumentumban, vagy más mó-
don, de minden könyvtárnak rendelkeznie kell a kizá-
rólag technológiai eszközökkel kezelhető tartalmakra 
és szolgáltatásokra vonatkozó stratégiával, amely 
foglalkozik többek között a gyűjteményfejlesztés, az 
infrastruktúra, a személyzet, valamint a hozzáférés 
kérdéseivel is.
Valamennyi könyvtártípusban más és más a gyűjte-
mény összetétele mind a tartalom, mind a dokumen-
tumtípusok vonatkozásában. Az összetételt fel kell 
ismerni és a megfelelő költségvetési és személyzeti 
forrást csoportosítani az egyes dokumentumtípusok-
hoz. A legfontosabb kérdés azonban, hogy a teljes 
költségvetésből mennyit szánjanak elektronikus do-
kumentumokra és szolgáltatásokra. A költségvetési 
keretek befolyásolják a gyűjtemény összetételét is.
A könyvtár gyűjteményépítési stratégiájának alapvető 
fontosságú részét képezik az elektronikus tartalmak. 
A könyvtárak különféle üzleti modellekből választ-
hatnak az elektronikus gyűjtemények és szolgáltatá-
sok kiépítése során. A tudományos könyvtárakban 
a nyílt hozzáférés egyre vonzóbb alternatívát jelent 
a hagyományos előfizetéses modellel szemben. A 

közkönyvtárakban az elektronikuskönyv-kölcsön-
zési rendszerek kapcsán kell fontos taktikai dönté-
seket meghozni. Sok könyvtár gyűjt egyszerre digi-
talizált és digitálisan keletkezett dokumentumokat, 
amelyekhez különböző infrastruktúra és személyzet 
szükséges.
Ahogy egyre dominánsabbá válnak a gyűjteményen 
belül az elektronikus források, úgy kell egyre több 
figyelmet fordítani ezek kezelésének kérdéseire. Az 
utóbbi években megjelentek azok a könyvtári plat-
formok, amelyek alkalmasak egyszerre a papír és 
elektronikus tartalmak kezelésére. A digitális stra-
tégiának valamennyi formátum sajátosságait figye-
lembe véve rendelkeznie kell a tartalmak kezelésének 
módjáról. A discovery alapú szolgáltatások minden 
típusú tartalomhoz kényelmes hozzáférést kínálnak. 
A tartalmakhoz való hozzáférésre alkalmazott tech-
nológiáknak összhangban kell lenniük a könyvtár 
stratégiai célkitűzéseivel.
A könyvtárak egy meghatározott célközönségnek 
kínálják szolgáltatásaikat, az online jelenlét azonban 
ennél szélesebb körben is érdeklődést kelthet, akár 
globális szinten is. Ez közvetetten jelenthet előnyöket 
az intézménynek, hiszen nagyobb figyelem irányul-
hat a tevékenységére. A digitális szolgáltatásokkal 
a saját közösségén belül is olyan csoportokat lehet 
megszólítani, amelyekre kevesebb figyelem irányult. 
A használat mérésekor sem elegendő az összesített 
eredményeket vizsgálni, valamennyi szegmenset fi-
gyelemmel kell kísérni.
A papíralapú tartalmakkal szemben az elektronikus 
források esetében a használók sokkal magasabb el-
várásokat támasztanak, hiszen azonnali és kényel-
mes hozzáférést várnak. A hozzáférés azonban csak 
egy komponense a szolgáltatásoknak. A könyvtárak  
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fizikai szolgáltatásaik széles spektrumát igyekeznek 
virtuálisan is kínálni (pl. virtuális referensz, oktatá-
si és képzési szolgáltatások). Amikor egy könyvtár 
optimalizálni szeretné az online jelenlétét, akkor 
figyelembe kell vennie hagyományos, papíralapú 
szolgáltatásait és a fizikai tereket is. A könyvtári 
weboldalnak mind az online szolgáltatások, mind 
az intézményi marketing szempontjából stratégiai 
jelentősége van.
Ez az átfogó áttekintés csak szempontokat adhatott 
azokról az elemekről, amelyeket célszerű figyelembe 
venni egy digitális stratégia elkészítésekor, de ter-
mészetesen nem tekinthető sem teljes körűnek, sem 
pedig kötelező érvényűnek. A könyvtáraknak folya-
matosan reflektálniuk kell a társadalmi, technológiai 
és egyéb tényezők változásaira, és újrafogalmazniuk 
a stratégiát.

(Tóth Máté)

Állomány, állományalakítás

227/2016

KonT, Kate-Riin: Demand-driven e-book program in Tal-
lin University of Technology Library : the first two years of 
experience with the EBL platform. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: slavic & east european information resources. 
– 17 (2016) 1-2., p. 36-67.

Igény szerinti e-könyv beszerzés a Tallinni Műszaki Egye-
tem Könyvtárában: az első két év tapasztalatai az EBL 
platformmal

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár -műszaki; Elekt-
ronikus könyv; Gazdaságosság -könyvtárban; Igény

Számos felsőoktatási könyvtár gyarapítási költségve-
tését segít optimalizálni az igény szerinti beszerzés 
könnyű kezelhetősége és hatékonysága. A könyvtárak 
egyre növekvő számban térnek át az e-könyvekre a 
többpéldányos beszerzések kiváltásaként. A felsőok-
tatási könyvtárak évek óta nagy e-könyv csomagok 
vásárlására kényszerülnek, melyek pénzügyi szem-
pontból vitathatók, ugyanis a tartalmak nagy része 
kihasználatlan. A nagy csomagokból a használók ál-
tal letöltött tartalomegységek száma nem növekszik, 
ugyanakkor a nyomtatott könyvek kölcsönzése csök-
ken. A szerző az e-könyveknek a nyomtatottakkal 
szembeni előnyeit hangsúlyozza. Néhány hátrányt is 

említ különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
országaiban az e-könyvek áfája magasabb, mint a 
nyomtatott könyveké. A bemutatott esettanulmány 
az első két év tapasztalatait elemzi a Tallinni Mű-
szaki Egyetem Könyvtár e-könyvtári (EBL – Ebook 
Library) platformjával kapcsolatban, áttekintést adva 
az igény szerinti gyarapítás előnyeiről és sikeressé-
géről a rövid lejáratú kölcsönzésben.

(Autoref.)

228/2016

LazaRus, Jens: Pda als dienstleistung : die nutzerges-
teuerte erwerbung an der uB Leipzig In: BuB. – 68. 
(2016) 5., p. 234-237.
Res. angol és francia nyelven

A PDA mint szolgáltatás: a használó által kezdeménye-
zett beszerzés a Lipcsei Egyetemi Könyvtárban

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Használó; Mo-
dern könyv

A Lipcsei Egyetem könyvtára már több éve alkal-
mazza a használó által kezdeményezett gyarapítást 
(patron-driven acquisition, PDA). Azonban az eredeti 
célkitűzésről – működő beszerzési modell kialakítása 
az e-könyvek licencelésére hatékony aggregátor plat-
form segítségével – le kellett mondaniuk. Ugyanak-
kor a nyomtatott kiadványok tekintetében a PDA kon-
cepciót jelentős mértékben fejlesztették, és először a 
lipcsei egyetemi könyvtárban vezették be.
A PDAprint a monográfiák beszerzési folyamatának 
integráns részévé vált, és volumenében majdnem 
megkétszereződött, 2013-ban a gyarapítási keret 
6%-áról 2015-ben 12%-ra nőtt, amikor is 85 ezer 
eurót költöttek el ily módón. A PDAprint kiegészíti 
a szakreferensek által kezdeményezett gyarapítást, és 
célja mindenekelőtt az interdiszciplináris és speciális 
kutatások szakirodalmi igényeinek kielégítése. 2015-
ben 2200 beszerzési igényt teljesítettek, ez durván 
10 címet jelent munkanaponként, miközben a nem 
teljesített kérések aránya 11% volt.
A PDA bevált gyakorlattá vált a nyomtatott doku-
mentumok beszerzésében, és feltehetően tovább 
fog bővülni, ahogy a könyvtár fejlődik, szélesíti ezt 
a szegmensét is. Például arról tárgyalnak, hogy ily 
módon szerezzenek be újlatin nyelvű tudományos 
publikációkat is.
Az e-könyvek esetében a folyóiratokhoz hasonlóan 
a használó által kezdeményezett módszer csak kor-
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látozottan áll rendelkezésre, és még nem sikerült 
erre az útra térni a nagyobb tudományos kiadók-
kal. Pontosabb értékelésre van szükség egyrészt a 
használók által kért dokumentumkínálat biztosítása, 
másrészt a gyarapítási keret hatékony felhasználása 
érdekében.

(Autoref.)

229/2016

PRässLeR, Janin: nutzungsgesteuerte erwerbung an 
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz 
(sBB-PK) : vom experiment in die Routine In: Bibliothek-
sdienst. – 50. (2016) 1., p. 69-78.

Használaton alapuló gyarapítás a Berlini Állami Könyv-
tárban (sBB-PK)

Állománygyarapítás; Általános tudományos könyvtár; 
Használó; Igény

A Berlini Állami Könyvtár (SBB-PK) 2013 szeptem-
bere óta három különböző, a használatot szem előtt 
tartó gyarapítási modellt próbált ki: az aggregátor-
alapú PDA (patron-driven acquisition) modellt, a 
kiadóalapú EBS-modellt és a nyomtatott monográ-
fiák PDA modelljét. A cikk e modellek főbb eredmé-
nyeit és a szerzett tapasztalatokat összegezi. Végül 
az a döntés született, hogy ezt a beszerzési módot a 
„kísérleti” fázisból mindennapos rutinná teszik, és 
kiválasztják a modellt is. Ebben a metaadatok mi-
nősége és a piac aktuális fejlődése jelenti a legna-
gyobb kihívást.

(Autoref.)

230/2016

zasTRow, Jan: digital acquisitions and donor relations 
: assets, apprehensions, and anxieties In: Computers in 
libraries. – 36. (2016) 5., p. 16-18.

A digitális beszerzések és az adományozókkal való kap-
csolat

Adatvédelem; Ajándék; Állomány használata; Elektroni-
kus dokumentum; Hozzáférhetőésg

Amikor egy-egy könyvtár digitális fájlok adomá-
nyozásáról tárgyal az adományozókkal, másfajta 
problémák merülnek fel, mint amikor hagyományos, 
nyomtatott dokumentumokról van szó (a digitális ar-
chívumok hozzáférhetősége, biztonsági és adatvédel-
mi kérdések). Ezek a problémák mind a digitalizált, 

mind az eleve digitális formátumban létrejött doku-
mentumok esetében felmerülnek.
A könyvtárakban használatos adományozási meg-
állapodásokat át kell dolgozni, hogy a digitális gya-
rapodással kapcsolatos követelményeket is tartal-
mazzák; lehetőség nyíljon az érzékeny, személyes 
információk kezelésére; és – nem utolsósorban – az 
adományozók megnyugtatására, akik attól tartanak, 
hogy a digitális információk közreadása azonos a 
korlátlan hozzáféréssel. Az adományozóknak aláírás 
előtt szinte komoly előzetes képzésre van szükségük, 
hogy meghozzák döntéseiket. Van, ahol az előkészítő 
tárgyalásokhoz részletes sillabuszt készítettek.
A cikk két esetet mutat be. Az egyik magánlevelek 
adományozásáról szól. Japán származású amerikai 
veteránokkal kapcsolatos gyűjtemény létrehozása 
kapcsán, egy digitalizálási projekt keretében egy ha-
waii professzor szülei 1943 és1945 közötti levelezé-
sét adta át adományként. Az eredeti dokumentumok 
olvasótermi használatát természetesnek tartotta, de 
a későbbiekben a digitalizálás kapcsán aggodalmai 
támadtak. Végül sikerült kompromisszumos megol-
dást találni: a teljes levelezést digitalizálták ugyan, 
de az internetre csak egy (az adományozó által jóvá-
hagyott) válogatás került ki.
A másik digitális formában létrejött, kongresszusi 
irodai kommunikációval kapcsolatos. Amikor egy-
egy kongresszusi képviselő visszavonul, munkatár-
saival e-mailben folytatott levelezését is archiválják. 
15 évre zárolják ugyan, de a munkatársak aggódnak 
az esetleges jövőbeni következmények miatt. Tudo-
másul kell venniük, hogy tevékenységük az illető 
kongresszusi képviselő által hagyott örökség része. 
A bizalmas jellegű levelezést pedig a későbbiekben 
sem lehet összefüggéseiből kiragadva közzétenni a 
weben.
Az adományozókkal folytatott tárgyalásokhoz a 
Kongresszusi Könyvtár kézirattárosa a következő 
tömör gyakorlati tanácsokat adja: 1. intézzük egysze-
rűen, ahogy szoktuk, ne törődjünk az információhor-
dozóval; 2. ne kérjünk túl sokat az adományozótól, 
mondjuk meg, mi fontos számunkra, és segítsünk 
neki eldönteni, mi képvisel tartós értéket; 3. beszél-
tessük az adományozót a dokumentumokról, ennek 
során tegyünk fel irányító kérdéseket; 4. váljunk az 
adományozó partnereivé. Ha alaposan megismerjük, 
mit tartalmaz az adott gyűjtemény, annak hasznát 
vehetjük a feldolgozásban és a későbbiekben a tájé-
koztatásban is.

(Hegyközi Ilona)
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Állományvédelem

231/2016

MayR, Michaela – PRediKaKa, andreas: nationale 
grenzen im world wide web – erfahrungen bei der we-
barchivierung in der Österreichischen Nationalbibliothek. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 40. (2016) 1., 
p. 90-95.
Res. angol nyelven

Nemzeti határok a World Wide Weben – webarchiválási 
tapasztalatok az Osztrák Nemzeti Könyvtárban

Megőrzés; Nemzeti könyvtár; Patriotika; Web

Már 1996-ban létrejött az Internet Archive, melynek 
célközönsége (a tudósok és történészek mellett) a 
széles nyilvánosság. Számos kezdeményezés indult, 
hogy a világháló nemzeti részét megőrizzék az utó-
kor számára a kulturális örökség részeként. Főleg a 
nemzeti könyvtárak és archívumok illesztették gyűj-
tőkörükbe az online publikációkat. A projekteket 
különböző jogszabályok alakítják, és csak válogatva 
lehetséges a hálózati tartalmak gyűjtése.
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) 2008-ban hoz-
ta létre nemzeti archívumát Web@rchiv Österreich 
néven, és 2009. március 1. óta az osztrák médiatör-
vény feljogosítja (de nem kötelezi) arra, hogy online 
tartalmakat gyűjtsön és szolgáltasson. Az ÖNB hosz-
szú távú tervében (Vision 2025, Wissen für die Welt 
von morgen) már az online kiadványok gyűjtésén 
van a hangsúly (https://www.onb.ac.at/fileadmin/
user_upload/1_Sitemap/Ueber_Uns/OENB_
Vision2025_20121016.pdf). Az osztrák köteles-
példány-törvényt 2000-ben az elektronikus offline, 
2009-ben az online médiára is kiterjesztették. A 
médiatörvény legújabb módosítása feljogosítja 
az ÖNB-t, hogy a világhálón időnként begyűjtést 
(broad crawls) végezzen, és meghatározta az „osztrák 
webtér” fogalmát (.at). A témák, események begyűj-
tése előtt az oldal tulajdonosát írásban értesíteni kell. 
Az archiválás fontos alapelve, hogy a jelszóval védett 
oldalak is letölthetők, ha tudományos vagy kulturális 
szempontból jelentősek, továbbá az elektronikus és 
nyomtatott formában is publikált dokumentum ese-
tében a nyomtatottat kell gyűjteni. (A hozzáférés ki-
zárólag az ÖNB olvasótermében lehetséges.)
2009 óta négy széles körű, folyamatos válogató és 
esetenkénti esemény begyűjtés során a Web@rchiv 

Österreichbe nagyjából 75 TB méretű adat került, 2,5 
milliárd oldal 1,67 millió címről.
A szerzők ezután leírják, mikor, mit és hogyan gyűj-
tenek. Kétévenként (2009, 2011, 2013, 2015) került 
sor begyűjtésre. A szelektív begyűjtések (selective 
crawls) során a fontos eseményeket rögzítik, a széles 
körű begyűjtés (broad crawls) alkalmával pillanatfel-
vételek készültek nagy tömegű adatmennyiséggel. 
Ezután az osztrák és az .uk domén ismertetésére és a 
jellemző adatok összehasonlítására kerül sor.
Az ÖNB nem gyűjti a világháló ún. mély részét 
(deep web). A jelszóval védett tartalmakat letölthet-
né, de hatalmas munka lenne (200 ezer van Auszt-
riában). Hézagok adódnak a gyűjtésben a generikus 
doménnevek (.com, .net, .org) esetében is, hiszen 
csak kézi munkával (vagy félig automatizált módon) 
lehet fellelni ezeket a tartalmakat. (A nagyságrendek-
ről csak annyit írnak, hogy 2015 végén a világon 296 
millió regisztrált „top level” domén létezett: ebből 
földrajzi volt 138 millió, míg a .com és .net kiter-
jesztésűek 133,5 milliót tettek ki.)
Lehet-e a világháló esetében országhatárokról be-
szélni? Amit a törvényhozók osztrák vonatkozású
ként írtak le, azt a gyakorlatban nagyon nehéz meg-
találni. Az osztrák kulturális örökség nem azonos az 
.at doménekkel. A generikus doméneken megjelenő 
nemzeti vonatkozású tartalmak felismerésére pedig a 
már létező módszereket kellene alkalmazni, máskü-
lönben fontos tartalmak mehetnek veszendőbe.

