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STUDIES
Identification, authentication and authentic provision of digital
content
SÜTHEÔ Péter
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.) 2019. no. 4. pp. 527–544.
The provision of digital documents brings many challenges as well as opportunities for libraries. Among the challenges is the service model required by digital
documents, which, in many respects, is different from the model required by
physical documents. Some concepts, such as a „copy of a document” are also
redefined. In this context, the responsibilities of libraries as service providers are
also changing: they are not only custodians of information, but are considered
credible information sources. This study introduces a new concept of instantiation
in digital space through reference models of services; examines the needs and
solutions for the authentication of newly created instances, and also presents a
solution that has been developed for the National Széchényi Library within its
OKR project. The presented Loca Credibilia system is based on a patented procedure developed by Hungarian professionals.
Keywords: Digital library; Bibliographic description; Union catalogue; National
library; Semantic web; FRBR; LRM
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The bibliographical database
of Hungarian literature on pedagogy
and education (PAD)
CSÍK Tibor
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 545–557.
The study prestents the history of the Hungarian
pedagogical bibliographical database named PAD,
which is produced by the National Education Library
and Museum (NELM). The PAD database is based
on the collections of the library, and includes the
Hungarian pedagogical bibliography and authors cited in references. In the 1960s, a decision was made
on registering and controlling scientific research, and
the development of a related information system. In
the 1970s, NELM was charged with planning the National Information System for Education. In the mid1980s, the system plan was accepted by the Hungarian Academy of Sciences, the Hungarian Ministry
of Culture, as well as the research and service provider institutes involved. In the system, NELM had
a function to construct a central bibliographical database. The services of UNESCO and the International Bureau of Education (IBE) served as models
for the information system and bibliographical database, respectively. NELM developed subject headings for pedagogy, and implemented indexing using
the Preserved Context Index System (PRECIS). In
the 1990s, the main institutions of the national information system ceased to exist, except for NELM.
Library developments were no longer based on cooperation or organization into an integrated information system. NELM developed the PAD bibliographical database on its own: for example, the Hungarian
pedagogical subject headings were coordinated with
the descriptors of the ERIC and Psychological Abstracts thesaurus. Since the 2000s, the development
of PAD has followed the development directions of
the ERIC database.
Keywords: Database on pedagogy; Library history;
Hungary; History of librarianship, Pedagogical reference; National special library on pedagogy

WORKSHOP
1964: confirming local knowledge services
by a legal regulation
BÉNYEI Miklós
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 558–564.
This article is based on a paper presented at the 21st
national conference of the Local Studies Organization of the Association of Hungarian Librarians (Szeged, August 1, 2019). It examines the background of
the ministerial directive Nr. 146/1964 on work related
to local communities in libraries, and concludes that
there is a correlation between the publishing of this
directive and the resolutions of the First National
Bibliographic Workshop (Gödöllő, 1961). At the
workshop, the Working Committee on Recommendatory and Local Bibliographies raised the need for a
legal regulation of local knowledge work. According
to the decree, the collection of local knowledge information and the related bibliography should be based
on county libraries. The local knowledge service was
linked in both county and city libraries to the information departments organized at that time. In the
70s, the collection of locally-related documents was
extended to include non-traditional documents; and
work on local knowledge and local history began in
smaller libraries as well. Libraries published a variety
of publications (bibliographies) on local issues. With
the onset of computerization, the construction of bibliographic and article databases began, followed by
the digitization of texts. In 1994, a national advocacy
organization of local librarians was established. The
Act on Public Library Services and Public Education
(Nr. CXL of 1997) assigned the collection of local
knowledge documents as a basic task of municipal
libraries.
Keywords: National association; Local studies work;
Public library; History of librarianship

Places on the move – the library as
a station. Local collections: mobility
and sharing experiences
FODOR János
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 565–573.
The web presence of libraries and their collections
has been of interest for our profession since the beginnings of the Internet. In addition to developing
institutional websites, OPACs and co-operative web-
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based databases, libraries also had to respond to
the emergence of the blogosphere, the interactivity
of WEB 2.0, and the emergence of mobile devices.
Over the past decade, social media have redefined
our mission. When designing possible strategies,
libraries paid particular attention to the potential of
local knowledge collections, contemporary and local
history document repositories, as they could serve
as a model for successful sharing practices with their
attractive collection scope and rich visual content. It
cannot, however, be ignored that the role and perception of social media has significantly changed
today, and the validity of previous recommendations
has been modified by other current phenomena. The
study attempts to revise the findings of social media strategy of local media collections in the light of
growing concerns about social media today. From
the perspectives of content sharing practices of collections and their presence on social networking
sites, the article analyzes the following factors: subjectivizing, differentiating social media; the impact
of credibility and confidence crisis, opinion bubbles
and the impact of technological advances; the emergence of new sources and new factors as a result of
digitization worldwide; the effects of increased social
and geographical mobility.
Keywords: Digitization; Local knowledge work;
Public library; Social media; Web

Gyula Kertész (1935–2002), the local
knowledge bibliographer
KÉGLI Ferenc
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 574–576.
The 21st national conference of the Local Studies
Organization of the Association of Hungarian Librarians (Szeged, August 1, 2019) recalled the memory
of Gyula Kertész (1935-2002), one of the founding
members of the Organization, by presenting his activities as a bibliographer, teacher and author. Gyula
Kertész, who retired as Head of the Retrospective
Bibliography Department of the National Széchényi
Library, Budapest, was a researcher and developer
of theoretical and methodological issues of local bibliographies, was author of important bibliographies,
methodological aids, textbooks, repertories and
bibliographical guides. His most important works
are as follows: General reference (1975); An annotated bibliography of Hungarian press repertories
(1977); Repertories of Hungarian periodicals. An
annotated bibliography (1990); Directories of Hungarian gazetteers, related lexicons and dictionaries.
A historical-typological overview (2000). The Prezi
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presentation of this lecture is available at https://
prezi.com/2mtfqmslfqbh/dr-kertesz-gyula/, while the
PowerPoint version can be viewed at https://www.sli
deshare.net/csmke/hksz-25.
Keywords: Local knowledge bibliography; Local
knowledge work; National library; Career path

The power of common stories. “The Day
of Folk Tales”, 2005–2019
NAGY Attila
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 577–582.
The Day of Folk Tales has been celebrated in Hungary since September 2005, by librarians, teachers,
kindergarten teachers and experts of tales, on the
birthday of Elek Benedek (journalist, author, known
in Hungary as the “great folk tale teller”, 1859-1929).
The idea had been raised by the staff members of
the Százhalombatta City Library and was promoted
by the Hungarian Reading Society. This local initiative later become a national event. The article gives
an account of the programmes organized and their
venues over the past 15 years. In recent years fairy
tale therapy has become increasingly popular in
Hungary (thanks to the activities of Ildikó Boldizsár
and Annamária Kádár). The positive role of listening
to stories together with the guidance and intruction
they provide is indisputable. Children who regularly
listen to tales are more likely to become reading, empathetic, and thinking adults.
Keywords: Children and young adults as readers;
Propaganda of literature; Fairy tales

FROM OUR PAST
Memories of a course. Continuing education course for church librarians in 1973
KÖVÉCS Ildikó
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 583–594.
The study explores the history of a continuing education course for church librarians organized by the
Centre for Library Science and Methodology (KMK)
in 1973, based on archival materials and press releases. The course was primarily focused on handling medieval manuscripts, old books and modern
manuscripts in libraries. It wanted to provide participants (employed in and delegated by various church
libraries and archives) with professional knowledge

523

on managing, processing and protecting collections
of museum value. The lecturers of the course were
eminent representatives of the field. In addition to
lectures, students also participated in three field
trips, which included visiting large church collections, thus increasing their professional knowledge.
The materials of lectures were also published in
a booklet (Old books and prints. Ed. Márta Pintér.
Budapest. 1974, in Hungarian). The course was important because the training provided students with
specific knowledge on how to manage and process
the collections of museum value in churches.

the József Attila University, Szeged.
Keywords: Local knowledge bibliography; Biography; Public library; Obituary

Sándor Komáromi
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 608.

Keywords: Church library; Training, extension training; Secondary-level library education; Methodological centre; Old and rare books

He was librarian, bibliographer, translator. He retired
as head of section from the National Library of Foreign Literature (OIK). His was engaged first of all in
collection development management, in constructing a database of articles on ethnic minorities and of
translations. He was interested first of all in Germanlanguage literature: he published studies and made
traslations.

Newly found unknown prints from the
18th century in Hungary

Keywords: Research and special libraries; Career
path; Obituary

KNAPP Éva
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 595–601.
The study describes five old Hungarian prints that
have been recently identified and have not been included in the Retrospective Hungarian National Bibliography. They belong to the small prints of some
pages from the 18th century which were preserved
and found in other books. Their processing and identification is an ongoing research task for book historians. The prints in question are presented in the
order of their publication. The printing offices were
located in Pozsony (Bratislava), Nagyszeben (Sibiu)
and Győr).
Keywords: Small prints; History of books; Hungary;
History of printing, Old and rare books

OBITUARIES
Remembering László Péter (1926–2019)
GYURIS György
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 602–608.
László Péter was a librarian, bibliographer, university professor, literary historian and urban historian.
From 1961, he was staff member of the Somogyi
Library, Szeged. From 1986, he worked for the Institute of Literary History at the Hungarian Academy of
Sciences as a senior research worker. In the period
1990 through 1995, he was university professor at
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András Lakatos
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 609–610.
András Lakatos was a librarian, editor and literary
historian. He was employed by the National Széchényi Library (OSZK) from 1977, first at the Department
of Network Development in the Centre for Library
Science and Methodology, later as editor of the acquisition aid Új Könyvek (New Books). He changed
over to the Reference Department of OSZK, where
he worked until his retirement (and afterwards). He
was the most popular reference librarian of OSZK.
Keywords: National library; Career path; Reference
work; Obituary

OUTLOOK
An overview of data science competences
and practices of Danish librarians
STOICESCU, Alina: An overview of data science
practices and experiences of Danish librarians
(Summarized by Márton Németh)
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 611–615.
The study reviews the activities related to data science in Danish academic libraries. Data science offers solutions for managing the fast growing amount
of data. Librarians are in a good position to undertake
this task because of their educational background
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and activities related to information and knowledge.
However, the question arises: to what extent are
they prepared to do this? The study discusses data
science competences, their library applications, and
data science librarianship as a new field.
The study is based on the author’s master’s thesis.
It reviews a number of existing initiatives, related to
data science in Danish libraries. It focuses on the
data science activities of those employed in research
libraries within their institutions. The author also
points out the growing demand on increasing data
science competences of librarians. Exploring the
technological and social development environment
of data sciece in Denmark, data science appears as
a possible source of new identity for librarians.
Keywords: Data science; Library profession; Research and special libraries; Denmark

(Reviewed by Márton Németh)
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 616–618.
Keywords: State-of-the-art review; History of librarianship; Hungary; National special library of statistics; Research and special libraries; Book review

Reprint of the peregrination album
of Miskolci Csulyak István (1575–1645)
Miskolci Csulyak István (1575–1645) peregriná
ciós albumának hasonmás kiadása
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregri
nációs albumához. Sárospatak–Debrecen, Hernád
Kiadó–TTRE Nagykönyvtára, 2018. 63 p.
(Reviewed by Szilvia Bánfi)
Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 29. (65.)
2019. no. 4. 619–621.

BOOK REVIEWS
Review of a complex library field. Research
and special libraries at the verge of tomorrow
Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán.
Budapest, KSH, 2018. 236 p.

Keywords: Reprint; Cultural history; Peregrination;
Old and rare books; Book review

FROM LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE JOURNALS
(Abstracts)

Európai miniállamok különgyûjtemény
(Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino)
a gyôri Egyetemi Könyvtárban
Speciális minigyûjtemény található a gyôri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar Könyvtárában, ahol Biczó Zalán könyvtáros várostörténeti és helyismereti
kutatásai közben határozta el, hogy egyedi gyûjteményt hoz létre munkahelyén az európai
miniállamokról. Több éves tervezés és gyûjtômunka után állt össze az alapgyûjtemény
Európa legkisebb önálló államairól, Monacóról, San Marinóról, Liechtensteinrôl,
Andorráról és a nagyobb területû Luxemburgról. A lichtensteini fejedelmi család személyes
szálakkal is kapcsolódik Gyôrhöz, ugyanis a városban halt meg
Maximilian von und zu Liechtenstein gyôri végvidéki várkapitány 1643-ban.
A gyûjteményt – mely napjainkban több mint nyolcszáz könyvbôl és egyéb típusú dokumentumból áll
– szerteágazó levelezés után sikerült létrehozni. Elsôsorban jogi munkák kerültek a frissen
kialakított állományrészbe, de más tudományterületek szakmunkái is megtalálhatók benne.
A gyûjteményt megálmodó Biczó Zalán az információs pontot nemcsak az egyetemi könyvtár
használói számára, hanem az országban bárhol máshol élô érdeklôdôk számára elérhetôvé
kívánja tenni. Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár vezetôje szakmai támogatásáról biztosította
a gyûjtemény további fejlesztését, amelyet máshol akár vándorkiállításként is szívesen bemutatnak.
További tájékoztatás kérhetô: Biczó Zalán könyvtárostól
(Széchenyi István Egyetemi Könyvtár Jogi Szakkönyvtára, biczo@sze.hu).
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Digitális tartalmak azonosítása, hitelesítése,
hiteles tartalomszolgáltatás
SÜTHEÔ Péter

Loca Credibilia – az internet hiteleshelye
A Loca Credibilia elnevezés a magyar történelem ismerőinek a közjegyzőség
középkori előképét jelenti. Hogy kerül egy XIII. századi intézmény neve egy
internetes szolgáltatásra? A XI–XII. században, az írásbeliség elterjedése előtt
egy-egy vitás ügy – például birtokper – esetén elkerülhetetlen volt, hogy a tanúságtevőket minden esetben személyesen is meghallgassák és e meghallgatások
eredményeként szülessen ítélet. Az információ (tanúság) hitelessége tehát azon
múlt, hogy annak a forrása (tanúságtevő) a vizsgálat időpontjában az adott helyen mit állított. Az egyszer hitelesnek elfogadott információ újra felhasználására, más időpontban hitelesnek történő elismerésére nem volt mód, mindig új tanúságtételre volt szükség. Az információ hitelességének attribútumai: a forrás, a
tartalom és a közzététel időpontja térben és időben elválaszthatatlanok voltak az
ellenőrzés helyétől és idejétől. Először az írásbeliség elterjedésével született meg
az az intézmény, amelyik alkalmas volt arra, hogy az egyszer hitelesnek tartott
tanúságtételt és annak idejét rögzítse, és pecsétjével igazolja, azaz lehetővé tette,
hogy az ellenőrzés helyén és idejében ne kelljen megjelennie a tanúságtevőnek,
helyette egy pecsétes írás igazolja, hogy a múltban tett tanúságát hitelesnek lehet
elfogadni. Az ezt tartalmazó irathoz hozzárendeltek egy „adatot”, a hiteleshely
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SÜTHEÔ PÉTER
pecsétjét, ami a hitelességet igazolta. A XXI. századi hiteleshely is hasonlóan működik: hozzárendel a
digitális dokumentumokhoz egy „pecsétet”, amely
arra hivatott, hogy jelezze, a dokumentum hiteles.
A bizalmi szolgáltatások (trusted services) fejlesztése a modern informatika egyik legfontosabb, leggyorsabban fejlődő területe. Nem minden bizalmi
szolgáltatást hívunk azonban hiteleshelynek, sőt. A
Loca Credibilia nevet csak a magyar feltalálók szabadalommal védett eljárása használja (EP3491575).
Az elnevezés egyrészt tisztelgés a középkori előkép
előtt, másrészt megkülönböztetés más bizalmi szolgáltatásoktól. A XXI. századi hiteleshely ugyanis –
más szolgáltatásoktól eltérően – mindazon adatok
tárhelye, amelyek segítségével egy digitális dokumentumpéldány hitelessége ellenőrizhető. A hitelesítés során tároljuk a forrás azonosító adatait, a
dokumentum tartalmának digitális ujjlenyomatát és
a hitelesítés időpontját. A dokumentumpéldányon pedig elhelyezünk egy pecsétet, ami olyan egyedi azonosítót tartalmaz, amely logikailag megbonthatatlan
módon rendeli egymáshoz a dokumentumpéldányt és
a tőle fizikailag elkülönítve tárolt hitelesítő adatokat.
A „pecsét” tehát már többet jelent, mint a középkorban. Ott pusztán annak autoritása biztosította az irat
hitelességét, ma pedig a pecsét az ellenőrizhetőségen,
ilyen módon a megbízhatóságon alapuló hitelesség
eszköze is.
Mi szüksége van egy könyvtárnak hiteleshely szolgáltatására, hiszen a könyvtár még a digitális rengetegben is per definitionem hiteles forrásnak minősül?
Az információkereső olvasók éppen azért részesítik
előnyben egy könyvtár digitális állományát egy tetszőleges weboldallal szemben, mert bíznak a könyvtári dokumentum hitelességében. Miért kell ide egy
harmadik fél pecsétje? A rövid válasz az, hogy a
könyvtári dokumentum hitelessége addig ellenőrizhető, amíg az állományban fellelhető – lásd középkori
tanúságtétel az írásbeliség elterjedése előtt. Azaz, a
letöltés pillanatában még biztosan hiteles, de később ezt a hitelességet már könnyű kétségbe vonni,
hiszen egy digitális dokumentum szándékosan vagy
sem, de minden eddiginél könnyebben módosítható.
Érdekli ez a könyvtárat? Igen, ha a digitális információforrások versenyében meg akarja őrizni ma még
kitüntetett helyét.
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Országos
Könyvtári Rendszer (OKR) projektjében az infrastrukturális fejlesztések mellett olyan kutatás-fejlesztési részprojektek is megvalósultak, amelyek a
könyvtárak, közgyűjtemények szakmai feladatainak
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magasabb szintű ellátását hivatottak támogatni. Ezek
közé tartozik a Loca Credibilia rendszer prototípusának kifejlesztése is. A prototípusfejlesztés első
szakaszában egy kutatásban vizsgáltuk, alkalmas-e
egyáltalán a Loca Credibilia rendszer logikája a
könyvtári felhasználásra. Az alábbiakban az ezt igazoló kutatásjelentésnek a legfontosabb megállapításait tesszük közzé.

A kutatás tárgya, módszertana
A Loca Credibilia hitelesítési eljárása két szakaszra
bontható. Az első szakaszban azonosítani kell a hitelesítendő objektumokat, a másodikban pedig képezni
azokat az adatokat, amelyek alapján a hitelesség ellenőrizhetővé válik. A prototípusfejlesztés során kutatást végeztünk annak megállapítására, hogy milyen
elvek alapján célszerű a könyvtári dokumentumok,
dokumentumpéldányok azonosítását elvégezni. A
kutatás kezdetén a következő kérdéseket tettük fel:
1. Mi az azonosítás tárgya egy digitális gyűjteményben? Hogyan definiálható pontosan a digitális
objektum fogalma?
2. Az azonosításnak milyen kritériumai érvényesülnek egy digitális gyűjteményben?
3. Milyen azonosító rendszereket használnak a digitális gyűjtemények?
4. Lefedik-e ezek az azonosítók a digitális gyűjteményekből származó dokumentumok hitelességellenőrzésének minden igényét?
Hipotézisünk az volt, hogy a 4. kérdésre a válasz
nemleges lesz, ezért azt is vizsgálat tárgyává tettük,
milyen azonosító rendszer lenne alkalmas a feladat
ellátására.
A kutatás első része a szakirodalom feldolgozására
irányult. Áttekintettük a könyvtár- és információtudományi szakirodalmat, és a releváns publikációk
alapján rögzítettük a szükséges fogalmak szakmai
konszenzuson alapuló definícióit. A jelentés tartalmazza a feldolgozott szakirodalom bibliográfiai
hivatkozásait. A második részben a „best practice”
vizsgálat eszközével éltünk, megkerestük azokat az
azonosító rendszereket, amelyek a legelterjedtebbek
a digitális gyűjtemények körében és elvégeztük azok
összehasonlító vizsgálatát. Az elemzés elsődleges
célja az volt, hogy megállapítsuk: a prekoncepciónknak megfelelően tényleg létezik-e olyan valós igény
a digitális gyűjtemények kezelése kapcsán, amelynek
ezek a rendszerek nem felelnek meg. A kutatás záró
szakaszában pedig olyan logikai modelleket építettünk fel, amelyek alapján kialakítható egy olyan azoKönyvtári Figyelõ 2019/4
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nosító rendszer, amely képes a nem lefedett igények
kielégítésére is.

