
2011. november 30-án ünnepelte az ELTE
BTK Informatikai és Könyvtártudományi In-
tézete Sebestyén György egyetemi tanárnak,
a Könyvtártudományi Tanszék vezetõjének
65. születésnapját. A tudományos tanácsko-
zás keretében a tanszék jelenlegi oktatói mu-
tatkoztak be friss kutatási eredményeikkel.

A konferenciát Dezsõ Tamás, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának dékánja nyitotta meg. Sze-
mélyes hangvételû köszöntõjében méltatta
az ünnepelt szakmai életútját, a könyvtártu-
domány iránti rendkívüli elkötelezettségét és
hivatástudatát. Az egyetemhez és a karhoz
való példamutató hûségét, közösségépítõ, if-
júságnevelõ tevékenységét hangsúlyozva kö-
szönte meg a professzor eddigi munkáját,
majd reményét fejezte ki, hogy még hosszú
évekig sikeresen mûködhetnek együtt. Bakos
Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek (MKE) elnöke beszédében a könyv-
tárosképzés tartalmának megújításában, a
bolognai rendszerû képzés megindításában
és az egyetlen hazai könyvtártudományi dok-
tori iskola vezetésében szerzett elévülhetet-
len érdemeit emelte ki. Sebestyén György-
nek köszönhetõen már a kilencvenes évek
elején megtörtént az európai uniós ismere-
tek, a szakirodalmi adatbázisok és a könyv-
tár-gépesítési rendszerek oktatásba való in-
tegrálása. Kovács Zoltán, az ELTE BTK 
Informatikai és Könyvtártudományi Intézet
Hallgatói Képviselet elnöke a diákság nevé-
ben köszöntötte tanárát, felidézve számtalan
személyes és kedves élményt. Megköszönte,
hogy nem csak intézetigazgatóként, tanszék-
vezetõként, hanem emberként is számíthat-
tak Sebestyén Györgyre kezdeményezéseik,
szakmai fejlõdésük, elõmenetelük támogatá-
sában.

Kiszl Péter intézetigazgató, habilitált
egyetemi docens személyes élményeit fel-
idézõ, vidám köszöntõje után, A paradigma-

váltás professzora – Sebestyén György és a
könyvtártudomány címû nyitóelõadásában –
a családi gyökerektõl kezdõdõen, az édes-
apa, Sebestyén Géza pályafutásának felvil-
lantását követõen – részletesen bemutatta a
könyvtáros, valamint angol és francia szakos
diplomával bíró ünnepelt életének kiemelke-
dõ eseményeit, a Központi Statisztikai Hiva-
tal Számítástechnikai Tájékoztatási Irodá-
jában töltött évektõl indulva napjainkig. 
Méltatta a Párizsi Magyar Intézet Könyv- és
Médiatár vezetõjeként, majd a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában fõkönyvtá-
rosként végzett kiemelkedõ tudományos
munkáját. Hallhattuk azoknak a híres tudó-
soknak a névsorát (Kovács Máté, Süpek Ot-
tó, Köpeczi Béla, Rózsa György, Fülöp Géza
és Voit Krisztina), akik meghatározó szerepet
játszottak, illetve segítséget is nyújtottak az
1987-ben kandidátusi fokozatot nyert, 2004-
ben pedig habilitált professzor szakmai élet-
útjának alakulásához. Tudományszervezõ te-
vékenységének számos fejezetét idézte fel az
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elõadó, mint például az MTA Bibliológiai
Munkacsoportjának létrehozását, az Asso-
ciation Internationale de Bibliologie elnök-
ségi tagságát, nemzetközi tudományos kon-
ferenciák szervezését, valamint a külföldi
kapcsolatok fejlesztését, a TEMPUS prog-
ram keretében kifejtett tevékenységét. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a Voit Krisztina óriá-
si erõfeszítése árán 1997-ben megindult
könyvtártudományi doktori (PhD) program
egyedülálló az országban, 2000 óta Sebes-
tyén György mentorálásával itt végzett a ha-
zai könyvtárosok „krémjének” jelentõs ré-
sze. Sebestyén témavezetettjei (34 fõ) közül
17 hallgató büszkélkedhet már doktori foko-
zattal, ami kimagasló szám. A 99 publikáci-
óval – köztük két önálló kötet – bíró tanszék-
vezetõ 2004-tõl az informatikus könyvtáros
országos képzési konzorcium elnöke, aki
2006. szeptember 1-jétõl egyetemi tanárként
áll a katedrán. 2007. július 1-jétõl 2011. 
június 30-áig az Informatikai és Könyvtártu-
dományi Intézet igazgatója, 2010. október
23-án Széchényi Ferenc-díjban részesült.
Kutatási területei (társadalomtudományi in-
formáció, információkeresõ nyelvek nemzet-
közi integrációja és kompatibilitása, multi-
nacionális tartalomszolgáltatók) elsõdleges
fontosságúak a hazai könyvtárügy fejlõdése
szempontjából.