(Murányi Lajos)

Feldolgozó munka

232/2016

BReeding, Marshall: data opens new opportunities for 
libraries In: Computers in libraries. – 36. (2016) 3., p. 15-
17.

Az adatok új lehetőségeket nyitnak meg a könyvtárak 
előtt

Adatfeldolgozás; Gépi dokumentáció -általában; Szoftver

Amerre nézünk, mindenütt adatok vesznek körül ben-
nünket. Ezek az adatok, amelyek között személyes 
jellegűek is vannak, gazdasági értéket képviselnek. 
A könyvtárak egyedülálló módon kezelik használóik 
online tevékenységének adatait, mivel a személyes 
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azonosításra alkalmas adatokat eltávolítják nyilván-
tartásaikból.
A használók tevékenységét különböző eszközök-
kel (ilyen a Google Analytics, és vannak „analytics 
engine”-ek is, olyan keresőmotorok, amelyekkel 
mérések végezhetők) figyelemmel lehet kísérni a 
könyvtár weboldalán. A kapott adatok jól felhasznál-
hatók a weboldal fejlesztésénél. Egy másik terület, 
ahol a hasonló eszközökkel begyűjtött adatok hasz-
nosíthatók, a gyűjtemények alakítása. Az elektroni-
kus források beszerzésénél például így áttekinthető, 
hogy milyen címek szerepelnek egy-egy aggregált 
termékben, mérhető az átfedés a meglévő gyűjte-
ménnyel, felbecsülhető, hogy egyes szakterületek 
mennyire vannak lefedve, és előrevetíthető a várható 
használat, a használati alkalmankénti költségeket is 
beleértve. Külső adatokat (hasonló profilú és nagy-
ságú könyvtárak adatait) is fel lehet használni össze-
hasonlításképpen.
További lehetőségek: a gyűjteményen belül ilyen 
automatizált eszközök segíthetnek eldönteni, hogy 
mi legyen közvetlenül hozzáférhető, és mit célszerű 
távoli raktárba áthelyezni. A könyvtári katalógusok 
is felhasználják azokat a kereskedelmi megoldáso-
kat, amikor korábbi ügyfelek választásait dokumen-
tálják, és ajánlások formájában bemutatják. Ehhez 
különböző kiegészítő szoftvertermékek állnak ren-
delkezésre (ChiliFresh, NoveList Recommendations, 
Bookish Recommends, LibraryThing). Az adatok 
jól jönnek a nagyobb beruházásoknál is (pl. új in-
tegrált rendszer beszerzése). A cikk szerzője Library 
Automation Perceptions Surveys (librarytechnology.
org/perceptions/2015) címen évente felmérést végez, 
amikor megkéri a könyvtárakat, hogy minősítsék az 
általuk használt rendszert különböző szempontok 
alapján. A legutóbbi felméréshez háromezernél több 
válasz érkezett. E felmérés célja is az összehason-
líthatóság az azonos típusú és nagyságú könyvtárak 
esetében.
A kutatóintézeti könyvtárak az adatok kezelésével 
új feladatokat kapnak. A kutatások finanszírozói a 
pályázatoknál megkövetelik az adatkezelési tervek 
benyújtását, amelyek rögzítik, hogy a kutatás során 
keletkező adatokat hogyan menedzselik, őrzik és 
osztják meg. A könyvtárosok ebben segítségére lehet-
nek a kutatóknak, ugyanakkor e feladat átvállalásával 
növekedhet presztízsük az adott intézményben.
A nyers adatok nehezen értelmezhetők. A feldolgozá-
sukhoz szükséges eszközök készen is beszerezhetők, 
más esetekben speciális alkalmazásokra van szükség. 
Kevés olyan döntéshozatali helyzet van azonban, 

amely teljesen automatizálható, mindenütt szükség 
van a személyes tapasztalatokra és megítélésre.

(Hegyközi Ilona)

233/2016

sTeeLe, Tom – suMP-CReTHaR, nicole: Metadata for 
electronic theses and dissertations : a survey of institu-
tional repositories. – Bibliogr. In: Journal of library meta-
data. – 16. (2016) 1., p. 53-68.

Elektronikus disszertációk metaadatai: vizsgálat az intéz-
ményi repozitóriumok gyakorlatáról

Disszertáció; Elektronikus dokumentum; Elektronikus 
könyvtár; Felmérés; Gépi dokumentumleírás

A tanulmány olyan online felmérés eredményeit 
ismerteti, amelyet felsőoktatási intézményi repo-
zi tóri umok körében végeztek az Egyesült Álla-
mokban a következő kérdések megválaszolására: 
(a) Milyen metadatokat használnak az intézményi 
repozitóriumok a dolgozatok és disszertációk leírá-
sára és elérésük biztosítására? (b) Milyen minőség-
ellenőrzést alkalmaznak a metaadatok készítésénél, 
továbbá: vajon a minőség-ellenőrzés és az ellenőrzött 
szótár egyaránt fontos egy digitális repozitóriumban? 
A felmérés tanulsága szerint közmegegyezés van az 
intézmények között a címek, kivonatok, dokumen-
tumtípusok, szerzők és tárgyi mezők használatában. 
Noha nincs egyetértés az ellenőrzött szótárak jelen-
tőségének megítélésében, a válaszolók a minőség-
ellenőrzést fontosnak tartják.

(Autoref.)

Lásd még 217

Katalógusok

234/2016

sCHneideR, Kurt: 13 Jahre Kataloganreicherung in der 
Deutschen Nationalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. 
– 28. (2016) 1., p. 20-24.

A katalógusbővítés tizenhárom éve a Német Nemzeti 
Könyvtárban
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Nemzeti könyvtár; Online katalógus

Az olvasókat nemcsak bibliográfiai adatok érdeklik 
keresés közben, hanem a katalógusban a műre vo-
natkozó többletinformációk is, például olyan adatok, 
melyek a borító, a fülszöveg vagy egy könyvismer-
tetés formájában rendelkezésére állnak. Még fonto-
sabb, ha közvetlenül a teljes mű vagy annak részlete 
érhető el – például a tartalomjegyzék vagy egy szö-
vegrész, melyből az első benyomás megszerezhető. 
Ezek a többletinformációkat a kilencvenes évek-
ben az Amazon és a Google alkalmazta először, és 
csak ezután jelentek meg a könyvtárakban. A német 
nyelvterületen 2002-ben a Vorarlbergi Tartományi 
Könyvtár volt az első, ahol a digitalizált tartalomjegy-
zékek elérhetővé váltak. 2003-ban a Német Nemzeti 
Könyvtár kezdte rövid kiadói tájékoztató szövegekkel 
bővíteni katalógusát.
2005 óta lett alapvető ezek közlése a katalógusokban, 
népszerűségét a gyorsan növekvő kattintások száma 
igazolja. Miután a Német Könyvtárak Szövetsége 
(dbv), a Könyvkereskedők Egyesülete (Börsenverein) 
és a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) közösen tisz-
tázta a szerző jogi vonatkozású kérdéseket, a DNB 
2008-ban indította el második katalógusbővítési 
szolgáltatását, melynek keretében a monográfiák 
és a folyóiratok tartalomjegyzékeit rendszeresen és 
egységesen digitalizálják, és ingyenesen elérhetővé 
teszik. A következő években kibővült a tevékenység: 
2011-től a kereskedelmi forgalomba nem kerülő ki-
adványokra, 2012-től a disszertációkra és habilitációs 
művekre, 2013-tól a külföldi kiadványokra (benne a 
germanica és a fordítások), 2014 júliusától a zenemű-
vekre is kiterjed. 2008 és 2014 között visszamenőle-
ges munkákra is sor került: az 1813 és 1922, valamint 
az 1983 és 1990 közötti Lipcsében őrzött anyagra, to-
vábbá az emigrációs monográfiák teljes állományára. 
660 ezer kötetet vettek kézbe, ellenőriztek, láttak el 
vonalkóddal, és 410 ezer tartalomjegyzéket digitali-
záltak, majd kapcsoltak össze a címadatával. Ezen 
túlmenően 2010–2011-ben a könyvtárak együttmű-
ködése révén több mint 310 ezer tartalomjegyzéket 
sikerült átvenni. A DNB összesen 1,3 millió tartalom-
jegyzékkel rendelkezik, főleg 1913–1922 és 1983–
1915 között. A katalógusbővítéssel elért célok sok-
rétűek, és hasznuk jóval több. A tartalomjegyzékek 
révén annak eldöntése keresés közben, hogy szük-
séges-e az adott mű, könnyebb lett; mivel könnyebb 
a mű kiválasztása, csökkenthető a téves bekérések 
száma; a többletinformációk a keresés minőségét és 
a releváns találatok számát is növelik; a retrospektív 

digitalizálás révén ezek az előnyök a régebbi iroda-
lomra is kiterjednek, és megnő a nemzeti könyvtár 
raktáraiban tárolt anyag láthatósága, emellett pozitív 
hatással lesz a regionális katalógusokra is.
Idén az újdonságok révén több mint 100 ezer tarta-
lomjegyzékkel lehet számolni; a regionális könyvtár-
hálózatoktól is ennyi fog érkezni, és tovább folytató-
dik a retrospektív munka is. Ezzel tovább javulnak 
majd a keresési feltételek és a keresett téma régebbi 
irodalma megtalálásának esélyei is. (A munkafolya-
matba integrált katalógus-tisztítás és vonalkódolás 
megteremti a lehetőséget a tömeges savtalanításhoz 
vagy digitalizáláshoz.) Az anyag olyan, hogy teljes 
szövege elektronikusan csak nagyon sokára lesz el-
érhető. Fontos lenne a hiányok ledolgozása, hiszen 
1923 és 1982 között kereken ötmillió monográfia, 
1913 és 1993 között egymillió disszertáció még fel-
dolgozatlan.

(Murányi Lajos)

Információkeresés

235/2016

KiM, Jaewon [et al.]: Eye-tracking analysis of user behav-
ior and performance in web search on large and small 
screens. – Bibliogr. In: Journal of the association for 
information science and Technology. – 66. (2015) 3., p. 
526-544.

A szemmozgás követése a használók keresési szokása-
inak és teljesítményének elemzésre nagy és kis képer-
nyős webes keresés során

Felmérés; Gépi információkeresés; Használói szokások; 
információtechnológia

Az utóbbi években a mobil eszközökkel történő we-
bes keresés rendkívül népszerűvé vált. Mivel ezek az 
eszközök viszonylag kis képernyővel rendelkeznek, 
és kevesebb keresési eredményt mutatnak, a mobilos 
keresési szokások eltérhetnek az asztali számítógé-
pekről vagy laptopokról való keresésekétől. Ezért 
ezeknek az eltéréseknek a vizsgálata javaslatokkal 
szolgálhat a mobil keresőgépek jobb, hatékonyabb 
dizájnjához. A szerzők a kísérletben a szemmoz-
gás követését alkalmazták a használói magatartás 
és teljesítmény vizsgálatára. Két feladattípussal két 
különböző nagyságú képernyőn végzett webes kere-
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séseket elemeztek: az egyik egy asztali számítógépe, 
a másik egy mobil eszközé volt. Ezenkívül a keresési 
teljesítmény és különféle keresési szokások közötti 
kapcsolatokat is vizsgálták, hogy a képernyők által 
okozott különbségek további elemzése is lehetővé 
váljon. Az találták, hogy a használóknak nagyobb 
nehézséget jelentett az információ kinyerése a kere-
sési eredményekből kisebb képernyők esetén annak 
ellenére, hogy kevesebb szemmozgást igényel a gör-
gető funkció ritkább használata miatt. Mindazonáltal 
a keresési teljesítmény szempontjából az eredmények 
azt mutatják, hogy nincs jelentős különbség a kétfajta 
képernyő között a keresési eredményeket tartalma-
zó oldalakra fordított idő és a válasz megtalálásának 
pontossága tekintetében. Ez számos lehetséges meg-
oldást vet fel a keresési eredmények kis képernyőkön 
való megjelenítésének megtervezéséhez.

(Autoref.)

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

236/2016

FRedeRiKsen, Linda – wiLKinson, Brandon: single 
service points in libraries : a review. – Bibliogr. In: Journal 
of access services. – 13. (2016) 2., p. 131-140.

Egyetlen szolgáltató pont a könyvtárban. Szakirodalmi 
szemle

Ésszerűsítés; Olvasószolgálat; Szakirodalmi szemle (for-
ma)

Az elmúlt néhány évtizedben sok kiadvány, pre-
zentáció és vita foglalkozott a korábban különálló 
funkcionális vagy szolgáltató szervezeti egységeket 
komplex módon egyesítő, úgynevezett egyetlen szol-
gáltató pont kérdésével. Összevonjuk-e a szolgáltató 
pontokat vagy sem, sokan teszik fel ezt a kérdést. A 
szakirodalom alapján az egyetlen szolgáltató pont 
kérdésének különböző megközelítései lehetségesek. 
A publikációk főként a felsőoktatási könyvtárakat 
tekintve foglalkoznak a források és a szolgáltatások 
kezelésének ezzel az innovatív és hatékony megoldá-
sával, de megfigyelhető, hogy mindenfajta könyvtá-
rat egyre inkább foglalkoztat ez a gondolat, méretére 
való tekintet nélkül. A tapasztalatokról várhatóan be-
számolnak majd a szakirodalom közleményei.

Az egyetlen szolgáltató pontra való áttérésről szóló 
döntést az határozza meg, hogy milyen információs 
környezetben kap helyet, és az összevonást követően 
milyen használói kör számára nyújt majd szolgálta-
tásokat. Sok szakember számára, akik nyitottak a 
változtatásra, és akik keresik a módját, hogy eleget 
tegyenek a változó használói igényeknek és várako-
zásoknak, az egyetlen szolgáltató pont praktikus és 
elméletileg megalapozott megoldásnak tűnik, amely-
nek most jött el az ideje.

(Hegyközi Ilona)

237/2016

HoCKey, Julie Michelle: Transforming library enquiry 
services: anywhere, anytime, any device. – Bibliogr. In: 
Library management. – 37. (2016) 3., p. 125-135.