A digitális objektum fogalma
A digitális könyvtár fogalma valamikor az 1990-es
évek közepén keletkezett. Szakmai (politikai?) legendák szerint az elnevezés Al Gore-hoz, az USA alelnökéhez köthető (Yin-Leng Theng, 2002). Való igaz,
1993 előtt a szakirodalomban hiába is keressük ezt
a kifejezést, helyette viszont megtaláljuk az „elektronikus” és a „virtuális” jelzőket. Az „elektronikus
könyvtár” szókapcsolat elterjedését leginkább a The
Electronic Library című folyóirat 1983-as megjelenéséhez köthetjük, míg a „virtuális könyvtár” esetében nem találunk pontosan kijelölhető évszámot”
(Sütheő, 2001, 211.p.). Elmondhatjuk azonban, hogy
az azóta eltelt mintegy 20–25 évben sem sikerült
egyértelműen és mindenki számára megnyugtatóan
definiálni egyik fogalmat sem. A melléklet számos,
a nyomtatott szakirodalomban és mérvadónak tekinthető internetes oldalakon megjelenő definíciót
tartalmaz. Ezekből leginkább az szűrhető le, hogy
a „digitális könyvtár” két diszciplína, a könyvtártudomány és az informatika metszéspontjába tartozik,
ebből fakadóan legalább kettős a megközelítése, és
több aspektusból le lehet és le kell írni. Ezek közül
az egyik az intézményi, institucionális megközelítés,
amely szerint a digitális könyvtár a hagyományos
könyvtár funkcióit hivatott megvalósítani digitális
gyűjteményeken (pl. Belkin, 1999.). A másik megközelítés technikai, amelyik arra helyezi a hangsúlyt,
hogy a „digitális könyvtár” egy információs rendszer
vagy információkereső rendszer, tehát alapvetően
informatikai eszköz, amelynek célja, hogy a felhasználókat a számukra releváns tartalmakkal lássa
el, teljesen függetlenül attól, hogy ezek a tartalmak
hol helyezkednek el (pl. ARL, 1995.). Egy harmadik
megközelítés pedig, a „digitális” szóra fókuszálva a
tartalmak tárolási és szolgáltatási formátumaira és
azok hordozóira helyezi a hangsúlyt (i2010).
A definíciók abban legalább megegyeznek, hogy a
digitális könyvtár, hagyományos testvérétől eltérően,
digitális formában rögzített dokumentumokat őriz. A
„digitális dokumentum” fogalma azonban már nem
ennyire egyértelmű. A definíciókat böngészve az
olvasónak kicsit az az érzése, mintha a könyvtárosvilág nem tudna mit kezdeni a „digitális”, az informatikai világ pedig a „dokumentum” fogalmával. Való
igaz, hogy a digitális dokumentumok egy sor olyan
Könyvtári Figyelõ 2019/4

sajátossággal rendelkeznek, amelyeket a hagyományos megközelítéssel nehéz értelmezni.
Első sajátosság a formátum. A digitális dokumentumok elektronikus formában léteznek. A legegyszerűbb meghatározásuk sokszor annyi, hogy nem
papír alapon vagy nem nyomtatott médiumként. Ez
a komplementerként történő meghatározás persze
erősen pontatlan, hiszen a „nem nyomtatott” kategóriába ugyanúgy beleférnek a kéziratos művek (pl.
kódexek) is, mint az elektronikusok, de a „nem papír alapú” megkötés is tág teret enged, érthető akár
pergamenre, agyagtáblára vagy bármely más, az emberi szem számára látható jelek rögzítésére alkalmas
hordozók használatára. Ezekről azonban könnyen
belátható, hogy nem részei – legalábbis eredeti formájukban – egy digitális könyvtárnak. Ha nagyon
pontosan akarunk fogalmazni, akkor az „elektronikus
formátum” megfogalmazásba is bele lehet kötni. A
digitális ellentéte ugyanis nem a „nem elektronikus”,
hanem az analóg. Bekerülhetnek-e ennek alapján egy
digitális könyvtárba analóg rögzítésű elektronikus
dokumentumok? Jelen dokumentumnak azonban
nem célja a terminológiai kérdések tisztázása, tehát
megelégedhetünk annyival, hogy a digitális könyvtárban „digitális dokumentumokat” őriznek. Ezeket
elektronikus formában rögzítik. A hordozó lehet
offline (CD, DVD stb.) vagy online elérhető. Abban
azonban egyetérthetünk, hogy a digitális könyvtár
elsősorban az online elérhető tartalmakra fókuszál
(lásd leginkább: ARL, 1995.).
A formátumot nemcsak a rögzítés módja, hanem a
tartalom is meghatározza. Digitális dokumentumok
tartalmazhatnak szöveges, képi, de hangzó és mozgóképi elemeket, sőt ezek kombinációit is. Ez innentől
fájlformátumok sokaságát jelenti, megfejelve azzal,
hogy a számítástechnika világában meglehetősen régen jelen van az „osztott tartalom” fogalma. Ennek
első megfogalmazásaként Vannevar Bush MEMEX
vízióját (Bush, 1945), a gyakorlatba való átültetés
első példájának Ted Nelson XANADU projektjét
(Nelson, 1965.), széles körben való elterjedéseként
pedig Tim-Berners Lee ötlete nyomán a World Wide
Webet szokás emlegetni (Berners-Lee, 1992).
Az online elérhető, összetett és osztott tartalom
alapvetően más megközelítést kíván a gyűjtemény
kezelőjétől, mint a hagyományos („nem elektronikus”) könyvtári dokumentumok világában. Az első
különbség mindjárt a dokumentum határaira vonatkozik. Az világos, hogy már egy összetett dokumentum
sem biztos, hogy megfeleltethető egyetlen fájlnak,
osztott dokumentumok esetében pedig még az sem
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biztos, hogy a fájlok egy helyen (pl. azonos szerveren) találhatók. Világos tehát, hogy a hagyományos
könyvtári dokumentumtipológia kevés támpontot
nyújt, ha korrekt és általános érvényű definíciót keresünk a digitális dokumentumokra.
Ha a szakirodalomban a „digitális dokumentum”
definícióját keressük, nem is találunk még annyira
sem egységes megközelítést, mint a „digitális könyvtár” esetében. A bizonytalanságokat legtalálóbban
Buckland fogalmazza meg. Szerinte „a technológiára
helyezett hangsúly akadályozza a digitális dokumentumoknak mint dokumentumoknak a megértését”
(Buckland, 1997).

A digitális könyvtár referenciamodelljei
Ahhoz, hogy a digitális dokumentum, digitális objektum fogalmát a könyvtártudományi terminológia
szerint is értelmezni tudjuk, célszerű megvizsgálni
azokat a modelleket, amelyek a gyűjtemények felépítését ábrázolják. Számos ilyen modell létezik, de számunkra két megközelítés bír kiemelt relevanciával.
Az egyik a DELOS munkacsoport által kifejlesztett
modellnek a „DL.org. Coordination Action on Digital
Library Interoperability, Best Practices & Modelling
Foundations” projektben, az Európai Unió 7. kutatási
keretprogram támogatásával továbbfejlesztett modellje, amelyre a továbbiakban DLRM-ként hivatkozunk, a másik pedig az IFLA 1998-as irányelveire
(A bibliográfiai tételek funkcionális követelményei –

Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR)) és az arra épülő, 2016-ban draft verzióként
publikált FRBR Library Reference Model (a továbbiakban FRBR LRM), a Könyvtári referenciamodell. Utóbbi kifejezetten nem digitális gyűjtemények
modellje, hanem a hagyományos könyvtári gyűjteményekre vonatkozó modell, de egyrészt tartalmaz
„távoli elérésű elektronikus gyűjtemények”-re vonatkozó megállapításokat is, másrészt mivel a digitális
könyvtár egy speciális könyvtárként is értelmezhető,
nyilvánvaló, hogy arra is alkalmazható.
Belkin például a digitális könyvtárat úgy definiálja,
mint olyan intézményt, ami a könyvtár funkcióit valósítja meg digitális formában osztott és hálózatba
kapcsolt „információs objektumok” gyűjteményeinek kontextusában (Belkin, 1999.) Az „információs
objektum” kifejezést átvették a DLRM alkotói is.
Eszerint tehát az „információs objektum” a „forrás”
(resource) fogalmába tartozik, annak kifejeződése.
„Az információs objektum ábrázolhat bármilyen információ egységet, legyen az szöveges dokumentum,
kép, hangzó dokumentum, multimediális dokumentum vagy 3D objektum, beleértve a játékokat és a
virtuális valóság dokumentumait, valamint adatsorokat és adatbázisokat. Az információs objektum ezen
felül tartalmazhat összetett objektumokat, valamint
információs objektumok gyűjteményét is.” (DLRM,
39.p.). Az információs objektum ezen felül még egy
sor tulajdonsággal rendelkezik, amelyeket az alábbi
ábra is tartalmaz.

1. ábra
A DLRM modell
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Az „információs objektum” tehát meglehetősen elvont, de pontosan definiált kifejezés, amelyet azután
az absztrakció különböző szintjein lehet értelmezni
(DLRM, 40. p.). Az „információs objektum” egyrészről olyan „forrás”, amelynek van (vagy lehet) metaadata, kapcsolódhat hozzá annotáció, meghatározható az eredete, lehet kontextusa. De az „információs
objektumnak” lehetnek kiadásai, nézetei, megjelenései, amelyek ugyanúgy információs objektumok.
Az információs objektumnak számunkra különösen
fontos jellemzője, hogy fölérendelt fogalmától, a
forrástól örökli az azonosítottságot, mint tulajdonságot („identified By”  Resource Identifier; lásd
az 1. ábrán!).
Az információs objektumokat tovább lehet specifikálni elsődleges céljuk szerint. Ennek értelmében
beszélhetünk:
– elsődleges információs objektumokról, mint pl.
önálló könyvek vagy adatsorok,
– metaadat típusú információs objektumokról,
amelyek az elsődleges objektum leíró adatai,
– annotáció típusú információs objektumokról,
amelyek a célforrás (általában elsődleges információs objektum) interpretálásában segítenek.
De specifikálhatók a kódolásuk szempontjából is,
azaz lehetnek
– ember által értelmezhetőek, mint pl. szöveg
vagy kép,
– gép által értelmezhetőek, mint pl. adatbázisok
táblái vagy adatsorai, ERM modellek vagy ontológiák formális struktúrái.
Keletkezési körülményeiket és a valóságban fellelhető objektumokhoz való viszonyukat tekintve pedig lehtnek
– eleve digitálisan keletkezettek,
– nem digitális eredeti digitalizációja útján keletkezettek,
– más információs objektumokról rögzített meta-adatok, függetlenül attól, hogy az eredeti digitális vagy nem digitális formában áll-e
rendelkezésre.
Az információs objektum fizikai megjelenése tehát
egyértelműen és mindig digitális. A szerzők egyébként az „információs objektum” kifejezést a korábbi
modellekben használt „digitális objektum” kifejezés
helyett használják ebben a modellben (DLRM, 63.
p.). Nem tévedünk tehát nagyot, ha azt mondjuk,
hogy a köznapi használatban a „digitális objektum”,
vagy „digitális dokumentum” fogalmakat a továbbiKönyvtári Figyelõ 2019/4

akban ezen referenciamodell „információs obejektum
fogalmával” azonosítjuk, és annak tulajdonságaival
dolgozunk.
Amikor tehát a kutatás a digitális objektumok azonosításának problémáját tűzi ki célul, akkor valójában a
digitális könyvtár referenciamodellje szerint a források és azok bármilyen absztrakciós szinten megjelenő
kifejeződéseinek, az információs objektumoknak az
azonosításával kell foglalkoznunk.

Az FRBR modell, mint az információs objektumok
értelmezési modellje
Az FRBR (Functional Requirements for Bibliographic
Records), azaz a bibliográfiai tételek funkcionális követelményei az IFLA által kidolgozott ERM
(Entity-Reltationship-Model) modellje, amely a
bibliográfiai tételekről gyűjtött, vagy a bibliográfiai
tételekben fellelhető információkat ábrázolja olyan
szempontból, hogy azok milyen módon érdekelhetik a felhasználót, a keresések során milyen módon
tudják a felhasználói igényeket a legpontosabban
kielégíteni. Az FRBR modell tehát nem a digitális
könyvtárak számára kifejlesztett modell, alapvető
célja nem is azok modellezése, vagy iránymutatás
azok kialakításához, hanem minden könyvtári gyűjtemény számára elméleti modellként kíván szolgálni a céljainak megfelelő tárgyban. Egyértelmű az
is, hogy megállapításai elsősorban a hagyományos
könyvtári fogalmakon és kategóriákon nyugszanak.
Maga a munka is a 90-es években zajlott, és a zárójelentés, ami a modellnek az IFLA grémiumai által elfogadott változatát tartalmazza, 1998-ban jelent meg
(Functional Requirements for Bibliographic Records.
Final Report. IFLA Series on Bibliographic Control
19. München: K.G. Saur Verlag, 1998.) Ez a munka
tehát – formálisan mindenképpen – függetlenül és
jórészt korábban zajlott, mint a fent vázolt Digital
Library Reference Model (DLRM) kidolgozása. Az
FRBR modell tehát nem a DLRM modellből való
levezetéssel készült, a DLRM sem az FRBR modell
absztrakciója, mégis vannak közöttük olyan megfelelések, amelyek fontosak számunkra, ha a digitális
objektumok azonosításának kérdésében tisztán akarunk látni. A rokonságot a DLRM egyébként több,
az FRBR-ra tett hivatkozással, esetenként kritikával
is jelzi (DLRM 40. p.).
Az FRBR modell 10 entitást különböztet meg és
ezeket három csoportba sorolja. Az első csoportba
tartozó entitások azok, amelyek a legnagyobb rokonságot mutatják a DLRM „információs objektum”
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entitásával. Úgy is felfoghatjuk őket, mint az információs objektum különböző absztrakciós szinteken
történő értelmezéseit.
Az első csoport entitásai a következők:
– Mű (Work).
– Kifejezési forma (Expression).
– Megjelenési forma (Manifestation).
– Példány (Item).
Közülük a „Mű” kizárólag absztrakt entitásként értelmezhető, fizikai megjelenése önmagában nincs, a
„Kifejezési forma” még mindig absztrakt szint, az entitásnak fizikai jellemzője nincs. A „Megjelenési forma” és a „Példány” azok a tárgyiasultság szintjén is
értelmezhető entitások, amelyek fizikai jellemzőkkel
is bírnak. Ezek közül természetesen csak a „Példány”
az, ami fizikai valójában is megjelenik a gyűjteményben, a „Megjelenési forma” a „Példány” felől tekintve
csak, mint a közös tulajdonságokkal bíró példányok
halmazának leírása, nyomtatott művek, pl. könyvek
esetében a kiadás fogalmával megfeleltethető. Ez az
a pont, ahol fontos megjegyeznünk – még ha e megjegyzés triviálisnak is tűnik – hogy az FRBR modell
alapvetően a fizikai valóságon, azon a hagyományos
könyvtári modellen alapszik, amelyben a „Példány”
létrehozójától (pl. kiadó és nyomda) bekerül a gyűjteménybe és a gyűjtemény általi legjellemzőbb szolgáltatás ennek a konkrét fizikai példánynak a továbbadása (kölcsönzése) a használó felé. A digitális gyűjtemény alapvetően másként működik: ott a használó
hozzáférést kap a tárolt példányhoz és amennyiben
letölti, akkor fizikailag is új példány keletkezik. Ennek az újfajta példányosításnak messze ható következményei vannak mind az objektumok azonosítása,
mind a hozzájuk kapcsolódó jogok kezelése kapcsán!
A „Mű (Work)” önálló szellemi vagy művészi alkotás. „A mű elvont entitás; nincs egyetlen olyan anyagi
tárgy, amelyre valaki műként mutathatna rá. A művet
egyedi megvalósításokon vagy kifejezési formákon
keresztül ismerjük, de maga a mű csak a különböző kifejezési formák közötti tartalmi hasonlóságban
létezik.” (FRBR HUN 24. p.) Az entitás fontosabb
ismérvei a következők: van
– címe,
– típusa,
– keletkezésének ideje,
– célközönség,
– környezet.
A „Kifejezési forma (Expression)” „az a sajátos szellemi vagy művészi forma, amelyet a mű minden egyes
alkalommal felvesz, amikor megvalósítják. A kifeje-
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zési forma például sajátos szavakat, mondatokat, bekezdéseket stb. ölel fel, amely a mű megvalósításának
eredménye szöveges formában, vagy sajátos lejegyzést, frazeálást stb. egy zenei mű megvalósításának
esetében. A kifejezési formának, mint entitásnak a
határai meg vannak határozva, mindazonáltal a fizikai forma szempontjai, mint amilyen a betűkép és
az oldaltördelés, ki vannak zárva, mint amelyek nem
lényegesek magának a műnek a szellemi vagy művészi
megvalósításában.” (FRBR HUN 26. p.)
Az entitás fontosabb ismérvei a következők:
– címe,
– műfaja,
– keletkezésének ideje,
– nyelve,
– terjedelme,
– környezete,
– kritikai fogadtatása.
A „Megjelenési forma (Manifestation)” a mű kifejezési formájának valamely fizikai megtestesülése. „A
megjelenési formaként meghatározott entitás a dokumentumtípusok széles skáláját foglalja magában;
beletartoznak a kéziratok, könyvek, időszaki (folytatódó) kiadványok, térképek, plakátok, hangfelvételek, filmek, videók, CD-ROM-ok, multimédiák stb. A
megjelenési forma, mint entitás valamennyi fizikai
tárgyat képviseli, amelynek azonosak a jellemzői
mind a szellemi tartalom, mind a fizikai forma tekintetében.” (FRBR HUN 28.p.)
Az entitás fontosabb ismérvei a következők:
– címe,
– szerzőségi közlés,
– kiadásjelzés,
– megjelenés helye, ideje,
– kiadó,
– fizikai hordozó,
– hordozó terjedelme,
a megjelenési forma azonosítója,
– betűtípus, betűméret,
– lapszámozás,
– fájljellemzők (elektronikus információforrás
esetében),
– a hozzáférés módja (távoli hozzáférésű elektronikus információforrás esetében),
– hozzáférési cím (távoli hozzáférésű elektronikus információforrás esetében).
A „Példány (Item)” a megjelenési forma egy darabja. „A példányként meghatározott entitás egy valóságos darab. Sok esetben egyetlen fizikai tárgy (pl.
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egy egykötetes monográfia egy példánya, egyetlen
hangszalag stb.). Bizonyos esetekben a példányként
meghatározott entitás egynél több fizikai tárgyat
foglal magában (pl. két kötetben kiadott monográfia, három különálló CD-n megjelent felvétel stb.). A
szellemi tartalom és a fizikai forma szempontjából a
példány a megjelenési formában testesül meg, azaz
általában azonos magával a megjelenési formával.
Mégis előfordulhat, hogy az egyik példány különbözik
a másiktól, még akkor is, ha a példány ugyanazt a
megjelenési formát szemlélteti. Ezekben az esetekben
a változatok a megjelenési formát előállító szándékától eltérő külső események következtében jöttek létre
(pl. a kiadott példány a megjelenést követően sérült
meg, a könyvtári köttetés következtében jött létre
stb.)” (FRBR HUN 30–31.p.).
Az entitás fontosabb ismérvei a következők:
– példányazonosító,
– ujjlenyomat (fingerprint),
– a példány eredete (provenienciája),
– jelölések/ajánlások (dedikációk),
– kiállítás-történet,
– a példány állapota,
– kezelési történet,
– előirányzott kezelés,
– a példány hozzáférési korlátai.
A kiemelt részek mutatják, hogy a modell alkotói
csak a fizikai tulajdonságokkal is rendelkező absztrakciós szinteken, tehát a „Megjelenési forma” és a
„Példány” szintjén tartották szükségesnek azonosító
szerepeltetését. A megjelenési forma azonosítójának
célja, hogy a megjelenési formát minden más megjelenési formától megkülönböztesse. Az azonosító
származhat központi (pl. nemzetközi) forrásból, mint
pl. az ISBN, de akár helyi, csak a gyűjteményen belül
hatókörrel bíró forrásból is. Egy megjelenési formához több azonosító is kapcsolható (FRBR HUN 50.
p.). Ennek az azonosítónak a célja tehát csak a megkülönböztetés és az egyediség biztosítása, de nem
célja pl. a fellelhetőség támogatása. Azonban, mint a
„Példány” fölérendelt fogalmának azonosítója, nyilván csoportazonosító szerepe is van.
A modell a „hozzáférési címet” is a megjelenési
forma adatai között szerepelteti, távoli hozzáférésű
elektronikus információforrások esetében. Példaként
csak az URL-t nevezi meg. Kérdéses és vitatható,
hogy az URL valóban a megjelenési forma adata-e,
vagy a példányé? Amennyiben azt feltételezzük, hogy
egy digitális gyűjteményben csak egy digitális dokumentumra igaz az, hogy rendelkezik mindazokkal a
Könyvtári Figyelõ 2019/4