Barátné Hajdu Ágnes adjunktus, fõiskolai
tanár, az MKE alelnöke elõadásának közép-
pontjában az interdiszciplinaritás állt. A ta-
nárnõ természettudományos végzettségébõl
adódóan érdekes megközelítésben, a fizika
törvényeinek felidézésével tárgyalta a több
tudományt, szakterületet érintõ témák osztá-
lyozásának nehézségeit. Kutatásai alapján
megállapította, hogy az interdiszciplináris
témák leginkább a közgazdaságtudomány, a
filozófia, a pszichológia, a biológia és a fizi-
ka területén jelentkeznek. Megemlítette a
kommunikációs-tudásszervezési hálózatként
mûködõ nemzetközi szervezetet, az ISKO-t
(International Society for Knowledge Orga-
nization), amely közvetítõ szerepet vállal az
egyén, az intézmények és az állami társasá-
gok között, támogatja a kutatást, a fejlesztést
és a tudásszervezési rendszerek alkalmazá-
sát, amelyek elõsegítik a filozófiai, pszicho-
lógiai és szemantikai megközelítések tudás-

rendszerezési használatát a fogalmi rendsze-
rek és a tudásfeldolgozás folyamatában. 
A Heisenberg-féle határozatlansági relációt
az osztályozás nyelvére lefordítva megálla-
pítja, hogy a tartalmi elemek vizsgálata köz-
ben az osztályozó nem „látja” az elemeket,
viszont ha számba veszi a jellemzõket, meg-
határozza a terjedelmet, akkor nem tudja vi-
zualizálni a tartalmat.

Fodor János adjunktus A webre fordított
nap címmel a jelenközpontú webes kommu-
nikáció hatását mutatta be a tudás, a gyûjte-
mények kronologikus ábrázolásában. A múlt
ma csak akkor érdekes, ha ismerõs: a
Facebookon az ismeretségben rejlik a közös
múlt, de a rendszer a jelenre fókuszál. 
A Wikipédián a közösen ismert múlthoz
adunk hozzá ismeretlenül. Az egyszerû múlt-
idézõ projektek sikeresek (fortepán,
retronom), a komplex start-upokat (futrinka,
emlekgep) kudarcra ítéli a felhalmozott alap
hiánya, ami a könyvtárakban rendelkezésre
állna, de a könyvtárak webes reprezentációja
is jelenközpontú. A tanszéken készülõ Fodor
András hálózati kiadás kísérlet az értékes
kronologikus életmû, a kulcsszavak relációs
mutatórendszere és a közösen hozzáadott
háttéranyag kollaborálásra motiváló hálózati
megjelenítésére. A múlt rétegzõdését egy
naplóbejegyzéssel és hallgatói kronológiai
háttérgyûjtéssel illusztrálja: 1976. április 6-án
F. A. Oslóban eljut a Munch-gyûjteménybe,
ahova Fodor János majd a könyvtártanszék
szervezésében, a ’90-es években. Manches-
terben a Sex Pistols koncertezik, a Bercsényi
Klubban Galántai György kiállítása nyílik. 
A Népszabadság hírül adja, hogy Olof Palme
Moszkvába érkezett, Nordom Szihanuk
kambodzsai államfõ lemondott és Sebestyén
Géza – elhunyt.

Senkei-Kis Zoltán tanársegéd elõadása a
nyomtatott könyvkiadás, könyvolvasás,
könyvkultúra hanyatlásának okait vizsgálta.
Véleménye szerint a gazdasági hatásokon és
az értékválságon kívül a termék- és az árma-
nipuláció, valamint a technikai fejlõdés és az
információs társadalom együttesen idézik
elõ ezt az állapotot. A tapasztalatok szerint
nagy számban kerülnek a könyvpiacra ala-
csony színvonalú mûvek. Tendencia továbbá,
hogy a legnépszerûbb könyvek legtöbbjébõl
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már készült mozifilm, s pont emiatt érnek el
magas eladási számot. Az infláció hatására
folyamatosan emelkedõ árak sokak számára
elérhetetlenné teszik a könyvet. Sokkoló a
könyv kereskedelmi árának struktúrája, mi-
vel a terjesztõk az ár közel 60%-át veszik le,
míg a kiadók a maradék 40%-ot osztják szét
szerzõ, nyomda, logisztika, reklám stb. kö-
zött. Az elmúlt húsz év statisztikái egyértel-
mûen megmutatják, hogy a példányszámok
nagymértékben csökkentek, a fogyasztói
árak viszont drasztikusan emelkedtek. A ki-
adók és terjesztõi vállalatok engedmények-
kel próbálják az embereket vásárlásra ösztö-
nözni. Az árcsökkentés egyik módja, ha a 
kiadók terjesztõk is lennének egyben, meg-
spórolva ezzel a terjesztõi 60%-ot. A másik
mód, ha a kiadók áttérnének az elektronikus
könyvkiadásra, mellyel rengeteg költséget
takaríthatnának meg (nyomda, logisztika,
terjesztés stb.), s meg lehetne célozni vele a
digitális kor szülötteit, akiket már nem ér el
a nyomtatott kultúra. Magyarországon mind-
kettõ gyerekcipõben jár, alig akad rájuk példa.