A könyvtári tájékoztatási szolgáltatások átalakítása: bár-
hol, bármikor, bármilyen eszközön

Egyetemi könyvtár; Ésszerűsítés; Munkaszervezés; 
Referensz

A University of South Australia (UniSA) könyv-
tárában átszervezték a könyvtári tájékoztatást: a 
referenszpulthoz kötött szolgáltatások helyett virtu
ális és igény szerinti szolgáltatások kombinációját 
valósították meg a közelmúltban. (A pultokat teljes 
egészében felszámolták.) A változtatás fő célja az 
volt, hogy a könyvtári szolgáltatások láthatóbbá és 
elérhetőbbé váljanak mind a fizikai, mind a virtuális 
környezetben. Hosszú távra tekintve azt várják, hogy 
a könyvtár erőforrásai és szolgáltatásai könnyebben 
áttekinthetők és megismerhetők lesznek, és a tájékoz-
tatók szükség esetén bárhol és bármikor segítségül 
hívhatók. Az átszervezés során a munkafolyamatokat 
is áttekintették, gondoskodtak a mennyiségi és mi-
nőségi adatok gyűjtéséről, a szükséges elemzések és 
jelentések elkészítéséről.
A változtatások végrehajtása előtt elemezték a 
referensz kérdéseket. Mérlegelték, hogy az illető 
kérdés elkerülhető lett volna-e vagy hatékonyabban 
megválaszolható lett volna-e. A kérdések legtöbbje a 
munkafolyamatokhoz vagy a számítógépes rendszer-
hez kapcsolódott, és megválaszolása munkaigényes 
volt. A kérdéseket figyelembe véve igyekeztek olyan 
megoldásokat kidolgozni, hogy minél kevesebbszer 
legyen szükség emberi közbeavatkozásra. Például a 
könyvtárközi kölcsönzésre előkészített dokumentu-
mokat RFID-val látták el és külön polcon helyezték 
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el. A nyomtatott anyagokat fokozatosan RFID-val 
látják el, hogy lehetőség legyen az önkiszolgáló 
kölcsönzésre. A laptopok számára zárható szekré-
nyeket állítottak fel. Egyszerűsítették a bírságok és 
a használati díjak rendszerét, a használati útmuta-
tókat. A nyomtatott kérőlapokat online változattal 
váltották fel.
A campus könyvtáraiban a nagy forgalmú helyeken 
Kérdezd a könyvtárat! és IT szolgáltató pontokat ál-
lítottak fel, ezek egy számítógépből és egy telefon-
ból állnak. Ezeken keresztül segítséget lehet kérni, 
videokonferencia keretében. A kérdéseket „sorba 
állítják”, átirányítják, lehetséges tehát, hogy a vála-
szoló egy másik campuson dolgozik. Személyes kon-
zultációra is van mód. A szolgáltató pontok mellett 
rugalmasan áthelyezhető, alkalmi tájékoztató pon-
tokkal is dolgoznak, ezek helyét és az időpontokat 
meg is hirdetik.
2016 februárjától a virtuális tájékoztató szolgálta-
tást decentralizálták. A működtetésre a felhőalapú 
Zendesk vevőszolgálati kezelőszoftvert választották. 
Mielőtt a használó kapcsolatba lépne a könyvtáro-
sokkal, különböző formákban már segítséget kap a 
tájékozódáshoz. Az összes csatornán (e-mail, chat, 
szolgáltatási és alkalmi pontok, roaming) beérkező 
kérdéseket regisztrálják és osztályozzák.
A változások végrehajtása során átfogó kommuni-
kációs és marketingterv alapján dolgoznak, amely-
ben nagy szerepet kap a visszajelzések elemzése. 
A személyzet folyamatos képzésben részesül, egy-
mást mentorként segítik. Tervezik, hogy egy hason-
ló profilú, más időzónában működő intézménnyel 
együttműködve megvalósítják a 24/7-es tájékoztató 
szolgáltatást. A hallgatókkal együttműködve, igénye-
iket messzemenően figyelembe véve hozták létre az 
UniSA App mobilalkalmazást, amely hamarosan bő-
vülni fog például a Kérdezd a könyvtárat! widgettel, 
és különböző GPS-alkalmazásokkal.

(Hegyközi Ilona)

238/2016

RuBensTein, ellen L.: Health information and health lit-
eracy : public library practices, challenges, and opportuni-
ties In: Public library quarterly. – 35. (2016) 1., p. 49-71.

Az egészségre vonatkozó információ és az egészségügyi 
(információs) műveltség a közkönyvtári gyakorlatban

Felmérés; Információs műveltség; Közművelődési könyv-
tár; Tájékoztatás -egészségügyi

Oklahoma állam 18, részben városközponti, a vá-
rosok követlen vonzáskörzetébe tartozó és falusi 
közkönyvtárának 38 munkatársával (ebből 18 ve-
zetővel) készítettek félig strukturált interjúkat, ame-
lyekhez kiegészítésképpen brosúrákat, magazinokat 
is összegyűjtöttek, továbbá megnézték a könyvtárak 
stratégiai terveit és tájékoztatási szabályzatait. Az 
OPAC-okban rákerestek a mellrákkal, a cukorbeteg-
séggel és a szívbetegségekkel kapcsolatos nyomtatott 
anyagok frissességére.
A könyvtárosokat az egészségre vonatkozó informá-
ció szolgáltatásával kapcsolatos nézeteikről, a köz-
könyvtáraknak az egészségügyi műveltség terjeszté-
sében játszott szerepéről és kötelezettségeiről, vala-
mint arról kérdezték, hogy az utóbbival kapcsolatos 
érzékenység miként alakítható ki munkatársaiknál. 
Vizsgálták a könyvtárak egészségügyi témájú prog-
ramjait is. Egyes könyvtárakban voltak az egészséges 
életmódhoz kötődő programok, például Zumba vagy 
Pilates edzések vagy az egészségtudatos konyhát nép-
szerűsítő foglalkozások.
A könyvtárosok több, a munkájukra is kiható köz-
egészségügyi problémát neveztek meg. Oklahoma 
lakosai körében alacsony az egészséggel, egészség-
védelemmel kapcsolatos készségek szintje, és az 
emberek nem fordítanak elegendő figyelmet egészsé-
gükre. Jelen van a dohányzás, a tudatmódosító szerek 
használata, a cukorbetegség és az elhízás. Sokan nem 
férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz és a minő-
ségi élelmiszerekhez.
A könyvtárosok véleményüket többnyire nem ál-
talában a közkönyvtárak társadalmi szerepéről, 
hanem saját könyvtárukról mondták el. Az volt a 
véleményük, hogy az egészségre vonatkozó infor-
máció olyan, mint bármilyen más információ, ezért 
a közkönyvtár jó kiindulópont ilyen információk 
megszerzéséhez, de nem feltétlenül az a hely, ahol 
az egészségre vonatkozó információ teljességét meg 
lehetne találni. Néhányan úgy látták, hogy a könyvtár 
az utolsó „állomás” azelőtt, hogy az emberek orvos-
hoz fordulnának. Nem szokatlan, hogy az orvosok 
irányítják betegeiket a könyvtárba, ezért a könyv-
tárosnak meg kell értenie, hogy egyes felhasználói 
meg vannak rémülve, ezért kiemelten fontos, hogy 
empátiával forduljanak irányukba. A könyvtárosok 
fontosnak tartják, hogy minőségi információkat tud-
janak ajánlani felhasználóiknak, ami viszont kihívást 
jelent számukra még akkor is, ha legalább ötévenként 
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igyekszenek frissíteni az egészségre vonatkozó állo-
mányukat. Ugyanakkor aláhúzták, hogy nem feltét-
lenül tudják, milyen információkat találnak felhasz-
nálóik, és mennyire értik azokat, ha nem kerülnek 
velük közvetlen interakcióba.
Az egyik legnagyobb kihívást a referensz interjú le-
bonyolítása jelenti, hiszen a könyvtárosoknak kényes 
ügyekben egyszerre kell hatékonynak és óvatosnak 
lenniük, miközben nem léphetnek át bizonyos ha-
tárokat.
A megkérdezett könyvtárosok egy része nem volt 
biztos abban, hogy jól érti és ismeri az egészségügyi 
műveltség fogalmát, míg mások (főként a vezetők és 
a városokban dolgozó könyvtárosok) alaposabb is-
meretekkel rendelkeztek ezen a téren. Sokan hangsú-
lyozták az egészséges táplálkozás fontosságát. Mások 
a könyvtári források meglétét értették egészségügyi 
műveltség alatt. Állandó probléma volt, hogy a helyi 
közösségek nem ismerték a könyvtárak állományát, 
viszont a könyvtárosok nem tudták, miként lehetne 
tudatosítani azt, hogy könyvtáruk egészségre vo-
natkozó információt is kínál. Az is kérdéses volt, 
milyen módon lehetne az embereket becsábítani az 
ezzel kapcsolatos programjaikra. A könyvtárosok 
mindenesetre kiemelték a marketing fontosságát, 
viszont hiányolták az egészségre vonatkozó infor-
máció és az egészségügyi műveltség terjesztésére 
vonatkozó stratégiát.

(Koltay Tibor)

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

239/2016

KoHouTova, Ludmilla – KaFKova, Pavlina: interlend-
ing and document supply in the Czech Republic In: inter-
lending & document supply. – 44. (2016) 2., p. 77-80.

Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás a 
Cseh Köztársaságban

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -belföldi; Könyv-
tár közi kölcsönzés

A Cseh Köztársaságban az első könyvtári törvényt 
1919-ben, a független Csehszlovákia megalakulása 
után fogadták el; ez volt az alapja a könyvtári hálózat 
megszervezésének. Az 1959. évi törvény a hálózatot 

egységes könyvtári rendszerré alakította, vezető szer-
veként a Csehszlovák Állami Könyvtárat (ma a Cseh 
Köztársaság Nemzeti Könyvtára) tette meg, kiemelte 
a könyvtárközi kölcsönzés fontosságát. Az 1989. évi 
politikai változások után 2001-ben fogadták el a har-
madik könyvtári törvényt, amely rögzíti a könyvtári 
rendszerben való részvétel feltételeit; többek között 
kötelezővé teszi a könyvtárközi kölcsönzést.
A könyvtári hálózat felépítése: nemzeti könyvtár, 
a Morva Területi Könyvtár (Brno), a Vakok K.E. 
Macan Könyvtára és nyomdája, 13 regionális könyv-
tár, szak- és közkönyvtárak; összesen több mint 
6500 könyvtár. A nemzeti könyvtár a könyvtárközi 
kölcsönzés országos központja, a regionális könyv-
tárak területükön, a szakkönyvtárak szakterületükön 
felelősek a szolgáltatásért. A törvény meghatározta 
a könyvtárközi kölcsönzés alapvető típusait, a térí-
tésköteles és térítésmentes kategóriák elveit: a köl-
csönzés az országon belül ingyenes, a könyvtárak 
kérhetik a postai költségek megfizetését; térítéses 
a másolatküldés és a nemzetközi kölcsönzés. Nincs 
egységes árképzési rendszer, az árakat a könyvtárak 
maguk határozzák meg.
Nemzetközi kölcsönzést hat könyvtár végez, mind-
egyiknek saját pénzügyi modellje, kérőlapja, adatbá-
zisai, külföldi partnerei vannak. A külföldi kérések 
fizetésekor legtöbben az IFLA-vouchert használják, 
vagy a partnereknél (pl. British Library) letéti szám-
lát nyitnak. Külföldi kéréseket mindegyik könyvtár 
fogad e-mailen vagy IFLA-kérőlapon, néhánynak a 
honlapján online is lehet rendelni. A nemzeti könyv-
tár az OCLC online megrendelőit használja. A cseh 
könyvtárak állományadatai kereshetők a WorldCat-
ban. A kért könyveket és a másolatokat Csehország-
ból általában légipostán ajánlott küldeményként ad-
ják fel, a futár- és kereskedelmi küldő szolgálatokat 
ritkán veszik igénybe. A cseh szerzői jogi ügynök-
séggel történt megállapodás tiltja a dokumentumok 
elektronikus küldését külföldre.
A statisztikák szerint az utóbbi években csökkent 
a fénymásolatok iránti igény (2000: 5000, 2014: 
2500). Az elektronikus dokumentumszolgáltatást az 
1990-es évek végén kezdték fejleszteni, terjedését a 
tisztázatlan szerzői jogi kérdések gátolták. 2009-re 
sikerült a szabályokat újrafogalmazni, három évvel 
később a ma is hatályos formába önteni. A módosítá-
sok (áremelés, az oldalak számának rendelésenkénti 
korlátozása, területi határok) ártottak a szolgálta-
tásnak. Elektronikus szolgáltatást három könyvtár, 
továbbá a műszaki és az oktatási könyvtári rendszer 
tagjai nyújtanak.
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Megoldandó kérdések: az egységes könyvtárközi köl-
csönzési rendszer kialakítása, jobb feltételek elérése a 
szerzői jogi szabályokban. 2012-ben a cseh kormány 
elfogadta a 2011–2015. évekre szóló könyvtárfejlesz-
tési koncepciót. 2013-ban két kutatás folyt a felhasz-
nálók és a könyvtárak elvárásainak és igényeinek 
felmérésére. Mindkét célcsoport a gyűjteményekről 
világos információkat és a könyvtári szolgáltatások 
könnyebb elérését biztosító egységes tér kialakítá-
sát, ezen túl a könyvtárak 53%-a a forrásmegosztás 
és a könyvtárközi kölcsönzés egyszerűsítését tartot-
ta fontosnak. A Cseh Könyvtárak Egyesülete, ezen 
belül az újonnan szervezett szolgáltatási szekció is 
foglalkozott a könyvtárközi kölcsönzéssel.
Az információforrások egy pontról elérhetővé tételét 
a cseh könyvtárak központi portálja fogja biztosítani. 
A fejlesztésért a Morva Területi Könyvtár a felelős, a 
megoldás alapja a VuFind nyílt szoftver. Első lépés-
ként a nemzeti könyvtár országos közös katalógusát 
összekötötték az Országos Műszaki Könyvtárban 
működő Virtuális Műszaki Könyvtárral; ez utóbbi 
használói már tudnak a közös katalógusban keresni, 
először másolatokat tudtak rendelni, majd könyveket 
kölcsönözni. Ez a kapcsolat lesz az alapja a központi 
portál könyvtárközi kölcsönzési moduljának.

(Viszocsekné Péteri Éva)

240/2016

Munson, Kurt [et al.]: The world is your library, or the 
state of international interlibrary loan in 2015 In: inter-
lending & document supply. – 44. (2016) 2., p. 44-57.