kiadásra jellemző adatokkal, amelyek megkülönböztetik más kiadásoktól (pl. formátum), akkor igen. De
ha pl. ugyanazon fájl több helyen, több URL-en is
elérhető, akkor már kétségbe vonható. Érthető azonban a modellalkotó szándéka, miszerint a használó
célja megtalálni egy elektronikus információforrást és
hozzáférni ahhoz. Kevéssé valószínű, hogy bármely
általánosnak tekinthető felhasználói szándék arra irányulna, hogy pl. a különböző URL-eken fellelhető,
egyébként minden jellemzőjében megegyező fájlok
közül megkülönböztetést tegyünk a bibliográfiai adatok szintjén. A polémia azonban jelzi, hogy a digitális
objektumok esetében az absztrakciós szintek határai
eltérőek lehetnek a hagyományos dokumentumok
világában megszokottaktól.
A „példányazonosító” a modell szerint egyértelműen
az egy gyűjteményen belüli megkülönböztető jel, ami
a gyűjteményen belül a példányok megkülönböztetésére szolgál. A „megjelenési forma azonosítója” tehát
lehet olyan jelzet, amely gyűjteményeken átívelő (pl.
ISBN) és megkülönböztető funkciója mellett azonosító funkció is kapcsolódik hozzá, azaz segíthet
megtalálni a különböző gyűjteményekben található,
de ugyanazon megjelenési formához tartozó példányokat, a példányazonosítónak azonban csak megkülönböztető és általában hozzáférést biztosító (pl.
raktári jelzet) funkciója van.
Érdekes még az ujjlenyomat (fingerprint) szerepeltetése példányadatként. Az FRBR modell elsősorban
régi könyvek azonosító jegyeként tekint rá:
„Az ujjlenyomat (fingerprint) a kiadvány szövegéből
vett, az egy adott nyomtatású kiadás azonosítására
szolgáló betűjelek csoportja. A technikát elsősorban
régi könyvek egyedi példányainak megkülönböztetésére használják. Különböző eljárásokat alkalmaznak az ujjlenyomat alkotására (pl. az Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes in Paris kiadásában megjelent Fingerprints = Empreintes = Impronte
leírás szerint).”
Először is a megfogalmazásból nem világos, hogy a
megjelenési forma (kiadás) adatáról vagy ténylegesen
példányadatról van-e szó? „Az egy adott nyomtatású kiadás” megfogalmazás sokkal inkább arra enged
következtetni, hogy pl. ősnyomtatványok esetében
a kiadásjelzés hiányában e jelek alapján lehet „kiadáshoz” rendelni egyes példányokat. Ennek alapján
inkább a megjelenési forma ismérvei között lenne a
helye. Fontos mindenesetre, hogy a modell alkotói
figyelembe veszik azt, hogy a dokumentumoknak
– mindegy, hogy megjelenési forma vagy példány
szintjén – de lehetnek olyan természetes azonosító
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jegyei, amelyek felhasználói relevanciával bírnak a
keresés és használat során.

Azonosító rendszerek
A továbbiakban azokkal az azonosító rendszerekkel
foglalkozunk, amelyek a jelenlegi gyakorlat szerint
elterjedtnek mondhatók digitális gyűjteményekben.
Mivel a digitális könyvtár egyik elfogadott definíciója szerint az interneten keresztül elérhető információs
rendszer (ARL, 1995), ezért a vizsgálatot azokkal az
azonosítókkal kezdjük, amelyek az interneten általánosnak tekinthetők. Ezek az azonosítók a különböző
internetes kiszolgálókon elhelyezkedő források elérhetőségét (címzését és azonosítását) szolgálják. Látni fogjuk, hogy ezek az azonosítók olyan elveket és
technikákat valósítanak meg, amelyek természetesen
a digitális könyvtárak számára sem megkerülhetők,
sőt, a bemutatásra kerülő, speciálisan digitális könyvtári típusú források és gyűjtemények számára kialakított azonosítórendszerek ugyanezen elvek mellett
és technikák alkalmazásával működnek.

Azonosító rendszerek az interneten
A források fellelhetőségének biztosítása az internet
megjelenésével egyidejű probléma. A feladat az, hogy
távoli gépeken, az arra a kiszolgálóra jellemző fájlstruktúrában hogyan lehet megtalálni, és mindenki
számára elérhetővé tenni a forrásokat. Az elérhetővé
tétel problémája címzési probléma. Tulajdonképpen
nem áll másból, mint a távoli gép egyértelmű azonosításából (=egyedi névvel való ellátásából) és a
belső elérési út leírásából. A kiszolgálók egyedi azonosításának eszköze az interneten az IP-cím, melynek kiosztása ellenőrzött módon és központosítottan történik. A nyilvántartásért az Internet Assigned
Numbers Authority (iana.org) felel, regisztrálni pedig
regionális (országos) regisztrációs pontokon lehet,
az egyediség egyértelmű és teljes. Az IP-cím olyan
értelemben beszélő kód, hogy az egyes számcsoportok (IPv4 esetén 4, IPv6 esetén 8) hozzárendelhetők
ahhoz a regisztrációs központhoz és azon belül hálózathoz, alhálózathoz, ahonnan a kiosztás megtörtént.
Mivel azonban az IP-cím mnemotechnikailag eléggé
nehezen kezelhető, plusz egyes kiszolgálók fizikailag
akár több IP-címen is jelen lehetnek, a World Wide
Web kialakítása során Tim Berners-Lee új, az IP-re
alapuló, de azt a felhasználó elől elfedő, könnyen
megjegyezhető struktúrát vezetett be; ez az URL.
Szintén az internettel egyidejű probléma, hogy sem
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az IP-cím, sem az elérési út nem mond semmit a forrás tartalmáról, a felhasználó pedig már csak olyan
esendő, hogy nem a technikai címekre, hanem a tartalmakra kíváncsi. Meg kellett oldani tehát, hogy
olyan helyek is legyenek, ahol tartalmi jellemzők
alapján azonosíthatók a források. Ez a fajta azonosítás
azonban már nem feltétlenül az egyediséget, hanem
a csoporthoz tartozást hivatott szolgálni. A csoporthoz tartozás fogalmát azonban több szinten is lehet
értelmezni – mint azt a könyvtártudomány néhány
évezred óta gyakorolja. Vannak források, amelyek
néhány fontos vagy kevésbé fontos jellemzőjükben
egyeznek meg, és vannak olyanok, amelyek mindenben (a „minden” fogalmát, most tekintsük általánosnak, mondjuk, legyen igaz két fájlra, amelyek
egymás másolatai, de az interneten különböző helyeken lelhetők fel). Ezt a rendkívül erős csoportképző
funkciót szintén Tim Berners-Lee olyan fontosnak
érezte (joggal), hogy kezelésére külön azonosítót
vezetett be; ez az URN.

URL – Uniform Resource Locator
A legismertebb és legelterjedtebb azonosító az interneten az URL. Mint a neve is jelzi, ez az azonosító
helymegjelölésre szolgál, a népszerű neve – webcím
– is ezt jelzi. Az URL alapvetően négy elemből áll,
amelyek mind a kívánt forrás fellehetőségét biztosítják:
– a kommunikációs protokoll típusa (pl. http, ftp,
mailto stb.),
– a gép (szerver vagy tartomány) neve vagy azonosítója, amelyen a forrás megtalálható (pl.
www.oszk.hu),
– a hálózati port számát, amin a forrás elérhető
(pl :430) – gyakran alapértelmezett a port, tehát elhagyható,
– a fájlhoz vezető elérési utat a célgépen belül (/
{könyvtárnév}/{fájlnév}.
Pontos struktúráját és a felhasználás szabályait az
IETF RFC 1738 szabvány írja le: https://tools.ietf.
org/html/rfc1738.
Az URL használata egyszerű, a legszélesebb körben
elterjedt – ugyanakkor mégsem problémamentes.
Addig rendben van, amíg a fájlok az URL-ben feltüntetett helyen valóban megtalálhatók, de ha például
akár csak a könyvtárstruktúra megváltoztatása miatt,
megváltozik az elérési út, az URL máris pontatlan.
Mint ahogy attól sem véd meg semmi, ha az adott
címen megváltozik a tartalom. Ez esetben a használó
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egészen más forráshoz fér hozzá, mint szeretett volna. Jó esetben semmihez, vagy nyilvánvalóan téveshez, de azt sem zárja ki semmi, hogy szándékosan
hamisítotthoz. Mégis, mivel az URL egyértelműen a
forrás fizikai címére utal – könyvtári szóhasználattal
mondhatnánk, annak „raktári jelzete” (bár akkor az
FRBR modellben is példányadatnak kellene lennie)
– a digitális források címhez kötött azonosításában
megkerülhetetlen.

URN – Uniform Resource Name
A felismerés, hogy az URL korlátozottan használható,
elég nyilvánvaló volt ahhoz, hogy már Tim BernersLee olyan megoldást keressen, amely lehetővé teszi, hogy a webes források egyéb megkülönböztető
jegyeit is kezelni képes azonosítót alkosson. A legismertebb egyedi forrásazonosító az URL mellett az
URN. Az URN nem a helyet azonosítja, hanem magát a forrást, méghozzá a neve alapján. Meg szokták
jegyezni, hogy a „forrás” jelen esetben nem feltétlenül kell, hogy internetes forrás legyen, lehetnek akár
elvont dolgok nevei is. A név akkor lehet azonosító
elem, ha egyedi. Az egyediséget pedig mindig csak
egy adott értelmezési tartományon belül lehet értelmezni. Az URN felépítése során tehát az egyedi név
(amely az URN utolsó eleme) mellett meg kell adni
azt az ún. névteret is, amin belül az adott név egyedi. Ilyen névtér lehet pl. az ISBN, amelyen belül a
számok, képzésük szabályánál fogva egyediek. Egy
ISBN számot, mint egyedi nevet tartalmazó URN
felépítése tehát a következő: urn:isbn:0451450523.
A bevezető urn karaktersor az URN sémát jelöli. Ez
a séma szintaktikai szerepét tekintve megfelel az
URL-ben szereplő kommunikációs protokoll típusának. A különbség annyi, hogy míg a kommunikációs protokoll típus hatására a böngésző végrehajt
egy utasítást (pl. mailto hatására megnyitja a default
levelező rendszert), addig az urn: hatására nincs mit
végrehajtania. Ahhoz, hogy egy urn sémajelölést követő névtér: egyedi_név karaktersorozatot értelmezhetővé tegyünk, vagy találjunk a neten olyan forrást,
amelyre igaz, hogy az egyedi név jellemezi, ún. URN
feloldóra van szükség. Ennek pedig tipikusan része
egy url, amely a feloldóhoz vezet, és amely url-en
belül az urn paraméterként a konkrét egyedi névvel
jelzett forrást jelöli.

URI – Uniform Resource Identifier
Úgy az URL, mint az URN az URI-k családjába
tartozik. Tim Berners-Lee 1994-ben még Universal
Könyvtári Figyelõ 2019/4

Resource Identifier-ként nevezte el az azonosítót és
mint az URL és URN fölérendelt fogalmát, e két azonosító rendszer közös szabályrendszerét írta le (RFC
1630, Universal Resource Identifiers in WWW. A
Unifying Syntax for the Expression of Names and
Addresses of Objects on the Network as used in the
World-Wide Web). Később változott meg a neve Uniform Resource Identifierré és a két kategória (URL
és URN) helyett számos séma által leírt különböző,
de szintaktusában hasonló felépítésű azonosító fölérendelt fogalma lett. Aktuális állapotát az RFC 3986
Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax
szabályrendszer írja le.
Az URI általános felépítése a
„scheme (séma) – authority (hatókör vagy értelmezési tartomány) – path (elérési út) – query (lekérdezés)
– fragment (darab vagy rész)” struktúrának felel meg.
Séma az URL-ek http:, ftp:, mailto:, stb. előtagja és
az urn: megjelölés.
Az authority körébe tartozik az URL gépneve vagy
az URN névtér azonosítója.
A path minden URI kötelező eleme a sémával együtt,
a query és a fragment nem kötelező elemek.
A sémák kiadásáért a domain regisztrációért is felelős
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) (www.
iana.org) felel, jelenleg 279 sémát tartanak nyilván.

Digitális gyûjtemények speciális azonosító
rendszerei
Az alábbi néhány rendszert példaként emeljük ki, nem
célunk minden digitális könyvtári azonosítórendszer
bemutatása. Látni fogjuk, hogy a legelterjedtebb
azonosítók felépítése, képzési módja és technikai
háttere nagyon hasonló: mindegyik az URN – URL
megfeleltetés megvalósításán alapul, tulajdonképpen
mindegyik egy URI.

A Handle rendszer
A Corporation for National Research Initiatives
(CNRI) már a 90-es években együtt dolgozott a
kongresszusi Könyvtárral a National Digital Library
Projecten (http://www.cnri.reston.va.us/home/cstr.
html). E projekt keretén belül kezdték meg egy keretrendszer kidolgozását, amely – azon túl, hogy a
digitális könyvtárak számára példaként szolgált olyan megoldások forrása lett, amelyek azután széles
körben elterjedtek, mint más digitális gyűjtemények
által igénybe vett szolgáltatások. (Kahn – Wilensky,
1995.). A keretrendszer egyébként a „digitális objek-
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tumra” vonatkozólag is ad egy meglehetősen technikai definíciót (Arms, 1997.), de ennél sokkal lényegesebb eleme a „handle” azonosítók bevezetése. A
„handle” a CNRI megfogalmazása szerint: olyan általános célú azonosító („general purpose identifier”),
amely alkalmas az interneten elérhető források, pl.
digitális objektumok azonosítására hosszú távon,
függetlenül attól, hogy milyen repositoriban vagy
adatbázisban tárolják őket. A „handle” azonosító
hosszú távon fennmaradó név, de a forrás, amit azonosít, közben megváltoztathatja a formáját, tárolási
helyét, vagy más módon is megváltozhat (!) (Arms,
1997). A CNRI által a „handle” azonosítók kezelésére kifejlesztett Handle rendszer egy olyan osztott
számítógépes rendszer, amely tárolja a „handle” azonosítókat és a hozzájuk tartozó adatokat, amelyek
alapján az azonosított objektumok fellelhetőek és
elérhetőek. (Arms, 1997) Technikai megvalósítását
tekintve a Handle rendszer tehát nem más, mint egy
URI feloldó. Emellett a Handle rendszer szolgáltatásként is működik más szereplők, így pl. a DOI rendszer üzemeltetői számára. Ezek a szereplők Handle
azonosítókat vásárolhatnak, pontosabban egy tartományt, amin belül aztán saját hatáskörben adhatnak
ki további azonosítókat. Ezek mindegyike az elsődleges szereplő (pl. DOI) által megvásárolt tartományt
jelző prefixszel kezdődik. A prefixek kiadását 2015ig a CNRI végezte, azóta ezt a jogot átadta a svájci
székhelyű DONA non-profit alapítványnak. (https://
www.dona.net/handle_system/).

DOI – Digital Object Identifier
Formailag a DOI (Digital Obejtct Identifier = digitális
objektum azonosító) egy URI névtér az info: sémán
belül. A DOI szabványos leírását az ISO 26324:2012
szabvány tartalmazza. A rendszer kialakításának célja
elsősorban az interneten fellelhető tudományos publikációk (folyóiratcikkek, disszertációk stb.) folyamatos fellelhetőségének biztosítása volt. Szükségességét
ugyanúgy az URL korlátaival indokolják, mint minden URI-jét. Ennek megfelelően a DOI azonosító egy
objektumhoz permanensen hozzárendelt azonosító,
amelynek feladata tartós kapcsolat biztosítása az
objektumról való információk eléréséhez az interneten keresztül. Az információk körébe beletartozik az
objektum helye, de a róla szóló információk, metaadatok elérhetősége is. A DOI azonosító feloldásáért
a DOI rendszer felel, azaz a DOI rendszerben vannak
nyilvántartva az adatok elérhetőségei, amelyek az
azonosítóval ellátott objektumhoz kapcsolódnak, így
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pl. az objektum URL-je. Amennyiben egy objektum
több URL-en is elérhető, úgy akár az összes URL is
fellelhető a DOI rendszerben – feltéve, ha annak bejelentése megtörtént.
A DOI azonosító szintaxisa: 10.{SZERVEZET AZONOSÍTÓJA}/{EGYEDI AZONOSÍTÓ}.
A 10. prefix a DOI által a DONA-tól vásárolt Handle
azonosító, a „szervezet azonosítóját” a DOI regisztrációs központokon keresztül lehet igényelni, az egyedi
azonosítót pedig a regisztrált szervezet adja ki, úgy,
hogy a szervezetazonosítón belül egyedi legyen. A
képzés módját tekintve nem lehet nem észre venni
a hasonlóságot az ISBN azonosítók kiosztásával. A
DOI népszerű neve éppen ezért a „digitális objektumok ISBN-je”. Ráerősít erre a névre az a tény is,
hogy a DOI-ban regisztrált szervezetek közül meglehetősen sok a kiadó. A DOI azonosító általános URI
formátumban is hozzárendelhető egy objektumhoz
(doi:10.1000/182), de lehetőség van arra is, hogy
URL-ként rögzítsük (https://doi.org/10.1000/182). Ez
utóbbi esetben a dx.doi.org szerver szólíttatik meg,
amely DOI feloldóként elvezet az objektumhoz (jelen
esetben a DOI kézikönyvhöz). A DOI, pontosabban
a kiadásáért felelős International DOI Fundation a
Handle rendszer infrastruktúráját használja.

ARK – Archival Resource Key
A California Digital Library által 2001-ben kifejlesztett rendszer elsősorban digitális archívumok
kezelőinek nyújt segítséget. Az azonosító bármilyen
objektumtípusra használható, beleértve a digitális objektumokat, fizikai objektumokat, személyeket, személyek csoportjait, de még elvont objektumokat is (https://
confluence.ucop.edu/display/Curation/ARK ). Ennek
az azonosítónak sem más a célja, mint az, hogy a
„névvel”, ami egyébként egyedi, de nem biztos, hogy
beszélő kód, egyértelműen azonosíthatók legyenek
objektumok, amelyek adott esetben eltérő URL-en
érhetők el. Ennek megfelelően az ARK azonosító
szintaktikailag az URL-ből vezethető le:
http://example.org/ark:/12025/654xz321/s3/f8.05v.
tiff, ahol az ark: prefix előtti rész egy ún. „Name
Mapping Authority Hotspot” (NMAH), amely egy
olyan kiszolgáló domain, amely alkalmas a mögötte
álló kifejezés feloldására. Ez azt jelenti, hogy különböző NMAH-k ugyanarra az ark:-kal kezdődő azonosítóra ugyanazt az eredményt kell, hogy adják. Az
ark: label után következik a „Name Assign Authority
Number” (NAAN), ami annak a szervezetnek az
azonosítója, amelyik elsőként azonosította az objekKönyvtári Figyelõ 2019/4
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tumot. Jelenleg több mint 470 szervezet szerepel a
szolgáltatás honlapján, mint NAA, közöttük olyanok,
mint a California Digital Library, az Internet Archive,
a British Library vagy a Google. Az ötjegyű NAAN
utáni rész a név, és olyan minősítők, amelyeket az
NMA támogat (Kunze, 2013). Látható, hogy az ARK
is a különböző helyen fellelhető, ugyanazzal az azonosítóval jellemzett, de nem feltétlenül egymásnak
mindenben megfelelő objektumok elérését célozza.

