
2013-ban a jubileumi, 20. Nemzetközi
Könyvfesztiválnak adott helyett a buda-
pesti Millenáris. A rendezvényen a
könyvtárosok többek között a Könyvtá-
ros Klubban vehettek részt könyvtárszak-
mai elõadásokon és bemutatókon. 
A Könyvtáros Klubban rendezték meg
szombat délután A könyvtári szakfolyó-
iratok – múlt, jelen, jövõ(?) címû kerek-
asztal-beszélgetést, amelyen a könyvtári
szakfolyóiratok szerkesztõi vettek részt,
Bánkeszi Katalin moderálásával.

Az elsõ kérdésre válaszolva a szer-
kesztõk röviden bemutatták lapjukat,
meghatározva annak céljait és jellemzõit.

Az 1992 óta havilapként megjelenõ
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, népszerû
nevén a 3K címû lapot Mezei László Mik-
lós képviselte. Elsõ, bemutatkozó meg-
szólalásában a szaksajtó útmutató szere-
pét hangsúlyozta. Véleménye szerint a
szakmai lapok feladata, hogy bóják le-
gyenek, azaz jelöljenek ki egy irányt,
amerre haladni érdemes. Tehát legyen út-
mutatás, segítse a könyvtárakat egy olyan
út megismertetésével, amelyen lehet, de
nem kötelezõ haladni.

Csík Tibor a Könyv és Nevelés képvi-
seletében az oktató könyvtár új paradig-
máját említette. Lapjuk tematikája már
régóta ebbe illeszkedik, a könyvtárak ok-
tatásban betöltött szerepét bemutató írá-
sok jelennek meg benne.

Az idén hatvanéves Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatást (TMT) az új fõ-
szerkesztõ, Fonyó Istvánné képviselte. 
A lap havonta jelenik meg, hosszabb ta-
nulmányoknak, tudományos tartalmak-
nak helyet adva.

Fülöp Ágnes a Könyvtári Levelezõ/lap
képviseletében a lapról elmondta, hogy
az nem a tudományos tartalomra törek-
szik, hanem bemutatkozási lehetõséget
kíván biztosítani fõként a kisebb könyv-
táraknak, a községi, városi, de megyei és
felsõoktatási könyvtáraknak is. A lap ha-
sábjain a könyvtárak megmutathatják
magukat – a többi könyvtárnak és könyv-
tárosnak, valamint a fenntartóiknak.

Az 1955 óta megjelenõ Könyvtári Fi-
gyelõt képviselõ Kovács Katalin, Hegy-
közi Ilona és Murányi Lajos véleménye
szerint a szakmai lapok fenntartása a
szakma luxusa. A folyóirat negyedévente
megjelenõ számaiban hosszabb elméleti
tanulmányok és elemzések, valamint a
külföldi gyakorlatot és elméletet bemuta-
tó írások kapnak helyet.

A moderátor, Bánkeszi Katalin máso-
dik kérdése az elektronikus tartalomra és
megjelenésre vonatkozott.

A Könyvtári Figyelõ a 2011 októberé-
ben elvégzett online felmérésében az elõ-
fizetõk igényeire, véleményére kérdezett
rá. A 107 beérkezett válaszból kiderül,
hogy általános szakmai tájékozódásra ve-
szik igénybe a folyóiratot, és szívesen
használják párhuzamosan a nyomtatott és
az elektronikus formátumot is. (A fel-
mérés részletes eredményei a Könyvtári
Figyelõ 2013/1-es számában olvas-
hatók.)