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete 2015-ben

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Könyvtárközi köl-
csönzés

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület egyik tag-
szervezetének a forrásmegosztás és az elérhetőség 
transzformálásával foglalkozó szekciója keretében 
működik a Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzé-
si Bizottság. Egyik feladata a szolgáltatási trendek 
értékelése. 2015-ben a nemzetközi tevékenységet a 
korábbi (2011. és 2007. évi) felmérésekre alapozva 
vizsgálta, 2011-ben és 2015-ben világméretű adat-
gyűjtéssel.
A kutatás első lépése a könyvtárközi kölcsönzés-
ben részt vevő könyvtárak azonosítása volt, ezután 
elemezték a demográfiai információkat. A felmérés 
2015 márciusában indult, a meghívást a magyarázó 

szövegekkel és a kérdőívre ugró linkkel levelezőlis-
tákon tették közzé. A hátteret a Washingtoni Egye-
tem biztosította, a szoftver a webalapú Qualtrics 
rendszer volt.
330 válasz érkezett, ebből 301 felelt minden kérdésre, 
közülük 102 volt európai, 94 észak-amerikai, 82 ázsi-
ai; legnagyobb arányban a felsőoktatás képviseltette 
magát (213 könyvtár). Az adatok szerint a könyvtár-
közi kölcsönzésben nem jelentős a nemzetközi forga-
lom, általában 100 alatt volt a kérések és a teljesítések 
száma. Részleteiben vizsgálva: külföldről a válasz-
adók 73%-a kér könyveket és másolatokat, 20% csak 
másolatokat, 7% csak könyveket; évente száznál több 
másolatot kért 35%, könyvet 21%. A nemzetközi 
kölcsönzés növekvő tendenciát mutat: a válaszadók 
48%-a többet kért, mint 5 évvel ezelőtt, 25%-nál nem 
volt változás. A „Melyik országból kér a legtöbbet?” 
kérdésre 244 válaszadó 54 országot nevezett meg, 
ebből 59% volt európai, 20% észak-amerikai, 10% 
ázsiai, 7% Ausztrália és Óceánia, 2% közép- és dél-
amerikai, 1% afrikai. Továbbra is nehéz külföldről 
megkapni a régi és ritka anyagok, a disszertációk 
másolatait, ezeket az e-könyvek, az audioanyagok, a 
bekötött időszaki kiadványok, a videoanyagok köve-
tik. A teljesítésre vonatkozó kérdések: a válaszadók 
74%-a küld könyvet és másolatot egyaránt, közülük 
61% küld száznál kevesebb könyvet és 66% száznál 
kevesebb másolatot. A másolatokat 73% elektroniku-
san küldi egy nemzetközi könyvtárba, 18% postán, 
5% faxon. A kapcsolódó kérdésre, hogy a szerzői 
jogi és licenckorlátozások akadályozzák-e a munkát, 
49% igen és 44% nem válasz érkezett. A „Melyik 5 
országba küld a legtöbbet?” kérdésre 219 válaszadó 
42 országot nevezett meg első helyen, összességében 
69 országot. A kontinensek, ezen belül az országok 
aránya megegyezik a kérés eredményével. A „Nevez-
zen meg 5 országot, ahová nem ad kölcsön” kérdésre 
109 válaszadó jelölt meg ázsiai országot, legtöbben 
Dél-Koreát és Afganisztánt.
Összehasonlítva a 2011. évi adatokkal továbbra is 
az OCLC a legnagyobb szolgáltató, de használata 
több mint a felére csökkent. A kéréseknél a közvetlen 
kommunikáció maradt a legfontosabb, a könyvtárak 
12%-a még mindig postán kapja a kéréseket. A webes 
kérőlapok száma 1%-kal nőtt, a teljesítésnél csökkent 
az Ariel és a fax használata (7%-kal és 4%-kal). 1%-
kal nőtt a gyorsposta igénybevétele a küldésnél és a 
könyvek visszaküldésénél, a futárszolgálatok 5%-os 
növekedést mutatnak, a normál postai szolgáltatások 
6%-os csökkenést. Másolatküldés: míg 2011-ben a 
másolatok 80%-át küldték elektronikusan, 2015-ben 
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mindössze 73%-át (miközben a kérések e-mailben 
küldése 6%-kal több), a kinyomtatott másolatok 
küldése 5%-kal nőtt. Fizetési módok: a tranzakción-
kénti fizetésről egyre többen térnek át központi fize-
tési rendszerre, az OCLC IFM rendszere 3%-kal, az 
IFLA-voucherek használata 7%-kal nőtt, a csekken 
történő fizetés külföldi devizában 10%-kal, hazai 
pénzben 4%-kal csökkent; a hitelkártyák használata 
a korábbi 9%-on maradt.
A nehézségek és megoldandó feladatok között az első 
helyen a szerző jogi kötöttségek (32%) (különösen 
Németországé) álltak, majd a fizetési lehetőségek 
(24%) és a küldés (20%).
Az adatok értékelésekor a szerzők minden esetben 
hangsúlyozzák, hogy a kapott adatok valójában nem 
mindig összevethetőek, mivel a 2015. évi felmérés-
ben a világ több országa vett részt, míg 2011-ben 
jóformán csak Észak-Amerika.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Tájékoztatási eszközök
Lásd 214

Hátrányos helyzetû olvasók  
ellátása

241/2016

RuTLedge, Lorelei: Beyond disciplines : providing out-
reach to underserved groups by demographic. – Bibliogr. 
In: Public services quarterly. – 12. (2016) 2., p. 113-124.

Nem számít, hogy milyen szakon tanul: nem megfelelően 
kiszolgált csoportok elérése demográfiai adatok alapján

Egyetemi könyvtár; Hátrányos helyzetű olvasó; Igény; 
Szolgáltatások

Miután az Amerikai Egyesült Államokban egyre 
több diák, oktató és más munkatárs kerül be a társa-
dalom hagyományosan alulreprezentált csoportjaiból 
az egyetemekre, főiskolákra, az egyetemi könyv-
táraknak meg kell találniuk a módját, hogy egyedi 
igényeiket jobban ki tudják szolgálni. A cikkben két 
nagy egyetem (Utah és Texas A&M) könyvtárának 
munkatársai azt írják le, hogyan használták fel olva-

sóik adatait arra, hogy meghatározzák, melyik fel-
használói csoport szorul rá jobban a pluszsegítségre, 
majd ezután könyvtári eszközöket és szolgáltatásokat 
népszerűsítettek a háborús veterán és fogyatékkal élő 
diákok, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LGBT) hallgatók körében. (Az ALA jóval több ilyen 
csoportot állapított meg).
Érdemes hosszú távú stratégiát kidolgozni számukra. 
Az első két viszonylag látható csoport segítésében 
fontos szerepe van a könyvtáraknak. Ugyanakkor 
számukat nem könnyű megállapítani. A Utah Egye-
tem egyik felméréséből (2014/2015) kiderült viszont, 
hogy az alsóévesek 30%-a nem fehér/latinoként jelle-
mezte magát, de nem gyűjt adatokat az LGBT vagy a 
fogyatékos hallgatókról; ezek becsléséhez az államok 
demográfiai adatai adnak támpontot. (Pl. országos 
szinten 3,4% a leszbikus, meleg és biszexuális, 19% 
a fogyatékos népesség aránya, és félmillió a vete-
ránok száma.) A két egyetemre közel 2000 veterán 
iratkozott be, így már – nem tökéletes – képet alkot-
hattak a könyvtárosok a többletszolgáltatást igénylő 
olvasótáborról.
A cikk második felében a szerzők ismertetik a fel-
használt passzív és aktív stratégiáikat.

(Koltay Tibor)

242/2016

vinCenT, John: why do we need to bother? : public li-
brary services for LgBTqi people. – Bibliogr. In: Library 
trends. – 64. (2015) 2., p. 285-298.

Közkönyvtári szolgáltatások az LMBTQI közösség szá-
mára

Hátrányos helyzetű olvasó; Közművelődési könyvtár

A társadalmi igazságosság tekintetében számos elem-
ző figyelmen kívül hagyja (vagy semmibe veszi) azon 
emberek szükségleteit, akik leszbikusként, meleg-
ként, biszexuálisként, transzneműként, queerként/
kérdésesként vagy interszexuálisként (LMBTQI) 
határozzák meg magukat, feltételezve például, hogy 
nem igényelnek semmilyen különleges támogatást 
vagy elismerést, vagy hogy „kizárják magukat” az-
zal, hogy az LMBTQI identitást „választják”. Ez a 
cikk vitatni kívánja ezt a felfogást. Ma a fiatalok – 
és a kevésbé fiatalok – már könnyebbnek találhat-
ják az előbújást, és valóban annak a szükségessége, 
hogy az életet a „coming out” történetek formálják, 
halványulóban van. Mindazonáltal tudjuk, hogy 
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sokan még küzdenek, és ellenségességgel, fenye-
getésekkel, sőt erőszakkal kell szembenézniük. Az 
öngyilkossági ráta az LMBTQI emberek körében 
– gyakran a sorozatos zaklatások eredményeképpen 
– elfogadhatatlanul magas. A kulturális szektor, be-
leértve a közkönyvtárakat, óriási szerepet játszhat az 
előítéletek leküzdésében azáltal, hogy biztonságos, 
információval ellátott (és tájékoztató) teret biztosít, 
ahol az emberek felfedezhetik és meg is élhetik, kik 
ők valójában. Ám nem minden közkönyvtár érti ezt 
meg, vagy akarja ezt a szerepet vállalni. Ez a cikk fel-
tárja az LMBTQI emberek igényeit és szükségleteit, 
bemutatja a közkönyvtárak által kifejlesztett jó gya-

korlatokat, és megvizsgálja azokat a hiányosságokat 
is, ahol mindez nem történik meg. A cikk elsősorban 
az Egyesült Királyság közkönyvtárainak munkájára 
fókuszál. Megvizsgál néhány kulcsfontosságú, a hát-
térben húzódó kérdést (például az LMBTQI emberek-
kel szembeni előítéleteket), majd arra összpontosít, 
hogyan léphet közbe a közkönyvtár, végül gyakorlati 
példákat hoz a felvállalt feladatok köréből, és néhány 
javaslatot tesz arra, mit kellene még tenni.

(Autoref.)

Lásd még 225

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

243/2016

PuJaR, shamprasad M. – saTyanaRayana, K. v.: in-
ternet of Things and libraries. – Bibliogr. 21 tétel In: an-
nals of library and information studies. – 62. (2015) 3., p. 
186-190.

A dolgok internete (Internet of Things, IoT) és a könyv-
tárak

Információtechnológia; Internet; Szolgáltatások

Az internet korában ma már lehetővé vált, hogy a 
tárgyak egymáshoz kapcsolódjanak, és akár emberi 
beavatkozás nélkül is kommunikáljanak egymással. 
A cikk kísérletet tesz a dolgok internete fogalmának 
(Internet of Things, IoT) meghatározására, techno-
lógiai alapjainak a felvázolására, más szolgáltató 
ágazatok gyakorlatainak és a könyvtári munka azon 
területeinek a bemutatására, ahol hatékonyan lehet a 
gyakorlatba ültetni.
A mobil eszközök elterjedésével egyre több időt 
töltünk az internetre kapcsolódva, azonban a világ-
háló következő forradalma még nagyobb hatást fog 
gyakorolni mindennapi életünkre. A dolgok, tárgyak 
internete azt jelenti, hogy a tárgyak egyértelműen 
azonosíthatók, érzékelőkkel vannak felszerelve, 
képesek hálózatra kapcsolódva kommunikálni egy-
mással, hozzáférnek az internetes szolgáltatásokhoz, 

adatbázisokhoz, és kapcsolatba tudnak lépni az em-
berekkel. Ez a technológia ugyanakkor nagy kihívást 
jelent a személyes adatok biztonsága terén. Számos 
szolgáltató ágazatban, mint pl. az egészségügyi, 
biztosítási, logisztikai szektorban vagy a háztartási 
gépek területén már sok jó példát találunk az új tech-
nológia alkalmazására. Lehetőséget ad a termékek 
mozgásának nyomon követésére, azok kapcsolatba 
lépésének megfigyelésére, valós idejű eseményekre 
való reagálásra. Az egészségügyben az okos eszkö-
zök kapcsolódni tudnak az emberi testhez, így az 
orvosok nyomon tudják követni a páciens állapotá-
nak változását.
Az IoT bevezetése a könyvtári területen is óriási 
lehetőséget jelent, a könyvtárak általa értéknövelt 
szolgáltatások nyújtására lesznek képesek. A könyv-
tárosok már jól ismerik és használják az RFID tech-
nológiát, amely hasonlít az IoT lényegéhez annyi 
különbséggel, hogy az IoT esetében a tárgyak (ebben 
az esetben a könyvek) csatlakoznak közvetlenül az 
internethez. Az IoT a könyvtári dokumentumokkal 
kapcsolatban olyan információkra és problémák-
ra tud rávilágítani, mint a használati adatok vagy 
a félreosztás. Napjainkban a használók többsége 
rendelkezik saját okostelefonnal, és alkalmazásokat 
használ, ezért a könyvtáraknak elérhetővé kell tenni-
ük a könyvtári forrásokat virtuális könyvtári kártya 
segítségével. Ezáltal olyan könyvtári térkép is hoz-
záférhetővé válhat, amely elkalauzolja az olvasót az 
adott dokumentum fizikai helyéhez. A kölcsönzés 
előtt egyéb kiegészítő információk is olvashatók, 
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egyes honlapokról (pl. Amazonról) lehívott infor-
mációk hozzákapcsolásával. Amennyiben a könyv-
tárban használják az RFID-t, akkor lehetővé válik 
a gyűjtemény virtuális reprezentációja. Az RFID 
chipek olvasói kártyákba integrálásával jobban kö-
vethetővé válik az állomány forgása, és könnyebbé 
válhat a kölcsönzés. Az IoT képes lesz megmondani 
a felhasználóknak, hogy melyek a lejárt könyveik, 
mekkora késedelmi díjjal tartoznak a könyvtárnak, 
valamint lehetőséget nyújt ennek online kifizetésére 
és a könyvek visszahozatalára sorban állás nélkül. Az 
eltűnt dokumentumok felkutatásában is nagy segítsé-
get fog nyújtani. A digitális okos polcok segíthetnek 
a kölcsönzési adatok és az internetes keresési előz-
mények alapján könyveket ajánlani.
Az IoT a könyvtáraknak az információs műveltség 
fejlesztésében is tud segítséget nyújtani, például 
önálló virtuális idegenvezetést nyújt az olvasóknak, 
videókkal, hangos magyarázatokkal segíti a tájéko-
zódást. Helymeghatározáson alapuló szolgáltatásnak 
tekinthető, ha az olvasó az intézmény közelében jár, 
a könyvtár információt küld neki pl. az új beszerzé-
sekről, a keresett könyvekről.
A tanulmány néhány működő példát is bemutat. Az 
Orlandói Városi Könyvtár egy applikáción keresztül 
küldött híreket az olvasóknak a könyvtári ajánlatok-
ról, programokról. Más könyvtárak arra használják az 
új eszközöket, hogy reklámozzák a workshopjaikat, 
könyvvásáraikat, vagy hogy értesítsék olvasóikat a 
lejárt könyvekről.
A jövőben a könyvtári épületek talán „okos” épüle-
tekké válnak, amelyek lehetővé teszik az olvasóknak 
a különböző eszközökhöz való kapcsolódást, s így 
mindenről virtuális információkat kapnak. A könyv-
táraknak pedig az okos eszközök által jobb lesz a 
rálátásuk a források használatára, a leginkább hasz-
nált könyvtári terekre, a használók elégedettségére, 
valamint arra, hogy mi okozza azt, ha az olvasók 
visszalépnek az adatbázisokból a Google keresőjébe. 
A könyvtáraknak meg kell fontolniuk tehát az IoT 
alkalmazását figyelembe véve a személyes adatok 
védelmét, az IoT eszközökbe való beruházás költsé-
geit, a munkatársak képzését, valamint a fizikai terek 
használatának visszaesését.

(Bognár Noémi Erika)

Könyvtártudományi tájékoztatás
Lásd 214

Kutatás és termelés  
információellátása

244/2016

BanKs, Marcus: what sci-Hub is and why it matters : the 
essentials on an open access controversy In: american 
libraries. – 47. (2016) 6., p. 46-48.