Példányosítás a digitális könyvtárban
Ha a fent bemutatott rendszereket összevetjük a
DLRM-mel és az FRBR modellel, akkor azt kell
látnunk, hogy ezek az információs objektum entitás
különböző absztrakciós szintjein alkalmazhatóak.
Az URL egyértelműen a példány szintjén, a DOI a
megjelenési forma szintjén, az URN pedig szintén
elsősorban a megjelenési forma szintjén. Okozhat
némi zavart, hogy a DOI és az URN esetében nem
ritka, hogy a feloldók csak egy URL-t tartalmaznak,
azaz úgy tűnhet, mintha a megjelenési forma csak egy
példányban létezne, de ez nem változtat azon, hogy
minden példány, amely ugyanazon DOI-val vagy
URN-nel jellemezhető, ugyanazon megjelenési formához tartozik. Könnyű tehát belátni, hogy bármikor
előkerülhet az interneten olyan példány, ami ennek a
kritériumnak megfelel, tehát megkaphatja ugyanazt
a DOI-t vagy URN-t.
De hogyan hat ez egyetlen gyűjteményre? Ha az
URL-t szimplán a könyvtárban megszokott raktári
jelzettel azonosítjuk, akkor valószínűleg sehogy. A
digitális gyűjtemény egyik sajátossága a hagyományossal szemben éppen az, hogy a szolgáltatás nincs a
fizikai példányok számához kötve. Az FRBR modell
„obtain (megszerez)” felhasználói funkciója is megengedő, amennyiben digitálisan tárolt, online elérhető információforrások esetében kielégítőnek tartja a
hozzáférés biztosítását is, a letöltés már nem kötelező
elem (FRBR LRM 10.p.). Ebből adódóan a digitális
könyvtár működhet(ne) akár megjelenési formánként
egy példányos gyűjteményként (tekintsünk most el a
biztonsági másolatoktól, és az „egy példány” fogalmát korlátozzuk a szolgáltatási példányra!), akkor
pedig pl. a DOI akár elégséges azonosító is lehetne.
Számos érv szól azonban amellett, hogy ez a felfogás nem kielégítő.
1. Az első, triviális érv, hogy egy objektum letöltésével mindenképpen új példány keletkezik.
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Igaz rá, hogy az URL-t kivéve, minden tartalmi
és formai jellemzőjében megegyezik a szolgáltatási példánnyal. Mondhatná a könyvtár, hogy jó,
de az a példány már kívül esik az ő hatókörén,
nem felelős sem a megőrzéséért, sem a további
felhasználásáért. Ez mind igaz, de egy felelőssége
mindig meglesz: azt a példányt vissza kell tudni
vezetni a szolgáltatási példányhoz. Vissza kell tudni vezetni, mert pl. a tudományos művek korrekt
hivatkozása csak így valósítható meg. A könyvtár
gyűjteményeiből szolgáltatott digitális tartalmak
hitelességéért a könyvtár tartozik felelősséggel,
ugyanúgy, mint ahogy a hagyományos, analóg
kiadványok esetében a kiadó. Ez a felelősség több
szintű: alapesetben arra terjed ki, hogy a könyvtár
gyűjteményéből letöltött anyag megegyezik az oda
hiteles forrásból feltöltöttel. Ez lényegében annak
felel meg, hogy az analóg világban egy kiadás
minden példánya egyforma. Ez ott a kiadó (és a
nyomda) felelőssége. A példányosítás a digitális
világban viszont nem a feltöltéssel, hanem a letöltéssel valósul meg. Egy tudományos munka gondos szerzője például adott könyvtár gyűjteményében tekinti meg, és ha nagyon gondos és jogosult,
akkor tölt le egy hivatkozni szánt művet. Számára
a hitelesség forrása innentől a könyvtár és nem a
kiadó. Ha ellentmondásba keveredik, mert valaki
kétségbe vonja a hivatkozása helyességét, akkor
a könyvtárra fog mutogatni és az onnan letöltött
példányt fogja lobogtatni a digitális szélben. A
könyvtár felelőssége annak bizonyítása, hogy a
letöltött példány hiteles és megegyezik az adott
DOI azonosító alatt, más gyűjteményekben elérhető példányokkal.
2. Vannak olyan helyzetek, pl. jogvédett tartalmak
példányosítása esetén, amikor azt is pontosan tudni kell, hogy ki, milyen jogosultság alapján jelenítette meg (!), vagy töltötte le a példányt. Ebben
az esetben tehát nemcsak a példány és az eredeti
egyezőségét kell tudni bizonyítani, hanem a létrejött példányhoz új adatokat is kell tudni rendelni.
Ilyen adat pl. a jogosítottság, a jogosultság ellenőrzésének eredménye, az (új) tulajdonos adatai.
Nem véletlen, hogy az FRBR Library Reference
Modell is kiemeli az „Agent” entitás (amelynek
megjelenési formája lehet a „User” is) tartalmi
entitásokhoz kötődő kapcsolatai között az „Item”
– „Agent” viszonylatban az „owns” kapcsolat lehetőségét. (Lásd az ábrákat!)
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2. ábra
FRBR LRM

illetve:

3. ábra
FRBR LRM
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Digitális gyűjtemények kezelésekor
tehát elmondható, hogy a könyvtár felelőssége megnő: kiadói, sőt terjesztői,
kereskedői kötelezettségek is hárulnak
rá. Éppen ezért nem teheti meg, hogy
figyelmen kívül hagyja a gyűjteményéből letöltéssel megvalósuló példányosítás következményeit, hanem
gondoskodnia kell arról, hogy ezek a
példányok is megfelelően azonosítva
legyenek. Mondhatnák, hogy a DLRM
„information object” fogalmának értelmezési szintjeit ki kell egészíteni az
FRBR modellben felsoroltakon kívül
a „gyűjteményi vagy szolgáltatási példány” és az abból letöltéssel (másolással) keletkezett „felhasználói példány”
értelmezési szintekkel. A felhasználói
példány ismérvei pedig a következők:
– a szolgáltatási példány hiteles
(értsd minden tartalmi és formai
jegyében azzal bizonyíthatóan
megegyező) másolata, amely a
szolgáltatási példány letöltése soKönyvtári Figyelõ 2019/4
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rán, másolással (file copy) keletkezett,
– tulajdonosa nem a könyvtár, hanem a felhasználó, de az ezzel kapcsolatos meta-adat adott
esetben a könyvtárban, a szolgáltatási példán�nyal összefüggésben megőrzendő,
– a felhasználás restrikciókkal is járhat, amelyre vonatkozó meta-adatok szintén a könyvtár
rendszerében megőrzendők lehetnek.
Elsősorban a két utóbbi ismérv miatt belátható, hogy
a felhasználói példányt a szolgáltatási példánytól
meg kell különböztetni, azaz olyan azonosítóval kell
ellátni, ami elsősorban (globálisan egyedi) megkülönböztető funkcióval bír. Azt is beláthatjuk, hogy a
könyvtár számára is fontos, hogy a gyűjteményében
fellelhető (szolgáltatási) példányokat megkülönböztessük az esetlegesen más gyűjteményekben fellelhető példányoktól, hiszen a könyvtár joga és felelőssége mindig csak a saját gyűjteményével és az abból
letöltött példányokkal kapcsolatban áll fenn.

Követelmények az egyedi példányazonosítókkal
szemben
A fenti okfejtést elfogadva megállapíthatjuk, hogy
a kutatás elején feltett 4. kérdésre, miszerint: „Lefedik-e ezek az azonosítók a digitális gyűjtemények
minden igényét?” a válasz, hipotézisünknek megfelelően nemleges. Jelenleg azonban még csak az világos, hogy van számos olyan pont, ahol a jelenlegi
rendszerek nem használhatók. Ahhoz, hogy egy hitelesítő rendszer prototípusát kidolgozzuk, szükség
van egy követelményrendszerre, ami azt mondja
meg, minek kell megfelelni. Az alábbiakban ezeket a
követelményeket szedjük össze és teszünk kísérletet
rendszerbe foglalásukra.

Egyediség
Definiáljuk a példányt, mint a digitális gyűjtemény
legkisebb, tovább már nem bontandó egységét. Tekintsünk most el attól, hogy összetett dokumentumok
esetén a legkisebb egységek („item”) akár fizikailag
is más-más helyen tárolt elemek lehetnek, amelyek
bibliográfiai értelemben mégis együttesen alkotják
a példány fogalmát. A példány fogalmához hozzá
tartozó definíció még, hogy az FRBR modell szerint „szellemi és művészi tartalom, valamint formai
jegyek tekintetében a megjelenési formát példázza,
gyakran [e jegyek tekintetétben] azzal megegyező.”
(FRBR LRM 18.p.)
A definícióból nyilvánvaló tehát, hogy a példányazonosítónak megkülönböztető funkcióval kell bírnia
Könyvtári Figyelõ 2019/4

(értsd: nem elég az egyértelmű visszakereshetőség
funkció) az egyébként minden egyéb elemében megegyező példányok esetében is. Az azonosítást meg
lehet oldani beszélő kódokkal, vagy nem beszélő
kódokkal. A beszélő kódok használata prekoordinált
kódkiosztást jelent és mindenképp csoportosító jellegű. Csoportosító jellegéből fakad, hogy az egyediség értelmezési tartománya csak a csoportképzésen
belül értelmezhető, azaz, hogy feltételezi, hogy az
azonosítandó példányok közötti különbségtétel csakis és kizárólag a csoporthoz tartozás viszonylatában
értelmezhető. Erre lehetne példa, ha mondjuk a DOI
azonosítót próbálnánk meg alkalmazni példányazonosítóként. Ki tudnánk fejezni vele, hogy egy-egy
azonosított példány ugyanannak a megjelenési formának a példázata, de például egy, a szerző csoportképző tulajdonságát szem előtt tartó különbségtételt
már nem. Ráadásul a kiosztás módja is problémás
lenne, hiszen a példányosítás nem a kiadó hatáskörében, hanem az egyes könyvtárakéban történik,
tehát vagy minden könyvtárnak minden esetben a
kiadóval egyeztetve kellene új DOI azonosítót kiadni, vagy az ütközések elkerülhetetlenek. És akkor
még nem beszéltünk arról a kérdésről, hogy ki a
DOI azonosító tulajdonosa és ki a költség viselője?
Akkor sem járunk sokkal jobban, ha a DOI prefixet
a könyvtár igényli és nem a kiadó, hiszen így pont
a DOI csoportképző ereje (kiadásazonosítás) veszik
el. A DOI jelen esetben csak egy példa, az okfejtés
minden prefixszel operáló, csoportképzésen alapuló
beszélő kódra igaz.
Igaz továbbá, hogy ha a beszélő kód szemantikai
szinten nem értelmezhető a legutolsó jegyig (mint
mondjuk egy ETO szám), akkor törvényszerűen illeszteni kell hozzá egy csak szintaktikai szinten értelmezhető – tehát csak megkülönböztető jelleggel
bíró – nem beszélő kódot. A példány fenti definíciójából következik, hogy az ilyen elem megléte elengedhetetlen példányazonosítókban. Ezt általában
és legegyszerűbben sorszámok kiosztásával szokták
megvalósítani. Mivel azonban a példányosítás során
a példány egyrészt kikerül a könyvtár hatóköréből,
másrészt mindig biztosítani kell, hogy ennek ellenére
is visszavezethető legyen a könyvtárra és az ott tárolt szolgáltatási példányra, az egyediség értelmezési
tartományát sokkal tágabban kell értelmezni, mint a
könyvtár gyűjteménye.

„Ex Libris”, avagy hitelesítô funkció
A fentiekben bizonyítottuk, hogy a könyvtár felelőssége szempontjából követelmény, hogy az ál-

539

SÜTHEÔ PÉTER
lományából letöltéssel keletkező példány mindig
visszavezethető legyen a szolgáltatási példányra. A
visszavezethetőség során bizonyítani kell, hogy a
letöltéssel keletkezett példány:
– valóban a szolgáltatási példány másolataként
jött létre,
– minden lényeges elemében (elsődlegesen tartalmában) megegyezik az eredeti példánnyal,
– ebből következően letöltése óta nem változtatták meg.
Első lépésként tehát meg kell találni az eredeti példányt. Az egyedi azonosítókat tehát úgy kell kiosztani, hogy az eredeti példány egyedi azonosítója és
a másolat egyedi azonosítója egymásnak megfeleltethető legyen. Ez két módon érhető el. Vagy úgy,
hogy az eredeti példány azonosítójából képezzük a
másolati példány azonosítóját, mondjuk egy prefix.
sufix struktúrával, vagy pedig az URN feloldókhoz
hasonló megfeleltető szolgáltatással biztosítjuk a
kapcsolatot. Miután az azonosító és az URL közötti
feloldó funkcióra mindenképpen szükség van, nem
szükséges ragaszkodni a származtatott azonosító
képzéséhez.
Következő lépésben vizsgálni kell, hogy a másolati
példány megegyezik-e az eredetivel? Ennek a technika jelen állása mellett leghatékonyabb eszköze
digitális dokumentumok esetében a kriptográfiai
hash függvény. E függvény – számos egyéb tulajdonsága mellett, amelyek pl. az azonosítók képzésének során is kihasználhatók – rendelkezik azzal
a jó tulajdonsággal, hogy tetszőleges hosszúságú
input (jelen esetben digitális dokumentum) esetében
akkor és csak akkor adja ugyanazt – az esetünkben
az inputnál jóval rövidebb – eredményt, ha a két
input bitről bitre megegyezik egymással. Abban az
esetben tehát, ha felmerül a kétség, hogy a másolati
példány nem egyezik meg az eredetivel, úgy azt kell
vizsgálni, hogy mindkettőre ugyanazt a kriptográfiai
hash függvényt alkalmazva, ugyanazt a lenyomatot kapjuk-e. Ha a két lenyomat megegyezik, úgy a
két input is – nagyon nagy valószínűséggel – megegyezőnek tekinthető. Csak az érdekesség kedvéért
jegyezzük meg, a kriptográfiai hash függvénnyel
létrehozott lenyomatot szokás a digitális tartalom
ujjlenyomatának („fingerprint”) is nevezni. Ha a kifejezést összevetjük az FRBR példányadatok jellemzői
között emlegetett „ujjlenyomattal”, mint azonosító
funkcióval bíró adattal, akkor láthatjuk, hogy itt is
hasonló funkcióról van szó: az ujjlenyomat megkülönbözteti egymástól a tartalmi és formai jegyeikben
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eltérő példányokat egymástól, de az ilyen jegyeikben
megegyezőket összeköti. Tehát az „ujjlenyomatnak”
van azonosító funkciója, de elsősorban a csoportosító jellegén keresztül, azaz az egymás másolataiként
létrehozott példányok csoportját azonosítja és nem
az egyes példányokat.
A könyvtár azonban nem csak szolgáltatója a digitális tartalmaknak, hanem előállítója, kutatója, minőségének javítója is. Ebbéli tevékenysége során pedig
nem ritkán előfordul, hogy a digitális tartalmat, leggyakrabban annak szöveges részét megváltoztatja,
annak érdekében, hogy filológiai értelemben magasabb minőségű tartalom szülessen. Ebben az esetben
a probléma még összetettebb. Hiszen a módosítás
előtt letöltött példány lenyomata nyilvánvalóan nem
fog megegyezni a változtatáson átesett tartalommal.
Sőt, ha a könyvtár gondosan akar eljárni, akkor a
megváltoztatott tartalmat már nem is ugyanazzal
az azonosítóval látja el, mint a változtatás előttit.
A korábban letöltött példány hitelességét azonban
mindig bizonyítani kell tudni, mint ahogy azt sem
árt jelezni, hogy azóta létezik egy, a korábbinál magasabb minőséget képviselő tartalmi változat is. Mi
történjen a korábbi változattal? Ez persze egyrészt
gyűjteménypolitikai kérdés, de könnyen elképzelhető
és indokolható, hogy a korábbi változatot a gyűjtemény nem kívánja megőrizni. Ebben az esetben úgy
lehet biztosítani a visszavezethetőséget, ha a könyvtár
megőrzi az eredeti azonosítót, és ahhoz kapcsolódóan a dokumentum lenyomatát, mint meta-adatot. Így
megmarad az összehasonlítás lehetősége a korábban
letöltött példányokra vonatkozóan is.
Végezetül emeljük ki, hogy a könyvtár a digitális térben egyfajta hiteleshelyként működik. Hiteleshely
ként abban a tekintetben, hogy az ott fellelt tartalmak
a használók számára megbízhatóbbak, tehát értékesebbek, mint az interneten esetleg más forrásból megszerezhető tartalmak. A hitelesség forrása a könyvtár
évezredes tradíciója. A könyvtár válogat; ami a gyűjteményébe bekerül, az – a gyűjtőköri szempontokat
figyelembe véve – értékesebb annál, mint ami nem
kerül be. Egy virtuális gyűjtemény esetében (virtuális
gyűjtemény alatt értsük most az olyan információs
objektumokból álló gyűjteményt, amelyek forrása
az internet és a könyvtár csak hozzáférést biztosít
hozzájuk) a felhasználó általában azzal a bizalommal
fordul a könyvtárhoz, hogy az ott fellehető dokumentumokat a könyvtárosok válogatták, tehát értékelték
is. A könyvtárral szemben fennálló bizalom még
olyan, egyre növekvő reputációval rendelkező forrásokkal szemben is fennáll, mint a Wikipedia (https://
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en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia).
Amennyiben a könyvtár meg akar felelni ennek a
bizalomnak, sőt, esetleg profitálni is szeretne belőle, akkor az újabb érv amellett, hogy példányainak
hitelességéért, azért a hitelességért, amit a könyvtár
kölcsönöz számukra olyan azonosítót vezessen be,
amely ezt a funkciót támogatja.

Letagadhatatlanság
Mivel a letöltött példánnyal kapcsolatban nem ritkán
jogi (tulajdonjog, szerzői joggal kapcsolatos felhasználási korlátozás, jogosítottság stb.) információk is
keletkeznek, a könyvtárnak úgy kell eljárnia, hogy
a visszavezethetőségen túlmenően azt is bizonyítani
tudja, hogy a másolati példány olyan körülmények
között keletkezett, ami megfelel jogszabályi előírásoknak. Bizonyítani kell tudni például, hogy a
szerzői jog védelme alá tartozó művekről csak úgy
készülhet legális másolat, hogy azon elhelyezésre
kerülnek a DRM-mel kapcsolatos jelzések. Ennek
legegyszerűbb módja, ha maga a példányazonosító
olyan, amin keresztül ez a kritérium biztosítható.
Ez egyrészt megköveteli, hogy a példányazonosítók valóban a legtágabb értelmezési tartományon,
térben és időben egyediek legyenek, másrészt, hogy
a hozzájuk kapcsolódó jogi információk ne (csak)
a dokumentumon, de a könyvtár hatókörében is tárolásra kerüljenek. A könyvtárnak tehát nem csak,
hogy el kell látnia a keletkezett példányokat azonosítókkal, de ezekről az azonosítókról nyilvántartást is
kell vezetnie, és a kapcsolódó példányadatokat meg
is kell őriznie. Amennyiben pedig a könyvtár olyan
azonosítórendszert használ, ami globálisan egyedi
azonosítókat biztosít, úgy ennek az információnak
– vagy legalábbis annak, hogy ezek az információk
melyik gyűjtemény adatai között érhetők el – a szolgáltatónál is elérhetőnek kell lenniük.

Hamisíthatatlanság
Első olvasásra talán értelmetlennek tűnő követelmény, hogy egy könyvtári példányazonosító hamisíthatatlan is legyen, de a fentiek alapján talán már
nem tűnik túlzásnak. A hitelesség és jogosítottság
olyan súlyú adatai és információi kapcsolódhatnak
egy példányhoz, a könyvtárra olyan jogok és felelősségek hárulnak, hogy azokat mindenképpen célszerű egy viszonylag egyszerű eszközzel védeni. A
hamisíthatatlanság kritériuma egyébként szorosan
kapcsolódik a globális egyediséghez: mindenképpen el kell kerülni, hogy bárki, akár véletlenül, akár
a károkozás szándékával egynél többször kiadhassa
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ugyanazt az azonosítót. Ebből következően először
azt kell vizsgálnunk, hogy mi az azonosító képzési
módja? A hamisítás elleni védelem ugyanis ott kezdődik, hogy senki se legyen képes olyan azonosító
kód képzésére, amelyet a jogosított kódképző gyárt,
és ne tudja azt illetéktelenül az azonosítórendszerbe
helyezni. A számítástechnika számos olyan módszert
ismer, amely segítségével nagyon nagy valószínűséggel egyedi, előre nem megjósolható azonosító gyártható. Ezek összefoglaló neve UUID (Universally
Unique Identifier = univerzálisan egyedi azonosító).
Közös jellemzőjük, hogy valamely előre nem, vagy
csak nehezen jósolható inputból képzik az azonosítót,
mint pl. idő, esetleg az idő és a kódképző gép azonosítója (mac address), esetleg véletlenszám. Mindezen
képzési módoknak közös jellemzője, hogy az input
tulajdonságaira építve nehezen, vagy egyáltalán nem
jósolható, hogy mely azonosítók oszthatók ki az azonosító rendszerben. Jegyezzük meg, hogy egyébként
a kriptovaluták, mint pl. a Bitcoin „bányászata” is
azon az elven alapul, hogy előre nem jósolható kódokat kell képezni, és azok globális egyediségét biztosítani. Könyvtári példányok azonosítására azonban
nyilván nem a Bitcoin, vagy bármely más drágán
képzett kód a megfelelő eszköz, de mindenképpen
olyan forrást kell választani, ami úgy a képzés, mint
a felhasználás során gondoskodik az azonosító kódok
hamisíthatatlanságáról.