Köntös Nelli tanársegéd, intézeti titkár az
intézményi publikációs adattárak névkezelé-
si gyakorlatának egyenetlenségére, a szerzõk
azonosításának, a személynevek egységesí-
tésének bizonytalanságára hívta fel az ünne-
pi tanácskozás résztvevõinek a figyelmét. 
A probléma forrásaként azokat a nyílt forrás-
kódú – az adattárak minõségét jelentõs mér-
tékben meghatározó – repozitórium-kezelõ
szoftvereket jelölte meg, amelyekben nincs
kidolgozott, a könyvtári szabványoknak
megfelelõ modul a szerzõségi adatok kezelé-
sére. A szoftverek egy részében nincs mód a
szerzõk nevének pontos bevitelére, az egysé-
gesített névalakok rögzítésére, továbbá nem
megoldott az azonos személyt jelölõ névva-
riánsok összekapcsolása sem, így a szerzõk
betûrendes listájában szétszóródva jelennek
meg az ugyanazt a személyt jelölõ különféle
névformák. Az elõadó véleménye szerint az
elõforduló esetek száma a szabványos
MARC-alapú metaadat-formátumok (beso-
rolási adatcsere-formátumok) alkalmazásával
– az adatmezõk és almezõk részletességét,
valamint az utalók rendszerét kihasználva –
és külsõ névadattárak bevonásával számot-
tevõen csökkenthetõ lenne, még mielõtt az

esetek száma kezelhetetlenné válik, illetve
mielõtt a javítást igénylõ tételek esetleg be-
kerülnek más keresõszolgáltatások adatbázi-
sába.

Bella Katalin tanársegéd Gyermekhõ-
sök a századforduló magyar történelmi re-
gényeiben címû elõadásával a nemzeti 
azonosságtudat, kultúra, gondolkodásmód 
történetiségének társadalomtörténeti jellegû
problematizálását célul tûzõ vizsgálódások-
hoz járult hozzá. A problémát egy viszony-
lag homogén forráskorpuszon keresztül 
közelítette meg: a magyar nyelvû, nyomta-
tásban megjelent, a magyar történelemmel
foglalkozó ifjúsági regényeket vizsgálta, el-
sõsorban azokat, melyekben a fõhõs maga is
gyermekkorú vagy abból épphogy csak kilé-
pett fiatal, aki valamilyen hõsies helyzetbe
kerül. A regények a nemzeti mitológiában
döntõ fontosságú események köré szerve-
zõdnek, például a dualizmus kori munkáknál
szembeszökõen magas a ’48-as forradalom
és szabadságharc eseményeit interpretálók
száma. Az elõadó nemcsak a mûvek tartalmi
megoszlását ismertette, hanem számba vette
a szerzõk felekezeti hovatartozását is. Meg-
állapította, hogy a vizsgált korszak ismert
magyar történelmi regény-írói közül tizen-
négy római katolikus szerzõre nyolc izraelita
és kettõ protestáns szerzõ jutott. Az utóbbiak
hiányát is tartalomstrukturáló tényezõnek te-
kintette, mivel így nem kerültek tárgyalásra
sajátságosan protestáns témák. Az elõadás-
ból kiderült, hogy a szövegek mi módon ké-
pezik le saját kulturális-történeti kontextu-
suk diszkurzív, hatalmi stratégiáit.