Mi az a sci-Hub, és miért számít. a nyílt hozzáférés prob-
lematikájáról

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Kutatás infor-
má cióellátása; Szerzői jog

A kutatók számára az előfizetési és licencdíjak miatt 
világszerte nehézségekkel jár, hogy tájékozódjanak 
a tudományos eredményekről. Alexandra Elbakyan 
kirgiz kutató (aki úgy véli, hogy az egyetemes hoz-
záférhetőség hiánya sérti az ENSZ emberi jogi nyi-
latkozatának 27. cikkelyében foglaltakat; és a cikkek 
szerzői jogi védelme indokolatlan) egyfajta civil en-
gedetlenséget kezdeményezett: létrehozta a Sci-Hub 
weboldalt (sci-hub.org), amely 48 millió tudományos 
cikket tesz ingyenesen hozzáférhetővé. A cikkek leg-
többje szerzői jogi védelem alatt áll.
Az Elsevier kiadó beperelte a kezdeményezést, a 
bíróság 2015 októberében el is rendelte a Sci-Hub 
bezárását. Válaszképpen a Sci-Hub új doménre köl-
tözött, a jogi szankciók ezért várhatóan nem lesznek 
eredményesek.
Sok kiadó, köztük az Elsevier is szolgáltat nyílt 
hozzáférésű tartalmat weboldalán. A Sci-Hub céljai 
szinte ugyanazok, mint a nyílt hozzáférés esetében, 
de mások az eszközei. A Sci-Hub a felsőoktatási 
intézmények könyvtárainak belépési azonosítóit 
(használó neve, jelszó) használja fel arra, hogy el-
érje azokat a védett szervereket, amelyeken a szer-
zői jogvédett cikkeket tárolják. Állítólag sok ilyen 
azonosítót felhasználóktól kaptak meg „ajándékba”, 
de minden arra mutat, hogy jogtalanul el is tulajdo-
nítottak ilyen azonosítókat. A Sci-Hub a következő-
képpen működik: az azonosítót felhasználva keresést 
kezdeményez, a keresett cikket elküldi a használónak, 
ugyanakkor tárolja is azt saját szerverén. A követke-
ző alkalommal, amikor valaki az adott cikket keresi, 
már közvetlenül szolgáltatni tudja. Így gyűjtött be 
48 millió cikket.
Elbakyan tevékenységét jogosnak tartja. A kiadói 
szervezetek (AAP, ASCE) szerint egyértelműen a 
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szerzői jog tömeges megsértéséről van szó. Ők arra 
hivatkoznak, hogy sok olyan kiadó forrás áll rendel-
kezésre, amely ingyenesen vagy kis költség fejében 
szolgáltat cikkeket (pl. research4life.org). Az Elsevier 
óriásvállalat mellett vannak kis, intézményi és egye-
sületi kiadók, amelyek másfajta közönség számára 
szolgáltatnak, másfajta üzleti modellek szerint. A 
jövőben minden valószínűség szerint az előfizetés 
és a nyílt hozzáférés kombinációja érvényesül majd. 
Egyes vélemények szerint elkerülhetetlen volt a Sci-
Hub létrejötte, mégpedig amiatt, hogy a tudományos 
kiadók igényt tartanak a szerzői jogra, és meghatá-
rozzák a felhasználás, egyben a terjesztés feltételeit. 
Vannak olyan vélemények, hogy a jelenlegi szerzői 
jogi szabályozás a tartalomszolgáltatók, köztük a ki-
adók érdekeinek túlzott védelmén alapul. Megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni a kiadók és a fogyasztók 
érdekei között.
A Sci-Hub-ot sokféleképpen ítélik meg, de az biztos, 
hogy a tudományos kiadási tevékenység területén 
drasztikus változások várhatóak. A könyvtárosok 
szerepe abban áll, hogy elérjék, hogy a szerzői jogi 
előírásokat igazítsák hozzá a digitális korszak kí-
vánalmaihoz. Az ALA ajánlásai szerint ezt a nyílt 
hozzáférésről és a nyílt licencekről szóló aktív ok-
tatási kampányokkal, a gyűjteményfejlesztésre for-
dítható források tudatos átcsoportosításával lehetne 
elérni. A könyvtárosok a kiadásban is szerepet vál-
lalhatnak. A 2014-ben alakult Library Publishing 
Coalition (librarypublishing.org) ilyen vállalkozás, 
61 felsőoktatási intézményt fog össze, amelyek erre 
törekszenek. A Lever Press (leverpress.org) hasonló 
kezdeményezés.

(Hegyközi Ilona)

245/2016

uzwysHyn, Ray: Research data repositories : the what, 
when, why and how In: Computers in libraries. – 36. 
(2016) 3., p. 18-21.

Tudományos kutatási adatok repozitóriumai: a mit, mikor, 
mért és hogyan kérdései

Adatfeldolgozás; Elektronikus könyvtár; Információtechno-
ló gia; Kutatás információellátása; Szoftver

Tetszik vagy sem, most a Big Data, a prediktív elem-
zés, az adatvezérelt módszerek az „új fiúk” a tudo-
mányban. A tudományos könyvtárak pedig termé-
szetes módon kínálkozó szereplők a kutatási adatok 

összegyűjtésére és archiválására. A cikk áttekinti a 
közelmúlt fejleményeit e körben, konkrét példaként 
hozva egy texasi, állami szintű repozitórium létreho-
zására alakult konzorcium erőfeszítéseit.
A tudományos kutatási adatok online repozitóriumai 
hatalmas adatbázis-kezelő infrastruktúrájuk segítsé-
gével képesek hozzáférést nyújtani, megosztani és 
archiválni a kutatói adatállományokat. Gyűjtőkö-
rüket és gyűjtési területüket tekintve különbözők, 
lehetnek például helyiek vagy globálisak, egyetem-
hez vagy egyetemi konzorciumhoz kötődők. Alap-
ötletük az adatmegosztás, mely növeli a kutatások 
eredményességét, és előreviszi a felfedezéseket. A 
repozitóriumok lehetőséget adnak az adatoknak és a 
tudósok eredményeinek azonnali vizsgálatára, hite-
lesítésére, átláthatóvá tételére, meg- és elismerésére, 
elősegítve ezzel a hasznos felfedezéseket és az örök 
emberi megérteni vágyást. A reprozitórium a leg-
különfélébb típusú adatokat tartalmazhatja az excel 
fájltól az SPSS-en át a legkülönlegesebb matematikai 
adatformátumokig, és képes kezelni ezeket a feltölté-
süktől kezdve katalogizálásukon át a metaadatolásig 
és az adatok egyedi DOI vagy UNF azonosítókkal 
való ellátásig. Így az adatok bármikor linkelhetők, 
kereshetők, letölthetők, összekapcsolhatók, vizuali-
zálhatók lesznek.
Az állami támogatások elnyeréséhez egyre inkább 
szükséges az adatok láthatóvá tétele, hiszen ha a ku-
tatások közpénzből folynak, az eredmények mielőb-
bi, a köz számára történő hasznosítása is elvárható. 
Ezért az egyetemeken mind jobban megkívánják 
az adatkezelési terv készítését a kutatóktól. A tu-
dományos könyvtárak egy részének pedig van már 
vagy adat-repozitóriuma, vagy olyan dokumentum-
repozitóriuma, ami alkalmas adatok kezelésére is. 
Ehhez a régebbi szoftverek (DSpace, Fedora, Hydra) 
aktualizált változatai mellett kifejezetten adatke-
zelésre fejlesztett, nyílt forráskódú és kereskedel-
mi szoftverek (Dataverse, HUBzero, Chronopolis) 
állnak rendelkezésre. A texasi egyetemi konzor-
cium, a Texas Digital Library a Harvard Egyetem 
nyílt forráskódú keretrendszerét, a Dataverst alkal-
mazza. De nagyon jó megoldás a Purdue Egyetem 
adat-repozitóriumának PURR interfésze is, mely a 
HUBzeron alapul, és kifejezetten használóbarát. A 
választásnál a kezelendő adatállományok nagysága 
a legmeghatározóbb tényező. A kis vagy közepes 
adatkészletek jellemzően excel fájlokban gyűlnek, 
és kezelésükhöz elég a kutató számítógépe. Meg-
osztásukhoz, repozitóriumba való feltöltésükhöz 
elég egy e-mail vagy az egyetemi hálózat és szerver. 
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A közepes méretűekhez, melyek általában már gaz-
dagon metaadatolt állományt tartalmaznak, speciális 
back-end rendszerű IT eszközök vagy az egyetem 
nagy kapacitású tárolási lehetőségei szükségesek. 
A nagyméretű, általában nemzeti, konzorciális vagy 
szabadalmazott projektekhez már egészen nagy rend-
szerek szükségesek (például DuraCloud, Amazon 
Glacier, Amazon S3).
Az egyetemi IT eszközökön, a könyvtárosok segít-
ségnyújtásán és a repozitóriumokon kívül számtalan 
eszköz van, melyet a kutatóknak célszerű szem előtt 
tartaniuk, mikor adatkezelési terveiket szövögetik. 
Jó kiindulási pont lehet például a California Digital 
Library DMPTool (dmp.cdlib.org). A cikk által nyúj-
tott forgószélszerű bemutatás pedig részletesebben 
kifejtve itt is megtalálható: tinyurl.com/jljmmcz.

(Fazokas Eszter)

Oktatás információellátása

246/2016

davis, erin [et al.]: enchancing teaching and learning : li-
braries and open educational resources in the classroom. 
– Bibliogr. In: Public services quarterly. – 12. (2016) 1., 
p. 22-35.

Az oktatás és tanulás fejlesztése. A könyvtárak és a nyílt 
oktatási források a tanteremben

Egyetemi könyvtár; Oktatás információellátása; Szolgál-
tatások használata

A felsőoktatási könyvtárak folyamatosan hozzáiga-
zítják szolgáltatásaikat a felsőoktatás változásaihoz. 
A tankönyvárak szédítő emelkedése miatt aktívan be-
kapcsolódtak a nyílt (az oktatók és hallgatók számára 
szabadon – licenc- vagy használati díj nélkül – hoz-
záférhető) oktatási források mozgalmába. E források 
a nyilvános doménben elérhetőek, felhasználhatók és 
továbbadhatók.
Az Utah State University Merril-Cazier Könyvtá-
rában négy könyvtáros és hét, különböző szakterü-
leteket képviselő tanszéki munkatárs fogott össze, 
hogy különböző tudományterületeken felderítse és 
népszerűsítse a nyílt oktatási forrásokat (a további-
akban: NYOF). Az egyetemen 2013 óta propagálják 
a NYOF-okat és az online tanítást az oktatók köré-
ben. A hagyományos tankönyvek megvásárlása anya-

gi terhet jelent a hallgatóknak, továbbá az is, hogy 
évente jelennek meg új kiadásaik. Az oktatóknak fel-
ajánlották, hogy kapcsolódjanak be a projektbe. Az 
értékelő munka végeredményeként a tantervek és a 
feldolgozandó szakirodalmi szövegek módosítására 
is volt lehetőség.
A tanterveket átfogó témákra osztották fel. A szak-
referensek közreműködésével a résztvevők áttekin-
tették egy-egy kurzus céljait és elvárt eredményeit. 
Kikeresték az alkalmazható tananyagokat (elsősorban 
a NYOF-okat, majd a könyvtári gyűjteményben ren-
delkezésre álló és egyéb dokumentumokat). Temati-
kus jegyzéket készítettek (a dokumentum típusa már 
nem volt rendezési szempont), amelyet kiegészítet-
tek általános webes forrásokkal. Mindezt az oktatók 
rendelkezésére bocsátották, akik szívesen fogadták 
az előzetes szelekciót.
A NYOF-ok fogadtatásáról és felhasználásáról név-
telen felmérést végeztek. Öt tanszék töltötte ki a 
kérdőíveket. A kérdések a következők voltak: Ka-
pott-e hasznos NYOF-ot a kurzusához? (A válaszok: 
40% igen, 10% valamelyest, 40% nem.) Beépített-e 
NYOF-okat az irodalomjegyzékeibe? (40% igen; a 
kísérleti projektet ezért sikeresnek értékelték. A leg-
hasznosabbnak az online tankönyveket találták.) A 
hallgatóktól viszonylag kevés visszajelzés érkezett. 
A felmérés időzítése azért nem bizonyult sikeresnek, 
mert az egyetemi könyvesboltban már a felmérést 
megelőzően le kellett adni a tankönyvrendeléseket. 
A közös munka eredményeként elkészült irodalom-
jegyzékeket a későbbiekre megőrizték.
A kutatási folyamatot a tanulságok alapján ésszerűsí-
tették. Olyan kurzusokra összpontosítottak, amelyek 
jó potenciált jelentenek, az új professzorokat keresték 
meg, és azokat a nagy létszámú kurzusokat jelölték ki 
vizsgálatra, amelyek drága tankönyveket használnak. 
A későbbiekben a dékáni hivatallal együttműködve 
pályázati kiírást készítettek a tantervek fejleszté-
sére, a NYOF-ok létrehozására, beépítésére. Más 
részlegekkel együttműködve értékelték a minőséget 
és a hatékonyságot. A könyvtár számára egy okta-
tástechnikai asszisztenst bocsátottak rendelkezésre 
támogatásul.
A cikk függelékében NYOF-ok és forrásgyűjtemények 
(kurzusok, források, projektek és repozitóriumok) 
webcímei találhatók.

(Hegyközi Ilona)
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Pénzügyi és gazdasági kérdések
Lásd 227

Módszertani irányítás

247/2016

aKiLina, Mariâ Ivanovna: Naučno-metodičeskaâ deâtel’-
nost’ v bibliotečnoj sfere : sovremennye tendencii In: Bib-
liotekovedenie. – (2016) 2., p. 136-144.
Res. angol nyelven

Tudományos módszertani tevékenység a könyvtári szfé-
rában: új tendenciák

Együttműködés -belföldi; Módszertani munka; Módszer-
tani központ

Az utóbbi két évtizedben Oroszországban a könyv-
tárügy jelentős változásokat élt át, amelyeket többek 
között az új állami felépítés, az információs techno-
lógiák és a globalizáció okozott. Az új kihívásoknak 
nagyrészt a tudományos módszertani munkának 
köszönhetően tudtak a könyvtárak megfelelni. A 
posztszovjet időszakban kétségbe vonták, ideológi-
ai diktátumnak tartották a tudományos módszertani 
tevékenységet, fontosságát és szükségességét még 
szakmai körökben is bizonyítani kellett. Több köz-
ponti könyvtárban a módszertani osztály menedzs-
ment, marketing, innovációs, monitoring nevet ka-
pott, vagy bezárták. Mára a módszertani szolgálatok 
reneszánszukat élik: tudományos kutató, PR, prog-
nosztizáló stb. szektorok alakulnak, a könyvtárosok 
mellett közgazdászok, pszichológusok, nyelvészek 
műszaki szakemberek dolgoznak. Az utóbbi évek-
ben számos konferenciát rendeztek, az osztályok 
nevébe visszatért a „módszertani” jelző, publiká-
ciók, tankönyvek, tudományos segédletek jelentek 
meg. Az Oroszországi Könyvtári Egyesület 2015. 
évi kongresszusán olyan iránymutató dokumentumot 
fogadott el a központi könyvtárak számára, amely a 
jogszabályokban még nem tükröződő tendenciákat 
is tartalmaz, meghatározza a tudományos módszer-
tani tevékenység helyét az állami feladatok között. 

A munka irányai nagyrészt változatlanok, új feladat 
a honlap tartalmának kezelése, a hálózati kommuni-
káció szervezése, a felhasználók magánközegének 
létrehozása a tanuláshoz.
Fontosabb irányzatok:

elemző irányzat, erre épül a módszertani segít- –
ségnyújtás;
a tudományos színvonal növekedése: módszerek  –
és módszertani anyagok, szabványok és norma-
tívák, szabályozók, ajánlások kidolgozása, tudo-
mányos szakmai publikációk és kiadványok ké-
szítése, tudományos rendezvények szervezése, 
kutatómunka.
tanulási módszertani irányzat: a szakmai tudás fej- –
lesztése, a könyvtárosok képzése és továbbképzése, 
az önképzést ösztönző versenyek szervezése, ha-
gyományos és virtuális közegben vagy külső hely-
színeken. Távoktatási formák: webes szemináriu-
mok, online konferenciák, távoli előadótermek.
információs irányzat: a módszertani szervezeti  –
egységek a gyakorlatban információelemző köz-
pontokként működnek, a kiadványokról és pub-
likációkról, rendezvényekről, jogi, normatív do-
kumentumokról stb. tájékoztatnak. A könyvtárak 
honlapjain listákat, teljes szövegű dokumentumo-
kat, prezentációkat stb. tesznek közzé, a közösségi 
hálózatokban párbeszédes üzemmódú az operatív 
tájékoztatás.
a könyvtárak jogi és normatív ellátása: a szövet- –
ségi szintű módszertani központok részt vesznek 
a szakmát érintő törvények és a követő jogszabá-
lyok kidolgozásában; a munka regionális és városi 
szinten is folyik.
megfelelő szervezeti forma kialakítása: a mód- –
szertani munka szervezeti felépítését az 1994. évi 
könyvtári törvény rögzíti a három nemzeti könyv-
tár és a központi könyvtárak feladataként. Ezek a 
könyvtárak egészükben módszertani központok, 
mindegyik a Kulturális Minisztériumhoz tartozik; 
a többi főhatósághoz tartozó könyvtárakban nincs 
módszertani központ. A munkába bekapcsolód-
tak a könyvtáros egyesületek és más szerveze-
tek, mint a Regionális Könyvtári Konzorciumok 
Egyesülete (ARBIKON), az Elektronikus Könyv-
tárak Egyesülete (ELBI), a Puškinskaâ biblioteka 
nemkereskedelmi alap, a Régiók közötti könyvtá

Vezetés, irányítás
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ri együttműködési központ társadalmi szervezet. 
Országos szinten nincs módszertani koordinációs 
központ, a rendszer önszervező tematikus vagy 
kompetencia (illetékességi) alapokon.
ágazatközi együttműködés közös termékek lét- –
rehozására irányuló projektekben, mint egységes 
elektronikus katalógusok, elektronikus könyvtárak, 
virtuális tájékoztató rendszerek stb. A regionális 
közös projektekben jelentős a központi könyvtá-
rak módszertani munkája, a szövetségi szintű és a 
városi könyvtárak egyenrangúak.