Láthatóság, megjegyezhetôség
Mivel a digitális gyűjteményekből keletkező példányok száma nem, vagy csak nehezen becsülhetően
sok, nyilvánvaló, hogy az azonosítók is csak nagyon
hosszúak lehetnek, hiszen másképp nehezen biztosítható az egyediség. A hosszú azonosítók pedig az
emberi szem és értelem számára nehezen megjegyezhetők. Mivel az azonosítók elsődleges funkciója nem
is a fellehetőség biztosítása, hanem a megkülönböztetés, ezért másodlagos fontosságú, hogy maga a
kód az emberi szem számára látható módon van-e
elhelyezve a dokumentumon. A gépi olvashatóság
sokkal fontosabb. Digitális környezetben biztosan
szükség van valamilyen, az URI-k esetében már ismertetett feloldó használatára, tehát olyan szintaxist
érdemes választani, ami annak elérését megkönnyíti.
Ezzel együtt, mivel a kód hitelesítő funkcióval is bír,
célszerű legalább annyit feltüntetni látható módon is
a példányon, hogy azonosító kóddal el van látva. Ha
az azonosító kódot nyomtatott példányon helyezzük
el, akkor pedig célszerű QR-kód formájában rögzítenünk.
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A kutatás eredménye és a Loca Credibilia
könyvtári alkalmazása
A kutatás legfontosabb eredménye az egyediségre,
hitelesítő funkcióra, letagadhatatlanságra és hamisíthatatlanságra vonatkozó kritériumrendszer, amit
a digitális dokumentumok példányosítása, a felhasználói példányok létrejötte során az azonosítás során
alkalmazni kell. A Loca Credibilia rendszerben ilyen
azonosítót alkalmazunk, ez biztosítja a megbonthatatlan logikai kapcsolatot az azonosított dokumentumpéldány és a róla tárolt hitelesítő adatok között.
Az azonosító képzése során ellenőrzötten egyedi,
csak egyszer felhasználható, nem beszélő kód. Nem
helyettesít és nem vált ki más kódokat, célja annyi,
hogy a biztonságos hitelesítést és a hitelesség ellenőrzését támogassa. Forrása a Loca Credibilia rendszer
része, amelynek könyvtári alkalmazása az alábbiak
szerint működik:
1. Minden, a könyvtár gyűjteményébe kerülő digitális dokumentumot egyedi, hamisíthatatlan és
letagadhatatlan azonosítóval látunk el, mint azt a
kutatás eredménye megkívánja.
2. Az azonosítással egy időben képezzük a dokumentum kriptográfiai hash függvénnyel képzett
digitális ujjlenyomatát.
3. Az azonosítót hozzárendeljük a dokumentumhoz,
egyúttal az ujjlenyomattal és a képzés időpontjával együtt tároljuk a Loca Credibilia hitelesítő
szerveren.
4. Amikor egy felhasználó, akár nevesített, akár anonim módon egy dokumentum letöltését vagy akár
megjelenítését kezdeményezi, azaz megvalósul a
példányosítás, az így létrejött egyedi, felhasználói
példány új egyedi azonosítót kap, amelyet látható
módon, egy „pecsét” formájában is elhelyezünk
a dokumentumpéldányon. A pecsét hyperlink
és QR-kód formájában is tartalmazza az egyedi
azonosítót, valamint egy feliratot, ami igazolja,
hogy az adott felhasználói példány a rögzített
időpontban az Országos Széchényi Könyvtár
gyűjteményéből került letöltésre. Opcionálisan az
olvasó neve is feltüntethető, természetesen csak
akkor, ha ez egyrészt rendelkezésre áll, másrészt
az olvasó ezt kifejezetten igényli. Amennyiben a
dokumentumhoz való hozzáférés egyébként jogosítottsághoz kötött, valamint a letöltés DRM
védettséget kíván meg, úgy az egyedi azonosító
„social DRM”-ként is szolgálhat.
Letöltés után az olvasó bármikor fordulhat a Loca
Credibilia szolgáltatáshoz – www.locacredibilia.com
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–, amelynek segítségével ellenőrízheti és bizonyíthatja a dokumentum hitelességét, azaz, hogy azt
valóban az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből töltötte le és annak tartalma a letöltés óta nem
változott. Ezt természetesen akkor is igazolja a Loca
Credibilia rendszer, ha a szolgáltatási példány, amiről
a felhasználói példány létrejött már nem érhető el a
gyűjteményben, vagy időközben megváltozott volna.
Amennyiben a Loca Credibilia rendszer az ellenőrzésre nemleges választ ad, úgy az Országos Széchényi Könyvtár mondhatja joggal, hogy a felhasználói
példány nem az ő gyűjteményéből származik, annak
tartalmáért nem tartozik felelősséggel.
A prototípus elkészült, annak integrálása az országos
könyvtári platformmal folyamatban van. Sikeres integráció után az Országos Széchényi Könyvtár képes
lesz bármilyen forrásból származó digitális dokumentumot – legyen az saját digitalizálás, más közgyűjteményben végzett digitalizálás, digitális kötelespéldány vagy egyéb forrás – bekerüléskor hitelesíteni,
egyedileg példányosítani és hitelesen szolgáltatni. A
Loca Credibilia szolgáltatás technikailag természetesen nemcsak az OSZK számára, hanem bármely
digitális gyűjtemény számára elérhető.
Az új szolgáltatással reményeink szerint olyan eszközt adunk a könyvtárak, közgyűjtemények kezébe,
amely megerősíti kivételes helyzetüket a digitális információforrások között, azt a hitelességet, amelyet
megbízhatóságukkal vívtak ki, a technika segítségével ellenőrizhetővé is tehetik, sőt a tőlük származó
digitális dokumentumpéldányok hitelességét a további felhasználás során (pl. tudományos hivatkozás
vagy más bizonyítási eljárás) is igazolni tudják. Más
bizalmi szolgáltatásoktól eltérően a Loca Credibilia
nem csak azt képes igazolni, hogy egy dokumentum
önmagában hiteles-e, de azt is, hogy melyik szolgáltatási példány másolataként jött létre, valamint akár
azt is, hogy részei vagy egésze mely más példányokban kerültek felhasználására.
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Melléklet: Definíciók a digitális könyvtár
fogalmának meghatározásához
ARL, 1995:
„A digitális könyvtár nem egy egyedülálló entitás;
A digitális könyvtár több erőforrás összekapcsolását lehetővé tevő
technológiát igényel;
A számos digitális könyvtár és információs szolgáltatás között a kapcsolatok transzparensek a végfelhasználók számára;
A digitális könyvtárakhoz és információs szolgáltatásokhoz való
egyetemes hozzáférés a célkitűzés;
A digitális könyvtár nem korlátozódik a dokumentum-szurrogátumokra, hanem a nyomtatásban nem megtestesíthető és terjeszthető
műtárgyakra is kiterjed. ”
Arms, 2000:
„Nem hivatalos definíció szerint a digitális könyvtár információk rendszerezett és kezelt gyűjteménye, melyhez szolgáltatások kapcsolódnak, és ahol az információt digitális formában tárolják és hálózatok
útján teszik hozzáférhetővé. E meghatározásban kiemelt szerepe
van az információ kezelésének. A műholdról a földre küldött adatfolyam nem könyvtár. Ugyanazok az adatok, ha szisztematikusan
rendszerezve vannak, digitális könyvtári gyűjteménnyé válnak. A
legtöbb ember nem tekintene digitális könyvtárnak egy adatbázist,
mely egyetlen vállalat pénzügyi adatait tartalmazza, de több vállalat
ilyen típusú információinak gyűjteményét már el tudja fogadni egy
könyvtári gyűjtemény részeként. A digitális könyvtárak különféle
információt tartalmaznak, sokféle felhasználó számára. A digitális
könyvtárak mérete az egészen kicsitől a hatalmas méretűig terjed, és
bármilyen típusú számítógépes berendezést és bármilyen megfelelő
szoftvert használhatnak. Ami egységessé teszi őket az az, hogy az
információkat számítógépen szervezik és hálózaton keresztül teszik
elérhetővé a következő eljárások segítségével: az anyag kiválasztása a gyűjteményben; annak rendezése; azok elérhetővé tétele a
felhasználók számára; valamint azok archiválása.”
MacCall, 1999:
„Egy digitális könyvtár olyan elektronikus tudásforrás gyűjtemények
gyűjteménye, amelyet annak érdekében fejlesztettek ki és tartanak
fenn, hogy eleget tegyen egy adott felhasználói kör minden információigényének.”
Wikipedia (az angol nyelvű oldal szövegének fordítása):
„A digitális könyvtár egy speciális, digitális objektumok gyűjteményét
tartalmazó könyvtár, mely magába foglal szöveget, vizuális anyagot,
audio- és videófelvételt elektronikus médiaformátumban tárolva
(szemben a nyomtatott, vagy más médiaformátumokkal), valamint
eszközöket azok szervezésére, tárolására és letöltésére. A digitális
könyvtárak méretüket és terjedelmüket tekintve nagyon különbözhetnek, a fenntartójuk lehet magánszemély, vagy szervezet, esetleg
kapcsolódhatnak létező könyvtári létesítményekhez, vagy szervezetekhez, vagy tudományos intézményekhez ill. intézetekhez. A digitális
tartalmat tárolhatják helyben, vagy távolról elérhető számítógépes
hálózatokon. Az elektronikus könyvtár egyfajta információkereső
rendszer. Ezek az információkereső rendszerek képesek egymással
információt cserélni az átjárhatóság és fenntarthatóság érdekében.”
DLI:
„A digitális könyvtárak alapvetően elektronikus dokumentumokat
tárolnak, és az ezekből képzett nagy gyűjteményeket hatékonyan
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kezelik. A digitális könyvtárak felkeresése olyan hálózati információs
rendszerek felkeresése, amelyek arra összpontosítanak, hogy miként
lehet fejleszteni a szükséges infrastruktúrát az interneten található
információk hatékony és tömeges kezeléséhez.”
Seadle – Greifeneder, 2007:
„A digitális könyvtár alapvetően olyan erőforrás, amely digitális formában rekonstruálja a hagyományos könyvtár szellemi tartalmát és
szolgáltatásait. A digitális könyvtárak magukban foglalják a digitális tartalmakat (amelyek néha, de nem feltétlenül szövegalapúak),
kapcsolatokat (amelyek lehetnek egyszerű linkek vagy összetett
metaadatok vagy lekérdezés-alapú kapcsolatok) és a szoftvereket
(amelyek lehetnek egyszerű HTML oldalak vagy összetett adatbáziskezelő rendszerek). Egyetlen, egyszerű, önmagában álló weboldal
valószínűleg semmilyen értelemben nem digitális könyvtár, mint
ahogy egyetlen oldal, vagy egy könyv sem alkot önmagában hagyományos könyvtárat. A nyers adatok halmaza, amilyenek például
a Hubble űrteleszkópról érkeznek, valószínűleg szintén nem alkotnak
digitális könyvtárat, noha tartalmuk miatt vitathatatlanul összetartoznak. A digitális könyvtárak nem helyettesítik a hagyományos könyvtárakat. Inkább a tradicionális könyvtárak jövőjét jelentik, ugyanúgy,
ahogy a középkori kéziratos könyvtárak egyszerűen a mai nyomtatott
könyvtárak speciális és megbecsült részévé váltak.”
Leiner, 1998:
„A digitális könyvtár szolgáltatások és információs objektumok gyűjteménye, mely támogatja a felhasználókat az elektronikus/digitális
eszközökkel közvetlenül vagy közvetetten elérhető információs objektumok kezelésében.”
Shiri 2003:
„Azok a szervezetek, melyek forrásokat biztosítanak, ideértve a speciális személyzetet is a digitális művek gyűjteményének kiválasztásához, felépítéséhez, a hozzáférés biztosításához, értelmezéséhez,
terjesztéséhez, az integritás megőrzéséhez, valamint a folyamatos
elérhetőség biztosításához, annak érdekében, hogy ezek a források
könnyen elérhetőek legyenek egy meghatározott közösség vagy több
közösség számára.”
Rakesh Kumar 2016:
„A digitális könyvtár egy szolgáltatásgyűjtemény, információs objektumok gyűjteménye, amely a felhasználókat látja el információs
objektumokkal, ezen objektumokat szervezi és megőrzi, közvetlen
vagy közvetett elérhetőséggel, és elektronikus/digitális hozzáféréssel.
A digitális könyvtár elsődleges célja a hozzáférés javítása, csakúgy
mint a költséghatékony megőrzés, a lépés tartása a technikai fejlődéssel, valamint az információ megosztás.”
i2010:
„A digitális könyvtárak a nyilvánosság számára elérhető digitális tartalom rendszerezett gyűjteményei. A tartalom olyan anyag, amit vagy
digitalizáltak (könyvek és egyéb dokumentumok másolatai), vagy
amelyet eredetileg digitális formátumban készítettek.
Három kiemelt terület van, ahol a digitális technológiák lehetőségeit ki
kell aknázni az információkhoz való hozzáférés bővítése érdekében:
• online hozzáférhetőség;
• az analóg gyűjtemények digitalizálása;
• a digitális tartalom megőrzése és tárolása.”

Könyvtári Figyelõ 2019/4

A neveléstudomány és oktatásügy magyar
szakirodalmi adatbázisa
CSÍK Tibor

1989-ben, harminc évvel ezelőtt hivatalosan is megkezdte működését az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum (OPKM) számítógépes adatbázisa. Az
adatbázis a tervek szerint az Országos Pedagógiai
Információs Rendszer (OPIR) központi szurrogátumtára lett volna, ezért kezdetben nem is volt saját
neve. Elkülönítendő a könyvtár számítógépes katalógusától, csak később kapta a Pedagógiai Adatbázis (PAD) nevet. A PAD tartalmazza a kurrens,
nemzeti szakbibliográfia anyagát, tehát a teljesség
igényével veszi számba és írja le azokat a magyar és
idegen nyelvű könyveket, könyvfejezeteket és folyóiratcikkeket, melyek a magyar neveléstudomány és
oktatásügy szakirodalmát alkotják. Ezen túlmenően
részét képezi a válogatott, külföldi pedagógiai szakirodalom bibliográfiai, illetve referáló feldolgozása,
s a könyvtár pedagógiai tematikájú, bibliográfiai és
dokumentációs tevékenységének valamennyi produktuma. Az adatbázis 2007-től citációs résszel bővült,
amely kereshetővé tette, hogy mely szerzőkre hivatkoztak a magyar szakirodalmat alkotó közlemények.
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A PAD a létrejöttéhez vezető folyamatok egy emberöltővel ezelőtt kezdődtek. Az OPIR tervezete
egy olyan információs rendszer létrehozását célozta,
amely intézményi kooperáció révén, számítógépes
adatbázisok alkalmazásával veszi számba, dolgozza
föl és bocsátja rendelkezésre a neveléstudományi és
oktatásügyi információkat. A rendszer lehetővé tette
volna, hogy nemzeti szinten lehessen gazdálkodni a szakterület információs vagyonával, s ezáltal
növekedjen az információs igények kielégítésének
eredményessége, hatékonysága és gazdaságossága.
A szép reményekkel induló OPIR-hoz kapcsolódóan az OPKM-ben számos fejlesztés valósult meg. E
fejlesztések közé tartozik a PAD, a neveléstudomány
és oktatásügy magyar bibliográfiai adatbázisa.
Annak az útnak a főbb állomásait szeretnénk bemutatni, amely a PAD létrehozásától egészen a közelmúltig tart. A szakirodalmi adatbázis történetének
áttekintése bepillantást enged abba is, milyen nehézségek akadályozták egy tudományág információellátó rendszerének megszervezését. A PAD története
rávilágít arra, milyen a magyar szellemi javak szám-
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bavétele a pedagógia területén, tágabb nézőpontból
pedig, hogy milyen a lehetősége a hazai tudományt
leíró és tulajdonságait fölmutató adatbázisnak.