Németh Katalin tanársegéd, intézeti okta-
tásfelelõs a vasvári Domonkos Rendtörténeti
Gyûjtemény létrejöttét és a domonkos rend
könyvanyagának viszontagságos történetét
ismertette. A Vasvári Múzeum által 2001-
ben rendezett rendtörténeti kiállítást követõ-
en született döntés arról, hogy a vasvári 
kolostorban helyezi el a rend az Országos
Széchényi Könyvtárból visszakapott XVI–
XVIII. századi köteteket, melyek számára
kialakítottak egy barokk könyvtártermet. 
A budapesti, soproni és szombathelyi rend-
házakból érkezõ dokumentumok mellett je-
lentõs anyagot alkottak a domonkos szerze-
tesek hagyatékai, köztük Szigeti József OP
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(1907–2002) vagy Csertõ György OP
(1910–2006) öröksége. A régi könyveket be-
mutató mûemlékkönyvtár anyagát kiegészíti
a szakkönyvtár gazdag állománya, mely a
legfontosabb általános rendtörténeti forrás-
kiadásokat és feldolgozásokat, a magyar do-
monkosok tevékenységére vonatkozó mun-
kákat és a rendi szerzõk írásait tartalmazza.
Az elõadó kiemelte, hogy az ELTE könyv-
társzakos hallgatói a Domonkos Örökségvé-
delmi Tábor keretében aktívan részt vesznek
a gyûjtemény rendezésében és feltárásában,
így az egyetemen elsajátított ismereteket egy
speciális könyvtárban tudják kamatoztatni.

Boros Tibor tanársegéd elõadásában az
európai uniós ismeretek megjelenésének tör-
ténetét mutatta be a hazai könyvtárosképzõ
intézmények tanterveiben. Felidézte a TEM-
PUS programban megvalósított tantervfej-
lesztés eredményeitõl vezetõ utat a bolognai
rendszerû képzésben, az informatikus
könyvtáros alapszakon választható EU-
információ szakirány megalapításáig. Ismer-
tette a Könyvtártudományi Tanszéken okta-
tott szakirány tantárgyait, az egyes kurzusok
egymásra épülésének struktúráját. Kiemelte
Sebestyén György vezetõ szerepét az ELTE
Könyvtártudományi Tanszékén folytatott
képzés tantervének kidolgozásában. Az elõ-
adó hangsúlyozta, hogy az itt szerzett vég-
zettség a munkaerõpiac olyan területein is
hasznosítható, amelyeken az EU-informá-
cióforrások rendszeres és szakszerû haszná-
latára épülõ tevékenység folyik. A szakirá-

nyon elsajátított tudás birtokában a hallgatók
képessé válnak az európai uniós pályázati le-
hetõségek áttekintésére és értékelésére, a
magyar könyvtárak, információs intézmé-
nyek európai programokban való részvételi
lehetõségének felmérésére és az angol nyel-
vû források értelmezésére.

Stummer János, a tanszék tanársegédje
Mennyi az annyi? A könyvtári rendszer fi-
nanszírozásának alakulása 1990 és 2010 kö-
zött a költségvetési törvények tükrében cím-
mel tartott elõadást. A téma felvetésének
idõszerûségét azok a globális gazdasági és
társadalmi változások indokolták, amelyek-
kel az utóbbi húsz évben került szembe a ma-
gyar könyvtárügy. Az elõadó számba vette
mindazokat a nyilvánosság elõtt elhangzott
kultúrpolitikusi kijelentéseket, amelyek az
utóbbi két évtizedben a könyvtári szektornak
a magyar kultúra egészében betöltött fontos
szerepét taglalták, párhuzamba állítva ezzel
a mindenkori költségvetések végrehajtásáról
szóló zárszámadási törvények adatait. Ösz-
szegyûjtötte és rendszerezte a zárszámadási
törvényekben szereplõ – a könyvtári rend-
szer finanszírozásával kapcsolatba hozható –
költségvetési sorok elnevezéseit és a hoz-
zájuk tartozó összegeket. A törvényeket 
vizsgálva értékelte továbbá, hogy az egyes
megnyilvánulásokat milyen tettek követték.
Az elõadó külön kitért arra, hogy a legutób-
bi nagy átrendezõdés – a rendszerváltást 
követõ évek – idõszakában a könyvtáros kö-
zösség mennyire tudta a finanszírozási kör-
nyezet alakításának tekintetében érdekeit, ja-
vaslatait érvényesíteni.

Az elõadásokat követõen Kiszl Péter 
intézetigazgató unikális ajándékának átnyúj-
tásával gratulált a születésnapos tanszékve-
zetõnek, majd átadta az ünnepi tortát, és fo-
gadásra invitálta a megjelenteket.

Sebestyén György megköszönte a konfe-
rencia szervezõinek munkáját. Örömét fejez-
te ki, hogy sokan megtisztelték jelenlétükkel
és részt vettek az ünnepi tanácskozáson.

Jó egészséget és sok-sok, sikerekben gaz-
dag évet kívánunk ezúton is Sebestyén
György egyetemi tanárnak! ■
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Az ünnepi ülésen készült fotók megtekinthetõk:
http://elte-lis.blogspot.com/2011/11/kepek-az-unnepi-
konferenciarol.html