Egyelőre kidolgozatlan magának a módszertani 
munkának a módszertana, nincsenek meghatározva 
a módszertani e-kiadványok irányai, műfajai, a spe-
ciális honlapoknak nincs általános modellje.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Marketing, közönségkapcsolatok
Lásd 216, 249

Felhasználók és használat

Használat- és igényvizsgálat
Lásd 235

Olvasás

248/2016

PavLovsKá, Barbora: EU READ : budujme Evropu čte-
nářů In: čtenář. – 68. (2016) 3., p. 98-100.

EU READ. Építsünk olvasó Európát!

Együttműködés -nemzetközi; Olvasásra nevelés

A Cseh Köztársaságban és Európában az olvasás fon-
tosságát, a könyvek gyermekekhez való eljuttatását 
számos projekt támogatja. Már 2000-ben ezért alakult 
meg az „EU READ” nem formális csoport, amely az 
olvasás népszerűsítésével foglalkozó európai szer-
vezeteknek a konzorciuma. 2015 őszén a csoport hi-
vatalosan, jogilag bejegyzett közhasznú szervezetté 
vált. Olyan nagy szervezetek a tagjai, mint a német 
Stiftung Lesen, a brit Book Trust, az olasz (dél-tirol) 
LeseForum, a portugál Plano Nacional de Leitura, 
valamint további svájci, osztrák, belga, norvég szer-
vezetek. A cseh Könyvekkel növünk fel kampány is 
része, amelyet a cseh Könyvvilág Társaság szervez.
Az EU READ csoport a jövőben további partnere-
ket szólít meg az olvasás népszerűsítésére. Az Euró-
pai Bizottságot is nyugtalanítja, hogy az európaiak 

20%-a funkcionális írástudatlan. A nem túl kedvező 
helyzetet a nemzetközi PISA és PIAAC kutatásai 
is tükrözik, melyet a migránsok beáramlása tovább 
ronthat. Az olvasás támogatásának egyik ideális pél-
dája a Bookstart projekt, amely Nagy-Britanniából 
indult, átterjedt Németországba, Ausztriába, Olasz-
országba és más országokba is. 
A Bookstart brit nemzeti programként a családokat 
abban segíti, hogy kisgyermekeiket minél korábban 
megismertessék a könyvekkel, az olvasással. Nagy-
Britanniában gyermeke 12 hónapos koráig minden 
szülő kap egy könyvcsomagot. A továbbiakban a 
gyermek 3 és 4 éves kora között bevonják a családo-
kat egy könyveket és olvasást népszerűsítő akcióba. 
Ezeket a programokat könyvtárak, gyermekorvosok 
és korai fejlesztéssel foglalkozó gondozószolgálatok 
készítik elő, felhívva a figyelmet a speciális nevelési 
igényű gyermekekre.
2013–2014-ben Angliában, Walesben és Észak-Ír-
országban mintegy 3 millió könyvet osztottak szét 
5000 csomagban a speciális igényű gyermekeknek 
a kulturális minisztérium finanszírozásával.
Németországban a Lesestart programban az első 
könyvcsomagot a csecsemők a gyermekorvosuktól, a 
második csomagot, hároméves korukban a könyvtár-
ban kapják meg. A második csomag nemcsak német, 
hanem lengyel, orosz és török nyelven is elérhető a 
bevándorlók gyermekei számára. Az iskolakezdés 
előtt a program a képzés hatékony eszközévé válik. 
Hasonló projekt Csehországban a Már tudok olvas
ni – Elsősök könyve nevű akció vagy az Egész Cseh
ország olvas nevű gyermekeknek szóló kampány, 
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amelynek keretében a gyerekek megkapják az Első 
könyvem című művet. 
Jelenleg Németországban a gazdaságilag aktív la-
kosok 14,5%-a funkcionális írástudatlan, nehezen 
ért meg írott szövegeket. A kisgyermekek olvasóvá 
nevelése ugyanolyan fontos, mint a minőségi mun-
kaerő megtartása. Az olvasástámogatás jó eszköze a 
német Stiftung Lesen szervezet projektje, az „Apu 
olvas nekem”, melynek célja, hogy a 12 éven aluli 
gyermeket nevelő dolgozó édesapákat rávegyék a 
közös olvasásra.
Portugáliában egy önálló szervezet valósítja meg a 
nemzeti olvasási tervet, a kulturális és oktatási mi-
nisztérium támogatásával. Kötelező része a „Book 
Time” program, amely minden napra előírja az óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a csoportban, osztály-
ban való könyves foglalkozást, szórakozást.
Az EU READ szervezet összeurópai kampányt sürget 
az olvasás népszerűsítése, támogatása érdekében. Az 
első közös kampány 2013-ban Hangosan olvasunk, 
együtt olvasunk címmel valósult meg, Csehországban 
a „Könyvekkel növünk fel” kampány célja az olvasás 
minél hatékonyabb, széles körű támogatása. 
A cseh nyilvánosság számára fontos annak megerősí-
tése, hogy a kommunikációs készségek, az empatikus 
észlelés, a kulturális megnyilvánulás, a mások véle-
ményének tiszteletben tartása, a saját élettapasztalat 
mellett a közösségi élmények megosztása, mind-
mind az olvasás által valósul meg, amely életünk 
nélkülözhetetlen részévé vált.

(Prókai Margit)

Használók képzése

249/2016

woLLsCHLägeR-Tigges, Martin – siMPson, anna 
Lea: Zur Schärfung des Bibliotheksprofils durch Vermit-
tlung von Informationskompetenz an Lehrende : ein 
Praxisbericht In: Bibliotheksdienst. – 50. (2016) 3-4., p. 
386-401.

Az oktatók könyvtárképének pontosítása az információs 
műveltségi képzés után: esettanulmány

Egyetemi oktató; Főiskolai könyvtár; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda

A bielefeldi szakfőiskolán oktatók számára a főis-
kolai könyvtár a könyveket és a könyvtárhasznála-
ti előadásokat jelenti: ezzel pontatlan képet feste-
nek a könyvtár sokrétű szolgáltatásairól. Hogy ez 
megváltozzon, a főiskola könyvtárának jobban kell 
kommunikálnia tevékenységét. Az erre kialakított, a 
személyes információs műveltség (IM) megszerzé-
sét, illetve továbbfejlesztését szolgáló foglalkozás 
fogja „pontosabbá tenni” a könyvtár képét az oktatók 
számára. E kezdeményezés kiindulási pontjai, első-
sorban kifejlesztése, átalakítása és továbbfejlesztése 
ennek a cikknek a tárgya. A koncepció mind tartalmi, 
mind módszertani szempontból érdeklődést keltett, 
de további lehetőségeket rejt, mindenekelőtt az egyes 
IM tartalmak egymásra építésében, a decentralizált 
rendezvényformában és a foglalkozások közvetlenül 
a könyvtár általi szervezésében. A bemutatott kez-
deményezéssel a könyvtárak a róluk alkotott képet 
egy-egy sajátos célcsoportnál képesek módosítani, 
ha elérik, hogy a szakmai tartalmak mind az oktatók, 
mind a könyvtár számára hasznossá váljanak.

(Autoref.)
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Digitalizálás

250/2016

JIRKů, Lucie: znovu a lépe! zpráva o digitalizaci z Hrad-
ce Králové In: čtenář. – 68. (2016) 5., p. 180-183.

Újra és jobban! Digitalizálási hírek Hradec Královéból

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás

A Hradec Královéban működő Egyetemi és Tudo-
mányos Könyvtárban (bár korábban digitalizáló 
műhellyel nem rendelkezett) 2001 óta digitalizálják 
a regionális helyi újságokat a VISK 7 projekt kere-
tében, 100 helyi monográfiát más keretből, melyeket 
a Kramerius rendszer digitális könyvtárában tettek 
elérhetővé.
2009 és 2010 között regionális projektek keretében 
kezdődött meg a digitalizálás. Hradec Královéban 
kisebb digitalizáló műhely létrehozásáról és a könyv-
dokumentumok (500 ezer oldal) kiválasztásáról 
döntöttek.
Miközben a régió kissé késve készítette el a projektet, 
az előkészítés 2011-re csúszásának hátránya később 
a könyvtárak számára előnnyé vált, mert a gyorsabb 
régiók tapasztalatait hasznosítva tudtak elindulni. A 
könyvtáraknak 900 ezer regionális dokumentumból 
kellett kiválasztani a Hradec Králové-i régióhoz kap-
csolódó monográfiákat és időszaki kiadványokat. A 
művek kiválasztása után a kötetek fizikai állapotának 
ellenőrzésére került sor a raktárakban. Majd az egyes 
címek rekatalogizálása következett, melynek fontos 
része volt a behasonlítás, annak ellenőrzése, hogy 
nincsenek-e már valahol digitalizálva az egyes mű-
vek. Ez időigényes folyamat volt, mert valamennyi 
digitális könyvtárban el kellett végezni az ellenőrzést, 
a duplikált digitalizálás kiszűrése miatt. Mivel a di-
gitalizálási folyamat követésére nem állt a könyvtár 
rendelkezésére semmilyen szoftver, ezért a táblázatok 
sokasága egyre növekedett.
A projekt lebonyolítója a Hradec Králové-i régió volt, 
melybe az egyetemi és tudományos könyvtár is be-

kapcsolódott. A digitalizáló egység megrendelésére 
a pályázatot 2013 első felében írták ki, az év végé-
re megkötötték a szerződéseket, az „A” projektrész 
szerződésében a digitalizáló tevékenységet egy helyi 
cég, a „B” részben a digitalizáló egység kialakítását 
egy prágai cég nyerte el.
2014 elején 3 digitalizáló munkatárs került a könyv-
tárba, és megkezdődött az előkészítő munka. A 
regionális digitalizáló egység kialakítására 2014. 
február végéig került sor. A könyvtár alagsorában 
Bookeye3-as, A/2-es formátumú minőségi szkennert 
állítottak be két munkaállomással együtt. Három hó-
napos gyorstesztelési időszak következett, melynek a 
szlogenje az Újra és jobban! szókapcsolat lett, mert 
gyakran kellett újra elvégezni a feladatokat, hogy 
jobb minőségűek legyenek. Az időszaki kiadvá nyok 
esetében sokszor kellett szinte nyomozó munkát 
foly tatni, a számozási adatok kiderítése, pontosítása 
mi att. Ehhez más könyvtárak gyűjteményéből szár-
mazó adatbekérésekre is szükség volt. 2015 febru-
árjáig tartott a projekt megvalósítási munkája. Ezt a 
fenntartási időszak követte, melyhez további 3, majd 
4 munkatársat kapott a könyvtár, aminek köszönhe-
tően havi 14 ezer oldalt digitalizáltak. 
A „B” projekt megvalósítása problémamentes volt, 
az „A” projektrész jóval munkaigényesebbnek bizo-
nyult. A szállítócéggel való együttműködés kezdetben 
sok problémával járt, mivel a munkatársak elége-
detlenek voltak a szkennelés minőségével. Ebben a 
régióban – másoktól eltérően – nem jött létre regi-
onális digitális repozitórium. A digitalizált anyagot 
a könyvtár digitális könyvtárába importálták, ahová 
2015. december 31-ig összesen 848 monográfiából 
469 400 digitális oldal és 118 periodikaféleség ke-
rült be. 2016. február végén a digitális könyvtárban 
összesen több mint 1 millió dokumentumoldal, 1117 
monográfia és 154 periodika található.
A digitalizált anyag további hasznosítása során (a 
Kramerius mobil applikációjának köszönhetően) a 
digitális anyag bekerült a cseh digitális könyvtárba 
is. A cikkek analitikus feltárása folyamatos, 2016 feb-
ruárjáig 6818 analitika feldolgozása valósult meg. A 
projekt tanulságai közé tartozik, hogy a digitalizálási 

Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés
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tevékenység soha nem ér véget, hibákat mindig talá-
lunk, ezért mindig van mit javítani, újból exportálni, 
hitelesíteni, importálni. Ezért a közismert mondást 
a könyvtárosok az alábbiak szerint módosítanák: 
„Unatkozik? Vegyen könyvszkennert!”

(Prókai Margit)

251/2016

KORHOň Miloš: Digitalizace z evropských fondů ve 
Vědecké knihovně v Olomouci In: čtenář. – 68. (2016) 
1., p. 27-30.

Digitalizálás európai alapokból az Olomouci Tudományos 
Könyvtárban

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás; Támogatás 
-pénzügyi -állami, hatósági

A cseh és morva könyvtári rendszerben az Olomouci 
Tudományos Könyvtár (továbbiakban: OTK) speci-
ális helyet tölt be. 2016-ban ünnepli megalakításá-
nak 450. évfordulóját, a vidéki könyvtárak között 
egyértelműen a legidősebb. A több száz éves morva 
múltnak köszönhetően az OTK rendkívül értékes 
gyűjteménnyel, köztük egyedülálló könyvekkel, 
ritkaságokkal rendelkezik. 1807-től kap a könyvtár 
kötelespéldányokat, napjainkban az időszaki kiad-
ványok és monográfiák kötelespéldányainak fogadó 
központja Csehországban.
1998 óta digitalizálja az OTK a VISK 6 program 
keretében középkori kéziratait és muzeális gyűjte-
ményét. 2005-ben az újkori, savas papírra készült 
gyűjteményének digitalizálásával kapcsolódott be a 
VISK 7 programba.
Nagy várakozás előzte meg a 2007–2013-as ciklus-
ban a könyvtárak számára megnyíló Integrált Opera-
tív Programot (IOP), melyben jelentős mennyiségű 
adatforrások digitalizálására, hozzáférhetővé tételére 
és hosszú távú őrzésére nyílt lehetőség Ekormányzati 
szolgáltatásfejlesztés Olomouc megyében címmel. A 
könyvtár digitalizálásra és tárolásra 39 millió korona 
támogatást kapott. Elsőként olyan műhely kiépítésére 
volt szükség, amelyben a muzeális és újkori doku-
mentumok digitalizálása az érvényes szabványoknak 
megfelelően valósulhat meg. A projektben szükség 
volt egy robot- és két kézi szkennerre, szoftverekre 
a metaadatok leírásához, infrastruktúrára az adatok 
tárolásához és a digitális könyvtár működéséhez. 
2013-ban a projekt keretében megépült a megyei 
digitalizáló egység a történelmi városrészben, a 

könyvtár egyik épületén belül. A szkennereket a 
4DigitalBooks gyártótól szerezték be, a metaadatok 
készítéséhez az SW Sirius NDK programot alkal-
mazták. A technikát az olomouci megyei hálózatba 
kapcsolták be, melynek keretében jött létre a megyei 
digitális repozitórium is. A digitalizáló egységben 4 
munkatárs kezdett dolgozni.
A digitalizálási projekt keretében kb. 1,3 millió ol-
dalnyi regionális periodika-anyagot, olyan újságokat 
dolgoztak fel, amelyek a mai Olomouc megyében és 
néhány szomszédos területen keletkeztek. Több száz 
periodikát szkenneltek, többségük mikrofilmen állt 
rendelkezésre a könyvtárban. Kisebb részüket újabb 
keletű újságok eredeti köteteiről szkennelik.
2014. január 1-től a megyei digitalizáló egység a 
könyvtár irányítása alá került. A digitális könyvtár 
tartalma a Kramerius 5 projekt keretében a http://
kramerius.kr-olomoucky.cz/search címen érhető el, 
amely a több száz periodika mellett jelentős mono-
gráfia-anyagot is tartalmaz. A Kramerius 5 keretében 
az importálást követően a könyvtár valamennyi digi-
talizált anyaga elérhetővé válik: a digitális könyvtár 
Kramerius 3, a digitális térképtár, kéziratok és régi 
nyomtatványok digitális könyvtára, az EOD (eBooks 
on Demand) szolgáltatás keretében digitalizált nyom-
tatványok.
2016 folyamán a könyvtár ellenőrzi és befejezi az 
eddig digitalizált anyagok közzétételét. Az eddig 
digitalizált anyag mellett a teljes gyűjtemény di-
gitális feldolgozása öt területet fed le: 19. századi 
moravikumok – monográfiák (10 ezer kötet); morva 
regionális periodika (4 ezer kötet körül); régi térké-
pek és atlaszok (10 ezer térképlap); első kiadások (2 
ezer kötet); régi nyomtatványok (60 ezer kötet).
A könyvtár a digitalizálási folyamatban figyelembe 
vette a Nemzeti Digitális Könyvtárba bekerült do-
kumentumok körét, nehogy azonos dokumentumok 
digitalizálására kerüljön sor.
Amennyiben a digitalizáló egységet a könyvtár sze-
mélyzetileg megerősíti, az OTK-ban minden feltétel 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy digitális könyvtára ne 
csak a Cseh Köztársaság, hanem egész Közép-Európa 
egyik meghatározó információforrásává váljon.