A politikai döntés és tovagyûrûzô hatása
Az 1960-as évek közepén az ország irányítása érdeklődést mutatott a tudományos kutatások eredményei,
a belőlük nyerhető információk, s ezzel összefüggésben az információs rendszerek kiépítése iránt.1
A témát a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottsága is megtárgyalta, s ez alapján 1969-ben
meg is jelentek a párt tudománypolitikai irányelvei.
A határozat többek között megállapítja, hogy „A felső
(kormány) szintű irányításhoz szükséges, a legfontosabb kutatási feladatokra és eredményekre vonatkozó
információk jelenleg nem biztosítottak. A kutatóhelyek tudományos informáltsága és annak feltételei
alatta maradnak a korszerű követelményeknek.” (Bereczky, 1970. 35. p.) A tömör megfogalmazás jelezte,
hogy a kutatásokat a kormányzat meg kívánja ismerni
és eredményeiket fel akarja használni, továbbá szükségesnek látja a kutatóhelyek információellátásának
a „korszerűsítését”.
A kutatások – elsődlegesen az alapkutatások és hadiipari fejlesztések – kormányzati támogatása a 60-as
években az egész világon új irányt vett.2 Az információs háttér megteremtésében és a számítógépes
adatbázisok kifejlesztésében az Egyesült Államok
járt az élen a Dialog Information Services (Bourne
– Hahn, 2003) kiépítésével. S mivel az oktatást is
nemzetstratégiai ágazatnak tekintették, megindult
az Educational Research Information Center – ERIC
kifejlesztése is. (50 Years of ERIC)
Az MSZMP „politikai döntése” végrehajtásának kimunkálása érdekében létre hozták az Országos Távlati Tudományos Terv3 elnevezésű programot, melynek
6. főiránya A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások volt. A „hatos főirány” keretében
1973-tól 1984-ig egymást váltó irányító testületekkel
és módosuló koncepciókkal folyt a munka, s ez idő
alatt több mint 100 millió forintot költöttek rá (Halász, 1988), ami akkor óriási összegnek számított. A
párt Tudománypolitikai Bizottságának, illetve az élén
álló Aczél Györgynek az volt az elsődleges elvárása,
hogy a hosszú távú köznevelés-politikai döntések
tudományos megalapozása érdekében határozzanak
meg mintegy fél tucat átfogó kutatási területet, s tegyenek javaslatot a pedagógiai kutatások irányításának és intézményi hálózatának kiépítésére (Pőcze,
1989. 11–13. p.). Az egy évtizedig tartó munka végül
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nem érte el célját. „A hatos főirány kudarca” számos
tényező eredőjeként adódott, ezért ismertetése szétfeszítené a tanulmányt; a munkálatok során ugyanis
alig szétválaszthatóan fonódott össze a tudományos
vita, a politikai küzdelem, a forrásokért és pozíciókért folyó vetélkedés, valamint a hazai kutatások bekapcsolásának igénye a nyugati tudományos életbe.
A társadalomtudományok területén a párt kezdeményezésének elsődleges célja az irányítás és ellenőrzés új mechanizmusának kialakítása volt, s kevésbé
a politikai döntések tudományos megalapozása. A
szakpolitika tudományos megalapozásának fölvetéséről Halász Gábor így ír: „A társadalomtudományi
kutatások kiemelt kormányzati támogatását a hetvenes évek elején egy olyan – a nemzetközi tudományos
közösséggel aktív kapcsolatban lévő – kutatói kör
szorgalmazta, és próbálta érvekkel alátámasztani,
amely a kutatások akkor ismert és elfogadott céljai
(megismerés és kritika) mellé egy újabb felvételét
szorgalmazta: a szakpolitikák megalapozását. A hetvenes években ez még radikális javaslatnak számított,
hiszen a legtöbben egyáltalán nem gondolták azt,
hogy a kormányzati politikákat társadalomtudományi
kutatások alapozhatják meg.” (Halász, 2001. 117. p.)
A párt Tudománypolitikai Bizottsága 1974-ben társadalomtudományi információs rendszer fölállításáról is határozott. Azon belül az OPKM-et jelölte ki a
pedagógiai információs rendszer (mint szakterületi
központ) feladatainak ellátására. A rendszer kidolgozását megalapozó kutatások a Pedagógiai információ
sokoldalú kialakítása, nemzetközi koordinációja és
szolgálatba állítása téma keretében indultak meg. A
cél a hazai, valamint a külföldi oktatásügy és neveléstudomány információinak rendelkezésre bocsátása
volt (Horváth, 1988. 47. p.; Droppánné, 2010. 467.
p.). A társadalomtudományi információs rendszer
ügyével a Magyar Tudományos Akadémia is foglalkozott, 1978-ban megvitatta a felépítésre, működésre vonatkozó irányelveket (Rózsa, 1978). E szerint a
rendszer a könyvtárakra épült volna, amelyek tudományterületenként alrendszerbe szerveződnek, s az
alrendszer munkáját kijelölt információs szakközpont fogta volna össze. A nemzetközi együttműködés szükségessége is hangsúlyt kapott, elsősorban az
UNESCO dokumentációs központjaival és természetesen, a szovjet kezdeményezésre, a szocialista országok tudományos akadémiái által létrehozott Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszerrel
(általánosan használt orosz mozaikszóval MISZON)
fönntartandó kapcsolat.
A pedagógiai információs rendszer indulásához tehát
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A NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS OKTATÁSÜGY MAGYAR SZAKIRODALMI ADATBÁZISA
megvolt a politikai akarat, az akadémiai támogatás,
amit kiegészítettek az ágazati irányítás információs
igényei és nem mellesleg, gazdaságossági megfontolásai. A Művelődésügyi Minisztérium 1981-ben
tárgyalásokat indított a háttérintézményei – az Országos Pedagógiai Intézet (OPI), a Könyvtártudományi
Módszertani Központ (KMK), az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK), az Oktatáskutató Intézet
(OKI) és az OPKM – közötti együttműködés kiépítése érdekében. A többször is kezdeményezett együttműködés elsődleges területei: a külföldi könyvek
beszerzése, a kiadványcsere, a külföldi tanulmányutak jelentéseinek egységes feldolgozása, az iskolai
kísérletek és a fejlesztések egységes nyilvántartása.
Az intézmények a központi dokumentumbeszerzés
és -elosztás bevezetését mindenképpen el akarták
kerülni, ezért készek voltak megegyezni.4 De hangsúlyozták, hogy a folyó kutatások egyike sem nélkülözheti a szakirodalmi forrásokat, ezért több példány
megléte szükséges az országban. A nyilvántartások
vezetése föltételezte volna a feladat ellátásának finanszírozását, az adatok bekérése és kezelése pedig
a megfelelő fölhatalmazást.
Az OPKM-ben az 1980-as évek elejéig tartó előkészítő szakasz legmaradandóbb eredménye a Tizenegy
nyelvű pedagógiai szótár anyagának összeállítása és
megjelentetése volt (Arató, 1982–1985). A szótár a
XX. század eleji tudományos elvek szerint megpróbálta egy-egy szakkifejezés idegen nyelvi megfelelőit megadni, s részben fogalommeghatározásokkal,
szómagyarázatokkal pontosítani a jelentést. Ez a
klasszikus szótárforma azonban csak segítséget jelenthet az információfeldolgozásban, de nem eszköze
a tematikus reprezentációnak. A XX. század utolsó
harmadában az információ-visszakeresés már olyan,
ún. ellenőrzött szótárakon (controlled vocabularies)
nyugszik, melyek kezelik a megnevezés problémáit,
s a szakkifejezéseket a terminológia fogalomrendszerében helyezik el.
Az információellátás szempontjából meghatározó,
hogy milyen szakirodalmi források érhetőek el. A magyar pedagógiai kiadványok megszerzése a könyvtárnak nem jelentett gondot, mert válogatási joga révén
részesült a kötelespéldányokból, és állománya nemzeti gyűjteménynek minősült. A külföldi, különösen a
nem szocialista országok tudományos publikációinak
beszerzése azonban nehézségekbe ütközött. A valutahiányt a könyvtár cserekapcsolatok kialakításával
próbálta leküzdeni. A módszernek nagy hátránya az
esetlegesség volt, ti. olyan kiadványt küldött a partKönyvtári Figyelõ 2019/4

nerintézmény, amit a cserealapjából tudott. Ezért még
szoros együttműködés mellett sem volt biztosítható
a kutatás által is elvárt szisztematikus gyarapítás. (A
nyugati kiadványok érkezése a párt szempontjából
fokozott éberséget és ellenőrzést kívánt, de ezzel
a vetülettel nem kívánunk bővebben foglalkozni.)
Megvonva az 1970-es és 80-as évek kiadványcseréjének mérlegét megállapítható, hogy az OPKM jóval
több kiadványt küldött – mind a szocialista, mind
a tőkés országokba –, mint amennyit onnan kapott
(Droppánné, 2010. 494–495.p.). Az 1970-es évek
második felétől a könyvtár arra törekedett, hogy növelje beszerzési forrásait, s így több kiadványt tudjon
megvásárolni.5

Megbízás rendszerterv kidolgozására
1982-ben a Művelődési Minisztérium határozatában
az OPKM-et bízta meg a pedagógiai információs
rendszer koncepciójának részletes kidolgozásával
(Lengyel, 1988. 153. p.). A könyvtár és az információs rendszer fejlesztésének megindításában elévülhetetlenek az érdemei Balázs Mihály6 főigazgatónak,
aki sokakat meg tudott nyerni az ügynek. Az ő vezetése alatt a könyvtár munkája átalakult, megújult.
Csak néhány példa erre a teljesség igénye nélkül: a
minisztériumtól, illetve a „hatos főiránytól” átvállalta az iskolai kísérletek nyilvántartását és a tematikus föltárást; felmérések és irányelvek készültek az
iskolai könyvtárakról; gyűjtötték a bevált oktatási
módszereket és könyvtárfejlesztési program valósult
meg; tematikus bibliográfiák és szemletanulmányok
készültek; a külföldi országok iskolarendszeréről,
jogi szabályozásról és tanterveiről ismertetések jelentek meg; nyitott a külföldi pedagógiai információs
szervezetek és intézmények irányába; a magyar pedagógia klasszikusainak kiadása (Finánczy, Weszely
stb.); minden eszközzel támogatta a tudományos kutatást, a tankönyv- és tantervfejlesztési munkálatokat,
melyek a 80-as évek közepére hoztak eredményeket.
Balázs a rendszerterv elkészítésére Horváth Tibort,
az ELTE adjunktusát kérte föl, akinek a szakterülete a
könyvtárak informatikai fejlesztése, hálózattá szervezése (Horváth, 1969) volt. Az OPIR koncepció szintű
tervezete 1983-ban készült el. A terveket a társintézmények támogatták, s Szabolcsi Miklós irodalomtörténész, akadémikus, az OPI főigazgatója megnyerte
az ügynek Köpeczi Bélát, a politikus tudóst, az akkori
művelődésügyi minisztert. A következő évben megalakult az OPIR rendszertanácsa Szabolcsi elnökletével, a titkári teendőket pedig Horváth látta el, aki
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akkor már az OPKM főigazgató-helyettese volt. 1985
augusztusában a véglegesített tervek alapján megindulhatott a megvalósítás. Az OPKM fejlesztési munkálatait – különösen is a számítógépes adatbázis és a
pedagógiai tárgyszójegyzék kidolgozása, indexelési
eljárás bevezetése – Tóthné Környei Márta (Csík,
2018) koordinálta, aki ugyancsak az ELTE oktatói
közül került a könyvtárhoz.
Az OPKM rendszerbeli helyét meghatározta, hogy
a pedagógiai szakirodalom legnagyobb részével
rendelkezett hazánkban, és több mint 400 000 kötetes állománya a katalógusok alapján jól kereshető
volt. A beszerzett külföldi forrásokról különböző
kiadványok (pl. gyarapodásjegyzék, referáló lap) és
szolgáltatások (pl. tartalomjegyzék-küldés, témafigyelés) révén értesített. Állományából a forrásokat
a legkülönbözőbb módon bocsátotta rendelkezésre:
kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, másolatküldés,
mikrofilmlap. A könyvtárnak elismert volt a bibliográfiai tevékenysége a szakterületen, elég csak két
kiadványra utalni: a Magyar pedagógiai irodalom
című kurrens, nemzeti szakbibliográfia és a Külföldi
pedagógiai irodalom című válogató bibliográfia. A
kurrens nemzeti szakbibliográfiát 1958-ban a „száműzetését” a könyvtárban töltő Zibolen Endre7 neveléstörténész kezdeményezte, a retrospektív pedagógiai
bibliográfiák közül kiemelkednek Jáki László művei.
Az OPIR lehetőséget teremtett a bibliográfiai tevékenység továbbfejlesztésére, adatbázis kiépítésére.
A könyvtár számos faktografikus nyilvántartással is
rendelkezett, például az iskolai kísérletek számbavétele, mely ugyancsak adatbázissá szervezhetővé
vált. Az állomány, az arra épülő szolgáltatások, a
bibliográfiai és faktografikus információk rendelkezésre bocsátása mellett az OPKM-nek jelentős nemzetközi kapcsolatai voltak elsősorban a szocialista
országok pedagógiai információs központjaival. A
kapcsolatok közül kiemelendő az UNESCO, illetve
az International Bureau of Education (IBE – francia elnevezéssel:Bureau International d’ Éducation
fenntartott együttműködés. 1984-ben megállapodás
született, hogy az IBE az OPKM-et tekinti nemzetközi információs rendszere kelet-európai központjának.8 Az IBE kialakította információs hálózat, az
épülő bibliográfiai és faktografikus adatbázisok és a
fenntartott szolgáltatások sok tekintetben mintaként
szolgált az OPKM számára az OPIR tervezésénél.
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Az UNESCO IBE információs rendszere
Az IBE-t független szervezetként 1925-ben Svájcban
alakították meg neves9 pszichológusok és pedagógusok a neveléstudományi és -lélektani kutatások ösztönzésére. A szervezetet 1929-től 1967-ig Jean Piaget
vezette, a titkársága és könyvtára 1937-től Genfben,
a Népszövetség volt épületében működött, 1969-ben
pedig az UNESCO intézete lett.
Az IBE-UNESCO könyvtára a szervezet működéséhez, kutatásaihoz nélkülözhetetlen szakirodalmi
források és faktografikus információk rendelkezésre bocsátásán kívül ellátja a dokumentációs központ
feladatát is; állománya nagy múltú nemzetközi archívum is, többek között részét képezi a tankönyvés tantervgyűjtemény (több mint 100 országból a
XIX. század végétől), a 1930-as évek elejétől kapott
ún. országjelentések (national reports), továbbá a
saját, az UNESCO és a különböző államokból származó kiadványok, adatközlések. A dokumentációs,
illetve információs központ a tematikus feldolgozáshoz 1973-ra kialakította az ún. UNESCO: IBE
education thesaurust. A tezaurusz három fő részből
áll: a deszkriptorcikkek betűrendben, a deszkriporok
fazettás csoportosításban és a permutált mutatóba rendezett szavak.10 A 80-as években az IBE információs világhálózat International Network for
Educational Information (INED) kiépítésén dolgozott. Az UNESCO azon országoknak, illetve intézményeknek, amelyek neki dokumentumokat küldtek,
adatokat szolgáltattak, illetve együttműködtek, adatbázis-kezelő szoftvert bocsátott a rendelkezésükre. A
Computerised Documentation Service / Integrated
Set of Information Systems (CDS/ISIS) 11 nevű
programot 1985-re fejlesztették ki bibliográfiai adatbázisokhoz, mely hierarchikus adatmodellt alkalmazott, és miniszámítógépeken futott.

Az OPIR tervezete12
Az OPIR deklaráltan hármas célt követett:
– döntési információs rendszerként a vezetők, irányítók információs igényeit szolgálni,
– a neveléstudományi kutatások, a közoktatásügy
fejlesztésének információs hátterét biztosítani,
– a pedagógusok információs szükségletét kielégítő dokumentum- és tudásbázist szolgáltatni.
A célokból következően tematikája középpontjában
a közoktatás, valamint a felsőoktatás pedagógiája
állt, és forrásai egyaránt származhattak itthonról és
külföldről is.
Könyvtári Figyelõ 2019/4
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Az OPIR alapját öt intézmény együttműködése képezte volna. Az intézmények fő feladatainak információs vetülete határozta meg a rendszerben betöltött
szerepüket: az OPKM a pedagógia információs és
dokumentációs központja, az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) a taneszközök, AV-anyagok
fejlesztési és tájékoztatási intézménye, az Országos
Pedagógiai Intézet (OPI) sokrétű tevékenysége közül kiemelendők a tanügy-igazgatási, módszertani
feladatok, a továbbképzés és kutatás, az Oktatáskutató Intézet (OKI) rendelkezett az oktatáspolitikát
megalapozó kutatások eredményeivel, a Tudományszervezési és Informatikai Intézet (TII) a statisztikai
információk forrása volt. Az OPIR ezen intézetekre
támaszkodva munkamegosztás bevezetésével, a koordináció erősítésével kívánta az információs rendszert kiépíteni. A már meglévő szolgáltatások integrálásával és továbbfejlesztésével számolt, tehát nem
új rendszer fölállítását célozta.
A tervezetben az OPIR öt magintézete nem hierarchikus kapcsolatban áll egymással, hanem egyrangúk.
A kialakított hálózatnak nincs központja, valamennyi
intézmény a tevékenysége során létrehozott információkat, adatokat megosztja, az adatbázisaihoz hozzáférést biztosít. Az OPIR-t rendszertanács irányítja,
melyet a kooperáló intézetek vezetői és szakértői
alkotják, az OPI főigazgatója elnököl, a titkárság
feladatát az OPKM látja el. A magintézeteken kívül
a hálózathoz csatlakozhatnak a pedagógusképző felsőoktatási intézmények, megyei és városi könyvtárak,
megyei pedagógiai intézetek/kabinetek.
Az alapító intézmények tudták, hogy az OPIR felállításában nem lehet számítani nagy állami beruházásra,
ezért a rendszert az egyes intézmények összehangolt
fejlesztése révén tervezték megvalósítani. A digitális
kommunikációt a kiépülő fizikai hálózat biztosította
volna, az ezt célozó K+F Információs Infrastruktúra Program 1986-ban indult. A hosszú távú tervek
szerint a közoktatási intézmények is kapcsolódnának a rendszerhez. A megyénként fölálló információs rendszerek az iskolai munka tudásmenedzsment
eszközeként is szolgáltak volna. Az erre vonatkozó
modellkísérletek három megyei pedagógiai intézetben – Békés, Nógrád, Pest – folytak.

A PAD indulása
Az OPKM elsődleges feladatának a dokumentumok,
információforrások egységes és géppel olvasható leírásának kidolgozását tekintette. Ez nélkülözhetetlen
volt a rendszerszintű számbavételhez és az adatcseréKönyvtári Figyelõ 2019/4

hez, hogy áttekinthetővé váljanak a rendelkezésre álló
információforrások, s elkerülhetővé a párhuzamos
feldolgozás. A könyvtár az International Standard
Bibliographic Description (ISBD) szabályait követő magyar bibliográfiai szabványcsaládnak (MSZ
342113) megfelelő adatlapokat alakított ki, amelyek
alapját képezték a bibliográfiai adatbázis rekordszerkezetének. Így lehetővé vált – az egy feldolgozás,
sok felhasználás elve szerinti – közös/osztott katalogizálás, és az elkészült leírások a legkülönbözőbb
szolgáltatásokhoz, kiadványokhoz váltak közvetlenül
használhatóvá. A bibliográfiai rekordok átadása történhetett például mágneses hordozón, de a jövőbeli
terv a hálózati adatátvitel volt.
Az egységes feldolgozás első outputjai még nyomtatott kiadványok voltak: az 1984/85-ben zajló iskolai
kísérletekről szóló kiadvány számítógépes adatlappal készült (Verőcei, 1988. 102–103. p.), 1987-től
a dokumentumleírásokat az OPKM-től nyomtatott
katalóguscédulán kapták a megyei pedagógiai intézetek, a Magyar pedagógiai irodalom kurrens szakbibliográfia 1987. 3. száma már számítógéppel készült
(Csabay, 1988).
A számítógépesítés legnehezebb része a géppark
megszerzése volt. A prioritások átrendezése az
OPKM költségvetésében nem bizonyult elegendőnek, külső források bevonása nélkül lehetetlen volt a
gépvásárlás. A könyvtár különböző oktatásfejlesztési
programokhoz és eszközbeszerzési projektekhez kapcsolódott, s így tudta megszerezni az adatrögzítéshez
szükséges Commodore 6414 mikrogépeket és két IBM
személyi számítógépet az adatbázisok kezelésére
és az outputok elkészítéséhez (Csabay, 1988). Az
egyik legnagyobb beszerzést az Andrew W. Mellon
Foundation pályázatából 1990-ben sikerült megvalósítani. A könyvtári rendszer nagy várakozásokkal
tekintett az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Központi Könyvtára
eszközbeszerzési pályázatára, bízva abban, hogy ez
az első lépést jelenti a tudományos szakkönyvtárak
számítógépesítésében.15 Az OPKM-ben a gépekhez
illeszkedő szoftvereket a számítástechnikai csoport
készítette el. Az adatbázisok kezelésében egyre nagyobb szerepet kapott a CDS ISIS program, amelyet
az UNESCO engedélyével használt az intézmény.
Az információk tartalmi reprezentációjának egységessége érdekében az OPKM tárgyszójegyzéket dolgozott ki és jelentett meg (OPIR 1986). A tárgyszójegyzék elsődleges feladata a terminológiai kontroll
és a megnevezések egyértelművé tétele volt. Ennek
érdekében kezelte a szinonímiát a lásd – L, helyette
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– H használatával és a homonímiát, az ún. értelmező
alkalmazásával. A tárgyszavak közötti tartalmi ös�szefüggést lásd még – LM jelöléssel adta meg. Az
idegen nyelvi megfelelők többsége – angol, német,
orosz – a 11 nyelvű pedagógiai szótárból került ki, s
ezt kiegészítette a tárgyszó Egyetemes Tizedes Osztályozásban (ETO) található jelzete. A tematikus csoporthoz tartozásra az ún. szakcsoportszám utalt. Ez a
tárgyszójegyzék fő, betűrendes részét (tárgyszavak,
szinonimák, modifikátorok) követő ún. szakcsoportos részből származott. A tárgyszavak tematikai csoportosítása fazettás elveken nyugodott, s az egy-egy
fazettán belüli rendet néhány hierarchiaszintű osztályozás adta. A szakcsoportszám a tematikai csoportokat, alcsoportokat, illetve a hierarchiabeli helyet
jelölte arab számmal, az ún. tizedes elvnek megfelelően. A szakcsoportos rész a kidolgozottsága és
jelzetelése okán tekinthető szakterületi osztályozásnak. A tárgyszójegyzékben való keresést betűrendes
mutató segítette, amely a többtagú kifejezések (pl.
általános iskola, iskolai nevelés) minden eleméhez
belépést engedett.
A tartalmat leíró tárgyszólánc megalkotását külön indexelési eljárás szabályozta. Az alkalmazott
Preserved Contex Index System (PRECIS) eljárás
lehetővé tette egyrészt, hogy a tárgyszóláncot alkotó
szintaxis géppel olvasható legyen, ami a pontosabb
visszakeresést célozta. Másrészt számítógéppel lehetett készíteni a nyomtatott tárgymutatót, ami biztosította a tárgyszólánc valamennyi releváns elemének
megtalálását. Az indexelés lényege, hogy a tárgyszavak adott témában játszott szerepét ún. operátorokkal
jelölték (pl. pedagógus – könyvtáros – oktatás esetén
kit, ill. kiket oktatnak; vö. szintaktikai homonímia
kezelése). Az indexelési eljárást Horváth Tibor honosította meg (Horváth, 1987) Derek Austin a British
National Bibliography (BNB) számára kidolgozott
rendszere alapján.
A brit nemzeti bibliográfia PRECIS alapú indexeléséhez vezető út – Austin szerint – 1967-ben indult,
amikor a NATO támogatást adott a fazettás elveken
alapuló könyvtári osztályozás kutatására, amely a
Classification Research Group (CRG) keretében folyt
(Austin, 1998. 27. p.). A szintaktikai reláció implicit
módon már S. R. Ranganthan PMEST formulájában
is benne volt, de a fazettás elvek legátfogóbb továbbfejlesztése B. C. Vickery nevéhez fűződik (Broughton,
2011). A PRECIS kidolgozását a BNB azon kezdeményezése is támogatta, hogy a géppel olvasható katalogizálás (Machine Readable Cataloging – MARC)
mellett a tartalmi feltárást – beleértve a tárgymuta-
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tó láncindexét is – számítógépesíteni akarta. Ezen
elvárásoknak eleget téve – s támaszkodva a CRG
eredményeire és a generatív grammatika elméletére
– fejlesztette ki Austin a PRECIS-t 1984-re.16
Az OPKM számítógépes bibliográfiai adatbázisának próbaüzeme 1988 végén lezárult. A könyvtár
munkatársai már belső képzésen megismerkedtek a
bibliográfiai leírás és a tartalmi föltárás új módjával.
Így 1989-től az OPIR központi szurrogátumtára hivatalosan is megkezdte működését. Ez a számítógépes
adatbázis képezte az alapját a könyvtár szolgáltatásainak és kiadványainak (output), többek között a
bibliográfiai adatok szolgáltatásának, a katalóguscédula-nyomtatásnak, a kurrens szakbibliográfia
nyomtatott kiadásának.