A Könyvtári Levelezõ/lap elõfizetõi
ragaszkodnak a nyomtatott folyóirathoz,
de három hónap késéssel a kiadó Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
honlapján, valamint az EPA-ban elektro-
nikusan is hozzáférhetõ a teljes tartalom.
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A TMT honlapján teszi elérhetõvé a
folyóiratot elektronikusan. A legutolsó
hat folyóiratszám cikkeihez az elõfizetõk
felhasználónév és jelszó párosítással fér-
hetnek hozzá, míg a korábbi számok sza-
badon, teljes szöveggel érhetõk el. 
A könnyebb visszakereshetõséget segíti
majd az az ELTE BTK részérõl érkezett
felajánlás, hogy a hallgatók a honlapon
még nem szereplõ korábbi évfolyamokat
metaadatokkal látják el, valamint feltöl-
tik a cikkeket.

A Könyv és Nevelés 2005-ben indítot-
ta elektronikus kiadását, az EKEN néven
elérhetõ Elektronikus Könyv és Nevelést,
a lap elektronikus verziója azonban már
1999 óta létezik. A történeti távlatnak kö-
szönhetõen az elektronikus megjelenés
problémáival is jobban szembesültek: a
körülbelül ötévenként megtörtént szoft-
verfrissítés és/vagy -váltás sokszor adat-
vesztéssel is járt. További nehézség, hogy
az elektronikus kiadásnak nincsenek el-
fogadott paradigmái.

A 3K honlapján 2012 óta már nem vá-
logatott cikkek, hanem az elõfizetõk szá-
mára azonnal és minden hozzáférhetõ,
míg hat hónapos késéssel nyilvánosan is
elérhetõ az összes írás.

Az idei év jelentõs változást hozott a
folyóiratok finanszírozásának tekinteté-
ben. A folyóiratok szerkesztõi elmond-
ták, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA) kapott, a korábbi években stag-
náló támogatási összeg 2013-ban nagy
mértékben csökkent. A támogatás csök-
kenése a folyóiratokat nehéz helyzetbe
sodorta, a Könyv és Nevelés estében a
kapott összeg gyakorlatilag a nyomda-
költségre elég, míg a meglévõ elektroni-
kus kiadásra támogatást erre az évre nem
kaptak, bár az NKA jelezte, hogy a jövõ-

ben inkább az elektronikus kiadást része-
sítené elõnyben.

A rendezvény végén, a kötetlenebbül
folytatódó beszélgetés során az elektro-
nikus kiadással és megjelenéssel járó
egyéb feladatok is felmerültek: keret-
rendszer vásárlása, szabad forráskódú ke-
retrendszer esetén annak kialakítása, test-
re szabása, tárhely biztosítása, a tartalom
naprakészen tartása, reagálás a hozzászó-
lásokra, új, bõvebb tartalom elérhetõvé
tétele, hiányzó referátumuk elkészítése,
archívum feltöltése, a visszakereshetõség
megoldása (metaadatolás, szakmai tárgy-
szavak), a teljes szövegben való keresés
kialakítása, többféle hordozón való meg-
jeleníthetõség biztosítása, fizetõs szol-
gáltatások kialakítása (cikkek letöltése
egyenként és teljes folyóiratszámok),
print on demand szolgáltatás biztosítása
esetén nyomdai szerkesztés stb.

Összességében az elektronikus ki-
adással a nyomdaköltség és a terjesztési
díj spórolható meg, ehelyett azonban más
költségek jelentkeznek a papír alapú 
kiadáshoz képest.

Mi lenne a megoldás? – gondolkoz-
tunk hazafelé a villamoson. A közös ka-
talógus mintájára közös platform a folyó-
iratok elektronikus megjelenéséhez. 
Hiszen folyóiratokról van szó, amelyek-
nek nagyjából ugyanolyan igényeik van-
nak egy portállal, honlappal kapcsolat-
ban. És így nem kellene az öt folyóirat-
nak öt felületet öt helyen kialakítania. 
A tartalomban elkülönülnek egymástól,
az olvasók pedig egy helyen hozzáférhet-
nének a könyvtárszakmai írásokhoz.
Ezen felület összekapcsolása a már meg-
lévõ folyóiratos oldalakkal (MATARKA,
EPA) pedig már egy szinte ideális hely-
zethez vezetne. ■
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