(Prókai Margit)
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sCHneideR, Kurt: digitaliserung in der deutschen na-
tionalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. – 28. (2016) 
1., p. 25-27.

Digitalizálás a Német Nemzeti Könyvtárban

Digitalizálás; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

A Német Nemzeti Könyvtárban (DNB) 1997 óta fo-
lyik projekt alapon és pályázatok segítségével végzett 
digitalizálás, 2007-től már köz- és magánpartnerségi 
alapon is, 2008-tól pedig már saját finanszírozással, 
hosszú távú digitalizálási munkafolyamatokkal. Az 
első tizenkét évben 350 ezer oldalt készült el, azután 
pedig 2015-ig még több mint tízmillió oldal. Ki kell 
emelni a szövetségi támogatással elkészült 5 millió 
oldalt (2013). Mára 38 ezer könyv, 16 ezer folyó-
iratszám és 15 ezer egyéb tárgy, illetve egymillió 
könyv tartalomjegyzéke készült el, melyeket vagy 
az interneten, vagy az olvasótermekben lehet elér-
ni. Az elvi keretet a DNB 2014–2016. évre kidol-
gozott stratégiája adja, meghatározva a célokat és 
a fontosabb műszaki, szervezeti és jogi feltételeket. 
Az állományvédelem és megőrzés mellett fontos a 
tudományos kutatás és az érdeklődő nagyközönség 
kiszolgálása, melyet a jogi feltételek biztosításával, 
licencekkel érnek el.
A digitalizálás súlypontjában azok a művek állnak, 
melyek megőrzése veszélyeztetett, de melyeket hoz-
záférhetővé kell tenni, melyek nem esnek szerzői jogi 
védelem alá, vagy már nem kaphatók, de fontosak a 
tudomány, a kutatás és az oktatás számára, s melyek 
kiegészítik a saját vagy egy másik német kulturális 
intézmény digitális kínálatát. (Ki kell emelni az ún. 
árva és a kereskedelemben nem már kapható művek 
használatára vonatkozó törvényt, mely új távlatokat 
nyit a digitalizálásban is.) A munka során a DNB a 
meglévő szabványok szerint jár el, és magas szinten 
automatizált megoldásokkal törekszik a gazdaságos-
ságra. A digitalizált művek bekerülnek a nemzeti bib-
liográfiába, és hozzáférhetőek mind a Német Digitá-
lis Könyvtár, mind az Europeana portálján.
Természetesen a 20. és 21. századi kulturális örökség 
digitalizálása és hozzáférhetővé tétele csak együttmű-
ködés révén valósítható meg, ezért a DNB stratégi-
ájának része a más intézményekkel való egyeztetés. 
Egyrészt fokozza az együttműködést a többi digi-
talizálást végző intézménnyel, másrészt támogatja 
őket a digitalizálásban, melyhez URN szolgáltatá-
sát vagy licencszolgáltatását (VW-LiS) kínálja. A 

munkához nyilvánvalóan megemelt anyagi források 
szükségesek.

(Murányi Lajos)

Lásd még 226
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King, david Lee: 12 tips to better writing for the mobile 
web In: Computers in libraries. – 36. (2016) 1., p. 12-16.

Tizenkét tanács: hogyan írjunk jobban a mobil webre

Mobilkommunikáció; Telefon

A Pew Research Center szerint az amerikai felnőttek 
68%-ának van okostelefonja. Ez azt jelenti, hogy egy 
könyvtár olvasóinak kétharmada a könyvtár honlap-
ját mobil eszközről is el tudja érni. A honlapok rend-
szergazdáinak ezután úgy kell a tartalmat megírniuk, 
hogy a mobilos felhasználók gyorsan tudjanak kap-
csolódni a könyvtári forrásokhoz. A webes megjele-
nés átírására több lehetőség is van. A következő 12 
tanács célja, hogy jobb legyen a mobil eszközökön 
elérhető tartalom:
1.  Kis képernyőre írj! A különböző méretek miatt 

fontos, hogy a tartalom gyorsan áttekinthető le-
gyen. Győződj meg arról, hogy a tartalom oldal-
méretű, a betűk elég nagyok, olvashatók.

2.  Érintőképernyő. Az okostelefonokat általában 
kapcsolatteremtésre használják, beleértve a hon-
lapokat, köztük a könyvtárét is. Az érintőkép-
er nyő jó, hacsak nincs beillesztve a cikk vagy 
az oldal közepére egy görgethető doboz, ami a 
tartalom véletlen érintése miatt megnehezíti a 
használatot.

3.  A mobilról olvasók figyelmét elvonhatja valami-
lyen hirtelen felugró üzenet. Ha a könyvtári tar-
talom lassan töltődik be, ha az olvasót nem köti 
le eléggé, vagy nem jön azonnal, az olvasó az új 
üzenetet fogja nézni vagy továbblép. A cél, hogy 
a felhasználó érdeklődő maradjon.

4.  Rövid gondolatok. Mobil készülékre rövid gon-
dolatok kellenek. Hacsak nem e-könyvet olvas, 
a felhasználó nem fog hosszú cikket vagy ismer-
tetőt keresni. Az üdvözlő oldal és a bevezető be-
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kezdések helyett néhány szóban foglald össze a 
lényeget. Ennek egyik módja, ha egy oldal csak 
egy témára vagy célra irányul; ha több mindent 
kell jelezni, a mondanivalót szedd szét oldalakra. 
És persze, szerkessz!

5.  Tömör címek! Nagyon fontos, hogy a címek tö-
mörek, világosak legyenek. A BBC egy címbe 
legfeljebb 5–6 szót enged, a címnek tükröznie 
kell a cikk tartalmát, a tényeket.

6.  Összpontosíts az előnyökre! A keresés meneté-
nek, a könyvtár használatának magyarázata he-
lyett tömören fogalmazd meg a termék vagy a 
szolgáltatás hasznát! Új szolgáltatás esetén elő-
ször annak előnyeiről legyen szó, kiemelve, miért 
jó ez az olvasónak.

7.  Kezdd felszólítással! Ha bármit írsz a könyvtár-
ról (blogbejegyzést, sajtóközleményt, Facebook-
posztot), legyen benne felszólítás. Ez csupán 
annyit jelent, hogy közlöd a poszt elolvasása 
után teendő néhány lépést. Az újságíró körökben 
fordított piramisnak nevezett stílus szerint az 
első bekezdésben kell leírni a tartalom lényegét, 
ezután lehet közölni a cikket, vagy olyan részle-
tekre ugrani, mint a szerző eredményei, az előadás 
témája.

8.  Tedd a tartalmat áttekintetővé! Mobil készülé-
keken az olvasók először felszínesen átfutják a 
kapott cikket, a képernyőt gyorsan görgetve álta-
lában valami konkrétumot keresnek, ami lehet a 
következő lépés vagy egy link. Az olvashatóság 

és az áttekinthetőség érdekében alakítsd a szöve-
get felsorolássá. A címek és alcímek kiemelése is 
segít a gyorsan áttekinthető szakaszokra bontás-
ban.

9.  Légy csevegő! Az emberek szeretnek beszélget-
ni, leginkább informális, egyszerű nyelven. Az 
olvasót meg kell szólítani, az olyan szavak, mint 
„mi”, „Ön” könnyítik a stílust. Írj úgy, ahogy be-
szélsz, ha ez nem sikerül, írd le a mondanivalót 
és olvasd fel hangosan; ha nem tetszik, írd át!

10. Aktívan kösd le a felhasználót! Ma már nem elég 
valamit feltenni a webre, és várni, hogy valaki 
majd elolvassa, és reagál rá. A kommunikáció 
aktívabbá tételéhez vannak egyszerű módszerek, 
például kérdezni kell; az emberek szeretnek vá-
laszolni. Ha a téma az éppen olvasott könyv, át 
lehet térni a könyvtár új szolgáltatásaira.

11. Használj képeket! A legtöbb webes tartalom azt 
igazolja, hogy az emberek szeretik a képeket a 
szövegben. Fontos, hogy a képek illeszkedjenek 
a tartalomhoz.

12. Felejtsd el az angoltanárodat! Használj nyugodtan 
félmondatokat; a számok azonnal észlelhetők, ne 
írd le betűkkel! A bekezdések legyenek rövidek, 
már három mondat is túl hosszú szövegnek tűnik; 
oszd kisebb részekre.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 210, 235, 243

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés
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FaRMeR, Lesley s. J.: Library space : its role in research 
In: The reference librarian. – 57. (2016) 2., p. 87-99.

A könyvtári terek szerepe a kutatásban

Berendezés; Egyetemi könyvtár; Feladatkör; Könyvtár-
épület -egyetemi, főiskolai

A könyvtáraknak mind fizikai, mind szellemi érte-
lemben támogatniuk kell a kutatókat abban, hogy 

hatékony használói és előállítói legyenek az új in-
formációknak és gondolatoknak. A terek valami-
lyen mértékben befolyásolják a tanulási és kutatási 
tapasztalatot. Napjaink tanulási terei jellemzően az 
aktív és közösségi tanulás filozófiájára épülnek, és 
– illeszkedve a különböző ismeretátadási és ismeret-
szerzési stílusokhoz – különböző csoportos és egyéni 
tanulási lehetőségeket egyaránt biztosítanak. A ha-
tékony tér rugalmasan változtatható, decentralizált, 
ergonomikus, stimuláló és technológiai eszközökkel 
jól felszerelt.
A könyvtár az egyik legfontosabb tér a tanulásra és a 
kutatásra. Egyszerre szolgál a források gyűjtőhelye-
ként, szolgáltató intézményként és inspiráló, támo-
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gató közegként, ezért a hagyományos, nagy belma-
gasságú, hosszú asztalos elrendezéstől a futurisztikus, 
rugalmasan változtatható bútorzattal, megosztott kép-
ernyőkkel berendezett tanulási központokig nagyon 
sokféle berendezéssel találkozhatunk.
A könyvtár a kutatás köztere, amely igyekszik a fo-
lyamatosan változó igényekre reflektáló, rugalmasan 
változtatható tereket kínálni az egyetemi polgárok-
nak. Jellemzőek az elkülöníthető terek, ahol mind 
az egyéni, mind a csoportos munkára lehetőség van, 
az irodai tevékenységekre és a szabadidő eltöltésé-
re alkalmas bútorok egyaránt megtalálhatók benne. 
Mindenütt jelen van a technológia a legkülönbözőbb 
szoftverekkel, nagy képernyőkkel, hálózati elérési 
lehetőségekkel. A legkülönbözőbb szolgáltatásokat 
kínálja a tájékoztatástól a büféig. A közösségi média 
megjelenésével kialakult a kutatási köztér 2.0, amely 
dinamikus, interaktív és támogatja a kreativitást. Jel-
lemző rá, hogy nyitott, ingyenes, kényelmes, inspi-
ráló és gyakorlatias.
A könyvtári tereknek tükrözniük kell az intézmény 
filozófiáját, amennyiben különböző tanulási, kutatási 
stílusok is megjelennek, úgy valamennyit támogatni 
kell, és az elrendezésnek is reflektálni kell az igé-
nyekre. A könyvtári tér fogalma kiegészült a virtuális 
terekkel, amelyek mára legalább annyira fontosak a 
kutatásban, mint a könyvtárépület és az olvasóterem. 
Hozzáférést kínálnak a katalógushoz és más, a kuta-
tást támogató online szolgáltatásokhoz (adatbázisok, 
repozitóriumok, tutoriálok) is. A web 2.0 megjelené-
sével a könyvtár a belső kutatási anyagok kurátora és 
a szakmai párbeszéd elősegítője is lett.
A gyűjtemény fizikai elrendezése is hatással van a 
kutatásra. Egy széles spektrumú központi gyűjtemény 
például segítheti a tudományterületeken átívelő kuta-

tásokat és a véletlenszerű felfedezéseket. Az elmúlt 
évtizedben a könyvtári terekben általában több teret 
engedtek a technológiának a papíralapú dokumentu-
mok rovására. A tájékoztató pult szintén fontos ele-
me a kutatás támogatásának. Gyakran alkalmaznak 
megosztott képernyőt, hogy még hatékonyabban se-
gítsék a hallgatókat és a kutatókat a keresési stratégia 
felállításában. A tér- és időbeli korlátok áthidalására 
szolgálnak a 24 órában elérhető digitális referensz 
szolgáltatások.
A Cornell Egyetem könyvtárában 8 éven keresztül 
vizsgálták megfigyeléssel, célzott kutatásokkal az 
igényeket, és ezek alapján tettek ajánlásokat öt terü-
leten. 1. Technológia (táblák, számítógépek, specia-
lizált szoftverek); 2. Terek a különböző tevékenysé-
gekre (csendes terek, privát és félig privát terek, inter-
júszobák, konferenciatermek stb.); 3. Tanulóasztalok 
és elkülöníthetőség; 4. Hangulat (nyitott és tiszta at-
moszféra, produktivitás); 5. Eszközök, szolgáltatások 
(nyomtatók, irodai eszközök, étel- és italautomaták). 
A felújítás során ezeket is figyelembe vették, és mér-
hető lett a siker a használók körében.

(Tóth Máté)

Számítógépes könyvtári rendszerek
Lásd 232

Elektronikus könyvtár
Lásd 233, 245, 258

Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

255/2016

gRiFFin, Jonathan: “access to Research” : how uK pub-
lic libraries are offering access to over 15 million academic 
articles for free In: interlending & document supply. – 44. 
(2016) 2., p. 37-43.

Hogyan nyújtanak ingyenes hozzáférést a brit közkönyv-
tárak 15 millió tudományos cikkhez?

Elektronikus folyóirat; Folyóirat-kiadás; Hozzáférhetőség; 
Kapcsolat intézményekkel; Közművelődési könyvtár

A Kutatások elérése (Access to Research = A2R) a 
kiadók kezdeményezése mintegy 9 ezer folyóiratban 
megjelent 15 millió tudományos cikknek a könyvtá-
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rak és az olvasók számára ingyenesen elérhetővé té-
telére az Egyesült Királyság közkönyvtáraiban.
Az A2R a nyílt hozzáférésről, a közfinanszírozásból 
végzett kutatások szélesebb körű elérhetővé tételé-
ről folytatott vitákból ered. A témával foglalkozó ún. 
Finch Report (2012) előre látta, hogy megoldást kell 
találni az előfizetéses alapú kiadói szolgáltatásról a 
nyílt hozzáférésre való átmenet idejére; javaslatait a 
kormány elfogadta.
A kísérleti projektben a Kiadói Licenctársaság 
(Publishers Licensing Society, PLS) irányító cso-
portot hozott létre a kiadókból, a közkönyvtárakból 
és a British Library-ből. A fontosabb kérdések és 
megoldások:

a kiadóknak és a könyvtáraknak egyaránt megfe- –
lelő licencek kidolgozása;
a szolgáltatáshoz szükséges  – információtechnoló
giai platform: a ProQuest felajánlotta Summon 
platformját.
a projekt  – költségviselői: a PLS a kiadók nevében 
vállalta a költségek és a munkatársak biztosítását.
kiadók meggyőzése az  – ingyenes tartalomszolgálta
tásra: a PLS és a kiadói egyesületek rugalmas meg-
oldása szerint a kiadók meghatározhatták, hogy 
portfólióik mely részét és melyik időtartamot teszik 
elérhetővé, a bármikori kilépés lehetőségével.
a szolgáltatás támogatása a  – közkönyvtárakban: a 
projekt egy három hónapos technikai előkészítő 
fázissal indult, hogy a közkönyvtárakat megis-
mertessék a tudományos folyóiratok elérési mű-
veleteivel. Ezután a PLS megkereste mind a 206 
könyvtári testületet, a cikk megjelenéséig 182-vel 
írta alá a szerződést.
a könyvtárosok és a felhasználók  – képzése: a 
Könyv tárigazgatók Társasága (Society of Chief 
Librarians, SCL) vállalta országszerte tréningek, 
webináriumok szervezését, reklámanyagok elő-
állítását.