Változások
Az 1990-es években az OPIR magintézményei – az
OPKM kivételével – átalakultak, illetve megszűntek. A hálózat megyei központjait alkotó pedagógiai
intézetek/kabinetek sorsa lényegében ugyancsak a
megszűnés lett, de a folyamat hosszan elhúzódott.
Az intézmények könyvtáraira is a felszámolás várt,
például az OOK könyvtára anyagának elszállítására
az OPKM néhány napot kapott. A felsőoktatási és
akadémiai intézmények helyzete viszont megerősödött. Az 1993. LXXX. törvény a felsőoktatásról
visszaadta az egyetemeknek a tudományos fokozat
adományozását, és ismét nagy súlyt helyezett a tudományos kutatások végzésére. Az 1994. XL. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról megerősítette
a kutatóhálózat autonómiáját. A felsőoktatási és az
akadémiai intézményeket nem kötötték az OPIR
megállapodásai, s „visszakapott” autonómiájuk tudatában és az eredményességük érdekében úgy ítélték, saját könyvtárukat maguknak kell fejleszteni, s
az együttműködésben – még ha az önkéntes is lett
volna – kötöttséget láttak. Mindezek oda vezetettek,
hogy az OPIR intézményi háttere megszűnt.
A tudományos kutatás és az oktatás információellátása, illetve az ezt biztosító rendszer fölállítása
azonban továbbra is élvezte a politika támogatását.
Antall József kormánya mellett Tudománypolitikai
Bizottság (TPB) működött, amelyet Mádl Ferenc
vezetett tárca nélküli miniszteri rangban, s részben
kormánytagokból és az MTA elnökéből stb. állt. A
TPB fölkérésére, a Csurgay Árpád akadémikus, az
MTA főtitkárhelyettese vezette bizottság kidolgozta
az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer előzetes tervét (Előzetes 1994). A tervezetet a TMB elKönyvtári Figyelõ 2019/4
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fogadta, s megbízást adott a véglegesítésre és a pénzügyi alapok megteremtésére. A döntés komolyságát
mutatta, hogy a mély gazdasági válság és az ország
eladósodottsága ellenére, de az ügy fontossága miatt
megindult a világbanki kölcsön felvételének előkészítése (Rózsa, 1995). A számos korszakos célkitűzés közül csak egyet emeljünk ki: „Magyarországon
valamennyi könyvtár úgy működjék, mintha egyetlen
corpust alkotna az állománya, és mintha a könyvtárak nyilvántartásai, egy – bár nagyon differenciált –
nyilvántartásként működnének.” (Rózsa, 1995. 11. p.)
Az előkészítésben részt vevő Rózsa György és Horváth Tibor így érvelt a rendszer mellett: „a könyvtáriszakirodalmi informatika fejlesztése globális és tárcaközi feladat, divatos fogalommal stratégiai kérdés
(az oktatásügyhöz hasonlóan). Ha pedig ez így van,
akkor ennek már csak a nemzetközi integrációs törekvések miatt is meg kell teremteni országos (nemzeti
– itt jegyezzük meg, hogy az angolban és franciában
e két fogalom azonos) hazai integrációját. Már csak
ezért is kormányzati feladat ez, nem pedig egyszerűen
a piacgazdasági mechanizmus közvetlen következménye (akár bármilyen nemzetközi gazdasági, tudományos stb. integrációs program).”(Rózsa – Horváth,
1994, 387. p.) De minden ésszerű érv ellenére ez a
terv is félbe maradt.
A magyar könyvtári rendszerben is korszakos változások mentek végbe. Hosszas várakozás után 1994ben megjelent (Sipos, 1994) a magyar szabványoknak
megfelelő bibliográfiai rekordok adatcsere-formátuma a HUNMARC. A HUNMARC azonban nem lett
szabvány (Rácz, 2003. 258. p.), így bármely más, az
ISO 2709 szabványon nyugvó formátum is „szabályosnak” minősült. Az eltérő formátumok okozta hátrányok akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor a különböző cégektől vásárolt integrált könyvtári szoftverek
nem vagy csak utólagos javításokkal tudták fogadni
egymás bibliográfiai rekordját. Ez az inkompatibilitás
nagyon megnehezíti például a duplumok – ugyanarról a műről készült kétféle leírás – kiszűrését. Ezért
a közös/osztott katalogizálás vagy a lelőhelyadatokat
is tartalmazó katalógusok működése érdekében újabb
és újabb fejlesztések szükségesek, ami újabb és újabb
kiadással jár. Tovább bonyolította a helyzetet, amikor
a bibliográfiai leírások nem is a magyar szabvány
szerint készültek, mert a szoftver például az AngloAmerican Cataloguing Rules (AACR) szerint működött. Így lehet az, hogy ugyanazon könyvtár eltérő
módon feldolgozott állományait külön-külön adatbázisban kell keresni. Vannevar Bush korszakos esszéjében többek között azért támogatta a gépi informáKönyvtári Figyelõ 2019/4

ciókeresést, hogy a könyvtári keresés nehézkességei
– pl. a kereséskor a rendszerbe való ki- és belépések
– kiküszöbölhetők legyenek.17 Nálunk, a megoldást
kínáló könyvtárgépesítéssel, sikerült reprodukálni az
általa bírált és elvetendőnek ítélt helyzetet.
Az 1994-es előzetes rendszerterv második (Számítógép, számítógép-hálózat és integrált könyvtári rendszer, 1999–2000 című) rész szerzői tévhitnek tartották
az eltérő rendszerekből adódó nehézségeket.
„Vissza-visszatérő gondolat, ill. kritikai elem, hogy
eleve vesztes helyzetből indulunk, mert úgymond nem
egyetlen rendszert vásárolt meg az ország, sőt még
az akadémiai, egyetemi szféra sem, így az >>ös�sze-vissza<< megvásárolt rendszerek nem lesznek
képesek adatcserére, sem más együttműködésre stb.
Kétségtelen, hogy elképzelhető egy jól kiválasztott
pillanatban hozott döntéssel, hogy egy egész országot
lefedő, egyetlen szoftverre alapozott, ún. nemzeti, osztott könyvtári rendszert hozzanak valahol létre, mint
ideálisnak tűnő megoldást. Valamelyest hasonlóan
alakult a helyzet Finnországban (VTLS rendszer), ill.
Izraelben (ALEPH rendszer). Egy ilyen megoldáshoz
azonban egyszeri nagy összegű beruházás kell (több
tíz millió dollár, pl. a finn rendszer esetében), másrészt rendkívüli koordinációs munka és együttműködési készség.” (Előzetes, 1994. 42. p.)
Bárki megtapasztalhatja, hogy eltérő rendszerekkel,
rendkívüli koordináció nélkül milyen lett nemzetünk
könyvtári rendszere, azt pedig meg lehetne vizsgálni,
mennyi pénzt költöttünk rá.
A 90-es évek gazdasági válsága és az ezzel járó
költségvetési megszorítások is erősen sújtották az
országos szakkönyvtárakat, ami a beszerzések alulfinanszírozásával, a fejlesztések ellehetetlenülésével járt. Ezen túlmenően azonban még folyamatos
szakmai támadásoknak18 is ki voltak téve, még az
MTA Könyvtára is védekezésre kényszerült.19 Az
országos szakkönyvtárak hanyatlását legjobban azon
lehet lemérni, hogy készül-e az adott tudományág
kurrens nemzeti szakbibliográfiája. A téma tárgyalása messze vezetne, ezért csak arra utalunk, hogy a
ma mércének tekintett és a tudományos teljesítmény
mérésében nélkülözhetetlennek tartott szakirodalmi
adatbázisok jó része tudományos szakkönyvtár készítette bibliográfiából, illetve referáló lapból indult
(vö. az Egyesült Államokban a National Library of
Medicine Index medicus című kiadványa az alapja
MedLine adatbázisának).
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Az OPKM és a PAD
A költségvetési megszorítások az OPKM-et is lépéskényszerbe hozták, ami többek között a könyvés folyóirat-beszerzések visszafogásához vezetett.
Több ország, leginkább a volt szocialista országok
a cserekapcsolatot megszüntették, illetve vásárlási
lehetőséget ajánlottak föl. A nemzetközi kapcsolatok pénzügyi háttér hiányában leépültek. A kötelespéldány jogi szabályozásának megváltozása és a
beszolgáltatás elmaradása esetlegessé tette a pedagógiai kiadványok beérkezését. A hiányt könyvárusi
forgalomból kellett pótolni, e többletköltség fedezetét
azonban nem kapta meg az intézmény.
A könyvtár a külföldi beszerzések csökkenését úgy
próbálta ellensúlyozni, hogy a szakirodalmi információra rálátást adó bibliográfiai kiadványokat szerzett
be. A 1990-es években olyan adatbázisokat is meg lehetett már vásárolni CD-kiadásban, melyek korábban
COCOM-listásak voltak. Az OPKM a SilverPlatter
Information Inc. kínálatából a hazánkban nem, vagy
csak szűk kör számára ismert adatbázisokat kezdett
szolgáltatni. Az első a korábban már említett ERIC,
pedagógiai, bibliográfiai adatbázis volt, melyet az
Egyesült Államok kormányzata a kutatás, a nevelésügy, a pedagógusok szakmai fejlődése és a döntés-előkészítés információs háttereként hozott létre
1964-ben (50 years of ERIC). Az adatbázis a legújabb
tudományos eredményeket kívánta föltárni, ezért a
folyóiratok tanulmányait, kutatásjelentéseket, dis�szertációkat és az ún. szürkeirodalmat dolgozta föl.
Az adatbázis alkalmazta ellenőrzött szótár a The thesaurus of ERIC descriptors ma is etalonnak számít
a pedagógiai terminológiában. A másik meghatározó
adatbázis az American Psychological Association
(APA) Psychological abstracts című referáló lapjának adatbázis-változata volt, a PsycLIT. Az APA
bibliográfiai adatbázisa szigorúan tudományos elvek
szerint válogatva, de az egész világról dolgozta föl
a folyóiratcikkeket, könyveket és könyvfejezeteket,
kutatási jelentéseket stb. A tartalmi föltárás szempontrendszere, a használt tezaurusz (Thesaurus of
psychological index terms) és szakterületi osztályozás
ma is ideálkép. A két meghatározó adatbázis mellett
a könyvtár továbbiakat is szolgáltatott: AV Online,20
British Education Index (BEI),21 Education Index,22
FIS Bildung Literaturdatenbank.23 Az online szolgáltatások előretörésével az OPKM vezette könyvtári
konzorcium szolgáltatta az ERIC-et és a PsycLIT-et
(ma PsycINFO).
Az ERIC és az APA tezaurusza a magyar tárgyszó-
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jegyzék fejlesztésének is óriási lökést adott, így 1997ben megjelenhetett a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék. Az új tárgyszókészlet gazdagabb lett, az
egyes tárgyszavak és relációik pontosabban tükrözik
a terminológiát. A tárgyszavak angol, francia és német nyelvű megfelelőit pedig az ERIC, az APA, a BEI
deszkriptorai és a EUDISED többnyelvű tezaurusza
(Viet – Slype, 1984) alapján adja meg. A konkordancia meghatározásának, a terminológia kapcsolódásán
túl, az is volt a célja, hogy segítse a külföldi adatbázisokban való keresést, illetve az európai szakkifejezések megismerését. A könyvtár tartalmi föltárásának
fő eszközévé a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék
vált, fölváltva ezzel az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) teljes kiadása alapján álló katalogizálási
gyakorlatot. Az ETO kiadója, az 1992-ben alakult
UDC Consortium ugyanis a mintegy 60 000 osztályozó ismérvet tartalmazó változatra összpontosított
(Baráthné, 2007), amely a teljes kiadással szemben
már nem biztosította az egyes tudományágak igényelte, mély tartalmi reprezentációt. A PRECIS indexelés
visszakeresésben történő alkalmazásának fejlesztési
munkálatai leálltak, és a könyvtár a szintaktikai operátorok nélküli láncindexelésre tért át.24
A 90-es években számos külföldi cég kínált ún. integrált könyvtári rendszert, melyek a beszerzéstől a
feldolgozáson át a kölcsönzésig kezelték a folyamatot. Az OPKM-et is sokan megkeresték, de a kínált
szoftvereket nem a szakirodalmi adatbázisokhoz
dolgozták ki, így lényeges hiányosságaik voltak,
például a könyvfejezetek, a folyóiratok tanulmányai
leírásában, illetve a tárgyszójegyzék kezelésében.
Ezért a könyvtár továbbra is a saját szoftver- és adatbázis-fejlesztéseire volt elsősorban utalva. A munka
folyamatosan zajlik; a bibliográfiai adatbázist a saját fejlesztésű DrLib program kezeli, mely 2000-ben
elektronikus kölcsönzési modullal bővült; 2004-től a
tárgyszójegyzékből is indítható keresés; a szurrogátum megadja a linket, ahol a teljes szöveg elérhető
a weben; 2007-től a magyar szakirodalomban hivatkozott szerzők is lekérdezhetők stb.
Az OPKM a számítógép-beszerzésben nem volt elég
sikeres – például az OPIR-hoz tervezett középgéppályázatban –, így a munka személyi számítógépeken
folyt. A géppark folyamatos megújítása érdekében a
könyvtár minden pályázati lehetőséget megragadott
és sokféle munkát elvégzett. A legnépszerűbbek az
adatbázisokban – mint az ERIC, PsycLIT és a PAD –
való keresést bemutató oktatások, de voltak kevésbé
profilba vágóak is, például az elektronikus ügyintézés
tanfolyamai. A pályázati rendszer elbizonytalanította
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a tervezést, mert nem adott megfelelő visszajelzést –
ti. a döntést nem kellett indokolni, s fellebbezni sem
lehetett ellene –, és a pályázatok időtartama többnyire
egy év volt. Így a beszerzések, a fejlesztések megvalósítása is esetlegessé vált, a közép- és hosszú távú
tervezés pedig ellehetetlenült.
Az oktatásügyi irányítás egyre kevésbé igényelte az
OPKM-től az információszolgáltatást a döntés-előkészítéshez, a fejlesztésekhez. A Nemzeti alaptanterv munkálataihoz Báthory Zoltántól még közvetlen megkeresés érkezett, de inkább vállalkozások és
doktoranduszok vették igénybe az irodalomkutatást.
Bár a minisztérium belső hálózatán elérhetőek voltak
a könyvtár adatbázisai, ezeket alig használták.
A PAD a 90-es évek második felében vált elérhetővé
az interneten a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Program (NIIF) szerveréről. A belső fejlesztéseknek köszönhetően a könyvtár bibliográfiai
adatbázisai, köztük a PAD 1998-tól már saját weboldalról kérdezhetők le. Az online keresés mellett
igény mutatkozott az adatbázis CD-n történő közrebocsátására is, ez a változat 1999-ben született meg.
Az OPKM egyik alapítója a Magyar Országos Közös
Katalógusnak (MOKKA), így a könyvek leírását tartalmazó elektronikus katalógusa a MOKKA adatbázisának a részét képezi. A PAD anyaga kereshető az
OSZK Humántudományi Tanulmányok és Cikkek
Adatbázisából (HUMANUS) 2008-tól (Rácz, 2008,
2017). A könyvtár online elérhető bibliográfiai adatbázisainak rekordszáma 2019 májusában mintegy
460 000, ebből a PAD több mint 162 000 dokumentum leírását tartalmazza.
Az OPKM az 1990-es évek végétől az ERIC – illetve az előállítója, a National Library for Education
– információs tevékenységét tekintette mintának a
fejlesztésekben a kutatást támogató, nemzeti szakbibliográfiai adatbázis közrebocsátása, a terminológiai
egységesítés, majd az elektronikus dokumentumok
gyűjtése és a digitális könyvtárrá válás tekintetében.
De hagyományait folytatva az OPKM az iskolák és
könyvtáraik hálózattá szervezését is fölvetette, ami
a nevelőmunkához kapcsolódó dokumentumoknak,
a munkaközösségek kollektív tudásának elérhetővé
tételét, a kötelező olvasmányokhoz való hozzáférést
szolgálta volna. A tanulást támogató netes források
könnyebb eléréséért elindította a web iskolai könyvtárat (WebIK), de nem sikerült partnereket találni a
katalogizáláshoz. A könyvtár – más intézményekkel
ellentétben – nem kapott célzott támogatást sem a
számítógép-rendszer teljes kiépítéséhez, sem a fejlesztési tervei megvalósításához.
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Összegzés helyett
Adott tehát egy országos szakkönyvtár, mely a legnagyobb pedagógiai gyűjteménnyel rendelkezik (ma
már jóval meghaladja a félmillió kötetet). Szolgáltatásainak ún. célcsoportja az egyik legszélesebb
hazánkban, felöleli a neveléstudomány művelőit, a
pedagógusképzésben részt vevőket és a köznevelés
szakembereit. A szakirodalmi, illetve információs
források száma folyamatosan nő, a rögzített kommunikáció formái egyre sokfélébbek, és a publikációs
tevékenység mérhetősége elvárás, következésképpen
a beszerzés és a feldolgozás költségei is emelkednek.
Ezen kihívások kezelésére szokás alkalmazni a szakirodalmi információs rendszereket és a bibliográfiai
adatbázisokat.
A szakirodalmi információs rendszer megteremtésének hazai kísérletéből és a magyar neveléstudomány
bibliográfiáját tartalmazó adatbázis történetéből érdemes néhány vetületet kiemelni. Az első legyen az
intézmények és szolgáltatások rendszerré szervezése a magyar tudományosság és az oktatásügy információellátása érdekében. A rendszerré szerveződés
előnyeit mérvadó módon senki nem vitatta, a nemzetközi és a nemzeti kooperációval épülő rendszerek
szakmai és gazdasági sikere pedig vitathatatlan. (Vö.
Ohio állam felsőoktatási könyvtárainak összefogásából induló, mára nemzetközi, nonprofit, információs
szervezetté váló OCLC.) A hazai megvalósításhoz
azonban a tudománypolitikai döntésen és az akadémiai támogatáson túl nem nélkülözhető a felsőoktatási intézmények és a szakmai körök hozzájárulása,
valamint a megfelelő pénzügyi forrás.
Nyitva maradt a nemzeti szakbibliográfia kérdése is.
A nemzeti szakbibliográfia feladata, hogy számba vegye az adott tudományágban tevékenykedő magyar
szerzőket, az általuk feldolgozott témákat és a hivatkozásaikat. Több ez tehát, mint a szerzőt, címet és
a forrásdokumentum adatait tartalmazó regisztrácó.
Alkalmas arra, hogy teljes áttekintést adjon a kutatás
számára a magyar tudományosság eredményeiről, és
hozzájáruljon az idézettség validálásához.
A rendszerszerű működés nem nélkülözheti a tervezettséget, a kooperációt és az együttműködést.
És itt nem pusztán a könyvtárközi kölcsönzésre,
a másolatküldésre vagy a közös dokumentum- és
adatbázis-rendelésre gondolunk (vö. EISZ). Az
együttműködésnek ki kell terjednie az összehangolt
gyarapításra, a közös/osztott katalogizálásra és az
információmegosztásra is. Így érhető el például, hogy
egy művet ne többször és többféleképpen dolgozzunk
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föl a különböző bibliográfiai adatbázisokban, s meg
lehessen tudni, melyik magyar intézménytől kaphatjuk meg a keresett könyvfejezetet, folyóiratcikket
vagy kutatásjelentést. Az együttműködés gazdasági
kényszer is volna a külföldi időszaki kiadványok
költségeinek folyamatos emelkedése miatt.25
Úgy tűnik, lényegét tekintve még mindig érvényes
Horváth Tibornak az 1960-as évek végén leírt gondolata: „Az 1970-es évek derekára a magyar könyvtárügy képe teljesen megváltozik. A fejlődést objektív
tényezők határozzák meg; a kérdés ezek után csak az,
hogy a valóságos állapotokat utólagosan akarjuk-e
tudomásul venni a spontán fejlődés rendszertelenségének hátrányaival együtt, vagy elősegítjük az átgondolt átalakulást.” (Horváth, 1969. 58. p.)
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Jegyzetek
1. Például 1966-ban a kormány Gazdasági Bizottsága irányelveket dolgozott ki információs rendszer kialakítására és
fejlesztésére a műszaki tájékoztatás területén. Bereczky
(1970) 33. p.
2. A szovjet rendszerről bővebben: Arutjunov (1977)
3. A Minisztertanács 1035 és 1036/1973/IX.19. számú határozatai tartalmazták a célokat és egy iroda fölállítását.
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4. A társintézetek egy 1982-ben született megállapodás értelmében az OPKM külföldifolyóirat-rendelésére alapozva mintegy 150 000 devizaforint értékben mondanak le folyóiratot.
Ezt az összeget az országból hiányzó, más dokumentumok
beszerzésére fordítják. Az elvárásnak megfelelően következő
évben is megállapodtak. Lengyel (1988) 154., 156. p.
5. Az állománygyarapításra fordított összeg1977-ben 683 960
Ft, 1980-ban 957 590 Ft, 1983-ban 1 365 658 Ft, 1986-ban
1 948 658 Ft, 1989-ben 1 890 000 Ft. Droppánné (2010)
499–500. p.
6. Balázs Mihályról így írt Horváth Tibor, a helyettese, később
utódja: „Ők voltak a fényes szelek nemzedéke. Jöttek aprófalvakból, tanyákról, a szegénysorról, várakozó szemmel,
hogy tudást szerezzenek és barátokat, mert egy új világot
akartak építeni a romokon évszázados álmaik szerint. Bepótoltak nagy hátrányokat, dacoltak szegénységgel, küzdöttek
előítéletek ellen. Nagy erő voltak, tiszta szándékú nemzedék,
történelmünknek immár kitörölhetetlen cselekvői. Ők voltak
a megcsalatás nemzedéke. A hatalmas energiát és tiszta
szándékokat számító és sanda politikai erők igyekeztek céljaikhoz csatasorba állítani. Valódi céljaikat soha fel nem fedő
politikusok számára ők mindig megbízhatatlanok maradtak,
mert voltak gyökereik és — ahogyan skandálták — számukra
nem térkép volt e táj, hanem otthon, haza, ahol élni s halni
kell. Létezett számukra magasabb elkötelezettség.” Horváth
Tibor (2000) 59–60.p.
7. Zibolen Endre így emlékszik vissza: „…a könyvtárban töltött
fél évtized komoly gyarapodást jelentett, mert életemben először és utoljára kaptam feladatot hivatali munkám gyanánt,
amelyik valamilyen formában közvetlenül szolgálta a neveléstudományi kutatásokat: megindítottam a kurrens pedagógiai bibliográfiai sorozatot. A Magyar Pedagógiai Irodalom
címen 1959-től meginduló sorozat teljességre törekedett, a
szaklapoktól kezdve a hetilapokig mindent időben követett.”
Jáki László (2009)
8. 1984-ben Gazsó Ferenc, művelődésügyi miniszterhelyettesnek az IBE elnökével történt megállapodása alapján.
OPKM irattár. Igazgatói levelezés 1985. 41.d. 341/1985 Idézi
Droppánné (2010) 350.p.
9. A legkiemelkedőbbek közülük: Edouard Claparède, Adolphe
Ferrière, Pierre Bovet. IBE hivatalos honlapja: http://www.ibe.
unesco.org/en/who-we-are/history
10. A tezaurusz a szabványos relációkat használja: Use/Used for,
Broader terms, Narrower terms, Related terms, kiegészítve a
Subject category és a Historical note és a jelentéspontosító
Scope note adatokkal. Parekh (1975)
11. CDS ISIS Wikipedia-szócikk. Forrás: https://en.wikipedia.
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org/wiki/CDS_ISIS – Az adatbázis-kezelőt 1995-ben helyi
hálózatra, 2000-ben internethez is továbbfejlesztették.
12. Az OPIR leírásában Horváth Tibor 1984-es és 1988-as munkáit vettük alapul.
13. MSZ 3421 /1-78 könyvek, /5-79 szakfordítások, /2-82 időszaki kiadványok,/6-83 disszertációk,/8-85 kutatási jelentések,
/10-92 videodokumentumok,/12-93 időszaki kiadvány részdokumentuma.
14. A gép 1985-ig az ún. COCOM-listán volt (Coordinating
Committee for Multilateral Export Controls), ami azt jelentette, hogy a szocialista országoknak nem volt eladható.
15. Más könyvtárak számára sem volt könnyű a beszerzés:
„Az OSZK és a Magyar Tudományos Akadémia Központi
Könyvtára 1987-ben OTKA által finanszírozott eszközbeszerzési pályázaton egyaránt 21,8 millió Ft támogatást nyert
el saját számítóközpontjának felállításához. 1988-ban az
MTA SZTAKI és a két könyvtár >>KF Informatikai Kft.<<-t
alapított, amely a Világbanktól vizakölcsönt kapott, megfelelő színvonalú számítógépeknek versenyajánlatok alapján
történő beszerzésére. Az OSZK számára megrendelt IBM
9377 típusú számítógép 1990 márciusában került a könyvtár számítógéptermébe. Sikerült megvásárolni egy integrált
online könyvtári programcsomagot is, amelyet a Dortmundi
Egyetemi Könyvtár és a Leuveni Egyetemi Könyvtár számára
fejlesztettek ki DOBIS/LIBIS elnevezéssel, IBM gépekre. […]
Az OSZK-ban épülő valamennyi kisszámítógépes adatbázis
IBM kompatibilis személyi számítógépekre az UNESCO
támogatásával kifejlesztett Micro-ISIS programon alapul.”
Berke (1990)
16. Austin (1998) 33. p.
Az első kiadás: Austin, Derek (1974). PRECIS. A manual of
concept analysis and subject indexing. Council of the British
National Bibliography. London. ; A második kiadás az indexelés kidolgozottabb változatával, amely alapját képezte a brit
és a magyar alkalmazásnak: Austin, Derek (1984): PRECIS.
A manual of concept analysis and subject indexing. 2. ed.
Council of the British National Bibliography. London.
17. „Having found one item, moreover, one has to emerge from
the system and re-enter on a new path.” Bush (1945) – Bush
a második világháború alatt azt a hivatalt vezette az Egyesült
Államokban (Office of Scientific Research and Development),
amely koordinálta a hadviselést támogató fejlesztéseket, többek között az atombombát létrehozó Manhattan Projektet.
Híres cikke megjelenésével egy időben Roosevelt elnöknek
küldött jelentésében a tudományt mint a hadviselés területét
jelölte meg, és a kutatások támogatását, intézményi összefogását javasolta.
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A NEVELÉSTUDOMÁNY ÉS OKTATÁSÜGY MAGYAR SZAKIRODALMI ADATBÁZISA
18. Zsidai József, a miskolci egyetemi könyvtár vezetője a „költséggazdálkodás racionalizálását” könyvtárak – közöttük
országos szakkönyvtárak – megszüntetésével és a költségvetésük szétosztásával javasolta megoldani. Az írást közlő
folyóiratszámban olvashatók a szakmai reakciók. Zsidai
(1996)
19. „Az utóbbi 2–3 évben viszont csak „válságról”, „csődhelyzetről” hallani. De nem az AK használóitól és nemzetközi kapcsolataitól! Röviden: nem egy történelmi intézmény akaratlan
értékrombolásáról van-e szó, túlzott alulfinanszírozással és
káros hangulatkeltéssel („túl sokan vannak”, „rosszul gazdálkodnak”)? […]
A felülvizsgálatok résztvevői a maguk szakmájának ugyan
kiváló művelői, de a könyvtárhoz nem értenek. Jelentéseiket
papírforma szerint elfogad(tat)ják különböző MTA-fórumokon
–, de ez nem jelent-e inkább fásultságot és kényelmességet?
Egyébként pedig a legújabb magyar történelem nem egy
olyan, egyhangúan elfogadott közéleti határozatot ismer, ami
azután a visszájára fordult. E vizsgálatok egyik résztvevője
pedig léhán, cinikusan nyilvánul meg észrevételeiben. Például: „...boldogok vagyunk attól, hogy néhány egyetemista
beesik a könyvtárba” (?). Tizenkétezer olvasó-kutató, főleg
az egyetemi szférából (ELTE, CEU, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Collegium Budapest) „néhány”? Majd saját
kiváló intézeti menedzselését állítja példaképül. Az elnöki
megbízott főtitkárhelyettes viszont nyilvánosan parentálja
el a kulturális értékű mikrofilmtárat (sok ezer hungarika,
Sorbonne-disszertáció, francia forradalom-dokumentáció
és hasonló unikumok gyűjtőhelyét). Ha a közgyűjteménynek
volnának „személyiségi jogai”, úgy ombudsman is védhetné
azokat!” Rózsa (1998) 276.p.