2013 végén az előkészítő szakaszban 10 könyvtári 
szolgálat és 200 fiók vett részt, 14 kiadó 8000 folyó-
iratot tett elérhetővé. Nehezítette a szolgáltatást, hogy 
a könyvtárak helyi, egyedi eszközeiket használták; 
ezért az egyes könyvtárak IP címeinek a kiadók általi 
közös kezeléséhez egy proxy szervert fejlesztettek.
A használó egy részt vevő könyvtár honlapján egy 
ikonról vagy ugrópontról indulva egy Google-típusú 
keresődobozzal tud a folyóiratokban téma vagy név 
szerint böngészni, ezután a ProQuest Summon olda-
lára jutni, onnan pedig a találatra kattintva a kiadó 

oldalára. Keresni és a releváns cikket megjelölni bár-
honnan lehet, a teljes szöveget azonban csak könyv-
tárban lehet olvasni vagy letölteni. Első alkalommal 
a használónak alá kell írnia a feltételeket (nem tölthet 
le mobil eszközre, csak egy példányban nyomtathat, 
mire nem használhatja stb.).
A szerződött nagy kiadók az elérhetővé tett folyó-
iratok jegyzékein megadják az ISSN-t, az egyes cí-
mek kereshető évfolyamait; korlátozások általában a 
visszamenőleges katalógust és a legújabb számokat 
érintik.
A PLS által vezetett használati statisztika szerint a 
projekt két éve alatt több mint 88 ezer felhasználó 
volt. A visszacsatolások értékelésére a PLS és az 
SCL által kiírt kutatási tendert a Shared Intelligence 
cég nyerte el. A használat és az elért eredmények 
mélyebb vizsgálatához elemezték a használók de-
mográfiai adatait (ágazati hovatartozás, férfiak és 
nők aránya, életkor, végzettség, etnikai szempontok), 
a legkeresettebb témákhoz az 500 leggyakrabban 
használt kifejezést. A könyvtárosok közötti felmé-
rés eredményei: 612 válaszadó közül 74% hallott 
korábban az A2R-ről, de nem tudták a szolgáltatást 
még a tréning ellenére sem reklámozni. A felhasz-
nálók 68%-a állította, hogy nem kapott segítséget a 
könyvtárostól, a könyvtárosok 52%-a pedig, hogy 
nem segített senkinek.
2015 novemberében az érdekeltek az A2R folytatása 
mellett döntöttek. A szolgáltatás javításához a helyi 
könyvtáraknak útmutatók készülnek, újabb kiadókat 
toboroznak, a honlapokon világosabbá teszik, mely 
cikkekért lehet elmenni a könyvtárba.

(Viszocsekné Péteri Éva)

256/2016

RoTH, Charlotte: Library publishing and diversity values 
: changing scholarly publishing through policy and schol-
arly communication education. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: College & research libraries news. – 77. (2016) 2., 
p. 82-85.p.

A könyvtári kiadványok és a sokszínűség értékei. A tudo-
mányos publikálás átalakítása a koncepciókkal és a tudo-
mányos kommunikációval kapcsolatos képzéssel
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Használók képzése -felsőoktatásban; Hozzáférhetőség; 
Kiadói tevékenység -könyvtárban; Publikálás -tudomá-
nyos kiadványoké

2014-ben az amerikai felsőoktatási intézmények 3/4-é - 
ben követelték a hallgatók az oktatói gárda sokszí-
nűbbé tételét, a színes bőrű tanárok számának növe-
lését (ők a kinevezett professzorok 16%-át tették ki). 
Ez a jelenség a könyvtári területen és a kiadásban is 
megfigyelhető: az ALA tagjainak 87%-a fehér bőrű, a 
kiadók 89%-a is. A tudományos életben a résztvevők 
többsége a fehér férfiak közül kerül ki. Két, 2013-
ban végzett vizsgálat is ezt igazolja: 2008 és 2012 
között 5,4 millió lektorált cikk 70%-át férfiak írták; 
a JSTOR-ból vett 8 millió cikk 27,2%-ának volt nő 
a szerzője. Az elfogultság földrajzi vonatkozásokban 
is megmutatkozik: 76 ezer empirikus közgazdasági 
publikáció vizsgálata azt mutatta, hogy az USA-ról 
írt cikkek lényegesen jobb eséllyel kapnak publici-
tást a top 5 folyóiratban, míg az alacsony jövedelmű 
országokról csak a cikkek 1,5%-a szól.
Ha a tudományos publikálás nem tükrözi a társa-
dalom sokszínűségét, az valódi problémát jelent a 
szerzők és a kutatók számára egyaránt. A szerzők 
nem kapnak publikálási lehetőséget, és nem halad-
nak előre a ranglétrán. A kutatók nem férnek hozzá 
a tudományos eredmények egészéhez. A szerkesztők 
és a kiadók gyakran túlzottan „homogén” irodalmat 
adnak közre.
A nyílt hozzáférés mozgalom és vele együtt az alter-
natív publikálási platformok hozták meg azt a lehető-
séget, hogy az elfogultságot felszámolják, és támoga-
tást kapjanak azok a kiadványok is, amelyek máskép-
pen nem érvényesülnének. Példák: Journal of Critical 
Thought and Praxis (Iowa Egyetem), Landscapes of 
Violence (Massachusetts Egyetem, Amherst). Szer-
kesztőik az adott egyetemen végzett szakemberek, 
akik jól ismerik a kiadásban tapasztalható egyenlőt-
lenségeket és a hozzáférésben előforduló eltérő gaz-
dasági esélyeket, ezért hoztak létre nyílt hozzáférésű 
platformokat az egyetemi könyvtárakban.
A könyvtári kiadóknak, amikor folyóirataikat a szer-
zőket és a szerkesztőbizottságokat tekintve a sokszí-
nűség támogatására kérik, intézményük és könyv-
táruk értékrendjéből kell kiindulniuk. Lehet, hogy 
a sokszínűség és a befogadás már elfogadott érték 
az intézményben, de lehet, hogy a publikálásban 
még nem ismerték fel ennek jelentőségét. (Például 
a Code4Lib Journal cikkeinek többségét férfi szerző 
írta, jóllehet a szakmában 80% a nők aránya. A szer-
kesztőbizottság 29 tagjából csak 8 volt a nő, később 

ezt 4 nő+8 férfira változtatták.) A könyvtári kiadók 
őszintén tárgyalják meg a folyóiratok szerkesztőivel, 
hogy a szerkesztők, szerkesztőbizottságok és lekto-
rok demográfiája megfelel-e a kívánt sokszínűségi 
értékeknek. Ugyanez vonatkozik a kiadással kapcso-
latos könyvtári szolgáltatások területére is (szerzői 
jogi képzés, szerzői jogi konzultáció, információs 
jártasság átadása), és kiterjed az információhoz és 
a használatához szükséges eszközök hozzáférhető-
ségére is.
A könyvtárosok tehát kiadókként, a tudományos 
kommunikáció szakértőiként és az információs jár-
tasság közvetítőiként is sokat tehetnek a sokszínű-
ség érvényesüléséért, az esélyek egyenlőségéért. Az 
információs jártasság témakörében a könyvtárosok 
a hallgatóknak oktatják a tudományos publikációk 
értékelését, beleértve a tudományos eredmények lét-
rehozását is. További témák, amelyekkel a kurzusok 
foglalkoznak: a tudományos publikálás fontossága 
a felsőoktatási pályán, az e területen való érdekér-
vényesítés, a nyílt hozzáférés mozgalomhoz vezető 
tényezők, sokszínűség és reprezentativitás.

(Hegyközi Ilona)

257/2016

sCHLegeL, Birgit: Umgang mit elektronischen Ressour-
cen am Beispiel des Dokumentenservers der Freien Uni-
versität Berlin In: Bibliotheksdienst. – 50. (2016) 3-4., p. 
345-353.

Elektronikus források kezelése a Freie Universität Berlin 
dokumentumszerverének példáján

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; Megőrzés; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

A tudományos intézmények kötetben és folyóiratok-
ban publikált közleményeinek csupán kis részét őrzik 
meg rendszerint hosszú távon repozitóriumokban, 
de ebben szerepe lehet annak a tényezőnek is, 
hogy a tudósok keveset tudnak a saját intézményük 
repozitóriumában való publikálásról, és gyakran 
nem ismerik a szerzői jogot és a kiadókkal kötendő 
szerződés megszövegezésének fortélyait (a felhasz-
nálási és értékesítési jogokról). A tanulmány bemu-
tatja, milyen lehetőségek vannak egy tudományos 
intézmény dokumentumainak az összegyűjtésére, 
és milyen szolgáltatásokat nyújt ezen a téren a Freie 
Uni versität Berlin (FUB).

(Autoref.)
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258/2016

zeMsKov, A. I.: Otkrytyj dostup : rol’ bibliotek In: Naučnye 
i tehničeskie biblioteki. – (2016) 6., p. 41-61.

Nyílt hozzáférés: a könyvtárak szerepe

Elektronikus folyóirat; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhe-
tőség; Megőrzés; Publikálás -tudományos kiadványoké

A világon működő, nyílt hozzáférésű hálózati archí-
vumok közül a szerző az OpenDOAR és a ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) univerzális 
rendszereket vizsgálja. Az OpenDOAR-ban nyil-
vántartott több mint 3000 repozitórium között 83 az 
orosz nyelvű (9. hely), 2016 márciusában azonban 
ebből csak 22 volt oroszországi (Ukrajnában volt 
több). A ROAR-ban 3533 repozitóriumot tartanak 
nyilván, ebből 58 oroszországi (76 orosz nyelvű 
Ukrajnában). Oroszországban főleg a Tudományos 
Akadémia intézetei regisztrálták 2004–2006-ban 
archívumaikat; az állományadatokat azóta sem újí-
tották meg. Az OpenDOAR és/vagy a ROAR nyil-
vántartásai alapján a cikk 19 oroszországi egyetemen 
és könyvtárában létrehozott repozitóriumról közöl 
részletes adatokat (egyes esetekben ugyan „nincs 
adat” megjegyzéssel).
Az egyik legfejlettebb oroszországi rendszer, a 
RePEc és a Nyílt Archívum Kezdeményezés (Open 
Archives Initiative) keretében kidolgozott Socionet 
(https://socionet.ru) célja, hogy platformul szolgáljon 
a tudományos közösségeknek szükséges információ-
források és szolgáltatások létrehozásához. A források 
és szolgáltatások térítésmentesen használhatók. A 
Socionet felhasználói:
1.  ún. olvasók: a tudósok, oktatók és egyetemi hall-

gatók a forrásokhoz korlátlanul hozzáférhetnek, 
a szokásos navigációs eszközök mellett rendel-
kezésükre áll az új dokumentumokat figyelő ún. 
személyes információs robot.

2.  ún. szerzők: a nyílt online archívumban publiká-
láshoz és a tudományos anyagok gyűjteményének 
kialakításához szükséges eszközöket használhat-
ják.

3.  ún. fejlesztők: az információforrások és online 
szolgáltatások létrehozói, nekik a rendszer új nyílt 
platformot kínál.

A Socionet felépítése:
1.  virtuális integrációs mechanizmusok – a tulajdo-

nosok szerverein található információforrásokkal 

folyó munkához; a felhasználó ebből az új tételek 
naponta frissülő adatait látja;

2.  navigációs eszközök;
3.  „magánszféra”: információs térbe integrált szemé-

lyes munkahely, tartalmazza a munkához (publi-
káláshoz, gyűjteményszervezéshez, saját honlap 
készítéséhez stb.) szükséges eszközöket.

A Socionet működési elve: adatok integrálása a nem-
zetközi kezdeményezésekben részt vevő oroszorszá-
gi és külföldi tudományos és oktatási intézmények 
szervereiről. A rendszerbe épített nyílt archívum 15 
tudományágban tartalmaz publikációkat; 2015 máju-
sában több mint 8 ezer tudományos gyűjtemény volt 
(7 ezer a RePEc.org állományokból és ezer oroszor-
szági szerzőktől), az ezekben található dokumentu-
mok száma meghaladta a 3,27 milliót (ebből 220 ezer 
egyéni, 30 ezer intézményi profil).
A DOAJ (Directory of Open Access Journals) 2016 
márciusában 136 országból 11 043 folyóiratot tar-
tott nyilván, ebből hétezerben lehet cikkek szintjén 
keresni, összesen több mint 2 millió cikkben. Orosz-
ország 59 folyóirattal (0,55%) az országok között a 
32. helyen van.
A nyílt hozzáférés és az idézettség összefüggését 
régóta vizsgálják: kezdetben úgy találták, hogy nő a 
nyílt hozzáférésű folyóiratok hivatkozottsága, utóbb 
ennek az ellenkezőjét bizonyították. Ismert, hogy az 
elmúlt 15–20 évben az oroszországi tudományos 
élet elvesztette korábbi pozícióit, mind a publikációk 
mennyiségi és minőségi mutatói, mind a hivatkozá-
sok és az egyetemek világranglistán elfoglalt helye 
tekintetében. A kutatás finanszírozása a publikáci-
ók/rájuk fordított kiadások arányában ötször kisebb, 
mint Nagy-Britanniában. Putyin elnök 2012. májusi 
rendelete nyomán jelentősen nőtt a nyílt hozzáférésű 
publikációk és a hivatkozások száma, az egyetemek 
felzárkóztatására elindult az 5–100 projekt (2020-ra 
a világ első 100 egyeteme között legalább 5 legyen 
oroszországi).
Oroszországban egyelőre sem a könyvtárak, sem 
az egyetemek nem motiváltak a nyílt hozzáférésű 
rendszerek fejlesztésében, még az 5–100 projekt 
résztvevői sem. Egyrészt hiányzik az irányító szer-
vek figyelme, másrészt a tudósok nem ismerik a nyílt 
hozzáférés előnyeit, a folyóirat-kiadásnak nincs meg-
felelő üzleti modellje.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 244
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Az ismertetett cikkek forrásai

AIB studi (IT) 55. (2015) 3.

American libraries (US) 47. (2016) 6.

Annals of library and information studies (IN) 62. (2015) 3.

Bibliotekovedenie (RU) (2016) 2.

Bibliothek (DE) 40. (2016) 1.

Bibliotheksdienst (DE) 50. (2016) 1., 3-4.

BuB (DE) 68. (2016) 1., 5.

College & research libraries news (US) 77. (2016) 2.

Computers in libraries (US) 36 (2016) 1.; 36. (2016) 3., 5.

Čtenář (CZ) 68. (2016) 1., 2., 3., 5.

Dialog mit Bibliotheken (DE) 28. (2016) 1.

Interlending & document supply (GB) 44. (2016) 2.

Journal of access services (US) 13. (2016) 2.

Journal of information science (GB) 42. (2016) 3.

Journal of librarianship and information science (GB) 48. (2016) 2.

Journal of library metadata (US) 16. (2016) 1.

Journal of the Association for Information Science and 
Technology (US)

66. (2015) 3., 11.

Knižnica (SK) 17. (2016) 1.

Library management (GB) 37. (2016) 3.

The library quarterly (US) 86. (2016) 2.

Library trends (US) 64. (2015) 2.; 64. (2016) 3.

Naučnye i tehničeskie biblioteki (RU) (2016) 6.

Public library quarterly (US) 35. (2016) 1.

Public services quarterly (US) 12. (2016) 1., 2.

The reference librarian (US) 57. (2016) 2.

Scandinavian library quarterly (Sx) 49. (2016) 1-2.

Slavic & East European information resources (US) 17 (2016) 1-2.
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