20. AV Online a National Information Center for Educational
Media (USA) taneszköz-adatbázisa 1964-.
21. British Education Index (BEI) 1954-ben indult nyomtatott kiadványként, saját tezaurusszal (BET), 2013-ig a University
of Leeds Library készítette adatbázist, ekkor megvette az
EBSCO. Az ún. International ERIC részeként is megjelent.
22. Education Index a H. W. Wilson Company 1929-tól kiadott,
elsősorban amerikai szakirodalmat feldolgozó indexműve,
ma az EBSCO része.
23. FIS Bildung Literaturdatenbank a német kultúrkör országainak neveléstudományi és a pedagógiai kutatásokat
segítő adatbázisa. A Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF) készíti, 1980-tól tartalmaz
válogatott dokumentumokról leírásokat. Forrás: http://www.
fachportal-paedagogik.de/literatur/produkte/fis_bildung/
fis_bildung.html
24. A BNB 1990-ben a PRECIS-t a COMPASS indexelési eljárással váltotta föl, majd 1996-tól a Library of Congress
tárgyszavazását használja.
25. Az Egyesült Államokban a tudományos szakkönyvtárak
beszerzésében az időszaki kiadványok (serials) költsége
1986–2015 között 521%-kal nőtt, míg a monografikus kiadványok, például szakkönyvek árnövekedése 80% alatt maradt.
Expenditure trends in ARL libraries, 1986–2015 https://www.
arl.org/storage/documents/expenditure-trends.pdf
A tudományos kommunikáció átalakulásáról bővebben:
Baughman, M. Sue (2015)

Beérkezett: 2019. szeptember 20.

A Könyvtári Intézet 2019/2020. tanévének képzési terve
Frissítésre került, új tanfolyami alkalmakkal bôvült a 2019/2020-as tanév képzési terve,
amelyben mind az ingyenes, mind a képzési díjas tanfolyamok idôpontjai szerepelnek.
OKJ-s segédkönyvtáros szakképzésünkre már csak a várólistára tudunk jelentkezôket fogadni,
engedélyezett továbbképzéseinkre szeretettel várjuk a jelentkezôket!
A tanfolyamokkal kapcsolatos konkrét információk honlapunk képzési oldalain
(https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/segedkonyvtaros-kepzes;
https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezetttovabbkepzesek) követhetôk.
A 2020-as év elsô felében további képzéseket áll szándékunkban engedélyeztetni.
Az engedélyek megszerzése után e képzések is szerepelni fognak kínálatunk folyamatosan
frissített változatában.
Bizonyos tanfolyamok esetében a Könyvtári Intézet vállalja a külsô helyszínre való
kihelyezést (elôzetes egyeztetés után és a képzés engedélyében rögzítettektôl,
a tanfolyam jellegétôl, ill. az oktatói létszámtól függôen), az egyeztetés érdekében kérjük,
keressék a képzésért felelôs szakmai vezetôt (hangodi@oszk.hu).
Könyvtári Figyelõ 2019/4
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Műhely

1964: A helyismereti szolgáltatás jogi megerôsítése
BÉNYEI Miklós

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet
terei” című Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott előadás jegyzetekkel kiegészített változata.

Noha nem kedvelem a közhelyeket, ezúttal mégis
egy közhelynek1 tűnő megállapítással kezdem az
előadásomat. Tűnő – mondom, mert mindannyian
tudjuk, tapasztaljuk, és mindannyian természetesnek,
igaznak tartjuk, hogy a sűrű, munkás hétköznapok
közepette az ünnep mindig felemelő, melengető érzés, másként szólva: örömforrás. Örömmel tölthet el
bennünket a mostani ünnepi megemlékezés is, jóleső
érzéssel idézhetjük fel negyedszázad emlékeit, szervezetünk eredményes működésének tényeit, konferenciáink maradandó pillanatait, egyáltalán a hazai
helyismereti tevékenység érzékelhető fejlődésének
csaknem töretlen folyamatát. Számomra külön öröm
és megtiszteltetés, hogy a szervezet elnökasszonya és
vezetősége felkért, e szolgáltatási ág múltjáról vagy
annak valamelyik szakaszáról, mozzanatáról tartsak egy rövid előadást. Miután a témaválasztásban
szabad kezet kaptam, először arra gondoltam, hogy
megismétlem a székesfehérvári konferenciánkon
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2000-ben elhangzott referátumomat a magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos történetéről.2
Aztán rádöbbentem, hogy ez egyfelől etikailag is
kifogásolható megoldás lenne, másfelől a szöveg
háromszor is megjelent nyomtatásban,3 tehát kön�nyen hozzáférhető, és egyébként is: a több mint egy
órányi előadás szétfeszítené a mai nap időkereteit.
Éppen ezért úgy döntöttem, hogy a rendelkezésemre
álló, megszabott időben egyetlen, engem régóta foglalkoztató és feltehetően másokat is érdeklő kérdésre
koncentrálok. A kérdés összetett: hogyan, miért és
miért éppen akkor született meg az a kormányzati intézkedés, a művelődésügyi miniszternek az az utasítása, amely évtizedeken át meghatározta és bizonyos
elemeiben mindmáig befolyásolja közkönyvtáraink
helyismereti munkáját.
A válasz keresésekor – ahogy ilyenkor szokás – felállítottam egy kutatói hipotézist. Olvasmányaim és a
kortársak szóbeli elbeszélései alapján feltételeztem,
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1964: A HELYISMERETI SZOLGÁLTATÁS JOGI MEGERÔSÍTÉSE
hogy az 1964-ben kibocsátott utasítás és az 1961 kora
őszén, szeptember 18–20. között, Gödöllőn megrendezett első országos bibliográfiai munkaértekezlet4
állásfoglalásai között van némi összefüggés. Rövidre
fogva: amikor alaposabban megnéztem a tanácskozás fennmaradt dokumentumait, igazolva láttam ezt
a feltevést. Vagyis az értekezlet a miniszteri utasítás
közvetlen előzményének tekinthető. A korabeli irományok többsége elkallódott vagy lappang valahol,
de szerencsére a négy munkabizottság programjai,
bevezető előadásai, korreferátumai, fontosabb hozzászólásai és állásfoglalásai rotaprint sokszorosításban
és legalább két példányban megtalálhatók (az egyik a
Könyvtári Intézet szakkönyvtárában, a másik a Szent
István Egyetem Könyvtárában).5

A gödöllôi országos bibliográfiai értekezlet
A gödöllői bibliográfiai értekezlet fontos szakmai
esemény volt, kellő könyvtárpolitikai ranggal, az
akkori kulturális minisztérium hatékony támogatásával.6 Egyértelműen az 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet7 (közkeletű, ám pontatlan megnevezéssel:
a könyvtári törvény) szellemében fogant. Bár elsősorban a könyvtári feltárás szempontjából közelített
a könyvtárügyhöz, komoly szerepet kaptak a tájékoztatás, a gyűjtés, tágabban a könyvtári rendszer
strukturális kérdései is.
A szervezők négy munkabizottságot alakítottak ki.
Ezek egyike az ajánló és a helyismereti bibliográfiákról tanácskozott. Az összevonás a korabeli felfogást tükrözi: mindkettőt kifejezetten a közművelődési könyvtárak feladatai közé sorolták, továbbá
a helyismereti összeállításoknak elsősorban ajánló,
másként szólva propagatív és pedagógiai szerepet
tulajdonítottak. (Holott korábban is, akkortájt is
készültek igényes, szakbibliográfiai, tehát tudományos szinten mozgó lokális bibliográfiák; elég talán a Budapest történetének bibliográfiája példáját
említeni.) A munkabizottságban a vonatkozó referátumot Berza László, az első számú helyismereti
műhely, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest
Gyűjteményének vezetője tartotta, „A helyismereti
bibliográfiai tevékenység aktuális problémái” címmel.8 Mondatain érződött, hogy jól tájékozott, felkészült szakember, aki a helyismereti munka minden
részletében jártas. Minekutána a negyvenes évek
végétől a könyvtárügy irányításában és szervezésében magyar földön is a centralizált modell szovjet,
hierarchizált változatát vezették be,9 Berza László is
a szovjet minta követését ajánlotta. Egyebek között
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elmondta, hogy a Szovjetunióban 1920 után a helyismereti bibliográfiai tevékenység rendszerszerűen
folyik: a megyei könyvtárak kiemelt szerepet kaptak,
a tájbibliográfiai feladatokat pedig a több könyvtár
összefogásával létrehívott övezeti, területi könyvtári
egyesülések látják el. A bibliográfiai teljesség biztosítása érdekében az anyaggyűjtést és a feltárást miniszteri utasítással szabályozták. A megyei könyvtárakban külön bibliográfiai csoportokat működtetnek,
a tartományi székhelyeken pedig húszfős csoportok
hangolják össze a munkát. Nálunk is a helyismereti
irodalom hiánytalan kurrens és retrospektív feltárása a cél, és ez a gazdag bibliográfiai örökségre és a
megyei könyvtárakra támaszkodva, jó szervezéssel
el is érhető. Örvendetes – mondta –, hogy a megyei
könyvtárak központilag kimunkált és kötelező szervezeti szabályzata10 előírja a lokális dokumentumok
gyűjtését, és rendelet szabályozza a helyismereti
köteles példányok beszolgáltatását.11 Rendezetlen
viszont a megyei és a kijelölt öt tájkönyvtár12 viszonya, feladatköre. Az előadó különbséget tett a helyi
tartalmú (általa helyismeretinek nevezett), valamint
a helyi kiadványok és a helyi szerzők munkái között,
majd hangsúlyozta, hogy a teljességre törekvő és egységes szempontok szerint történő helyismereti bibliográfiai feltárás elengedhetetlen feltétele a különféle
lokális dokumentumok hézagtalan összegyűjtése és
nyilvántartása, katalogizálása. Az utóbbi kapcsán
szükségesnek tartotta a helyi (megyei) bibliográfiai
kartotékot, amely a könyvtár állományán kívüli lokális dokumentumok leírásait is magában foglalja.13
Mindez mindenekelőtt a megyei könyvtárak teendője,
de a járási és városi, falusi könyvtárakat is célszerű
bevonni e munkába, és mielőbb rendezni kellene a
vidéki múzeumok, levéltárak és bibliotékák viszonyát
is; a szolgáltatási ág módszertani irányítása, összefogása pedig a tájkönyvtáraktól várható el.14
Berza László szerint az lenne a leghelyesebb eljárás,
ha a művelődésügyi minisztérium egy sajátos jogszabállyal, utasítással szabályozná a könyvtárak helyismereti tevékenységét, és egy részletes módszertani
útmutató kiadásával elősegítené az egységes gyakorlat kialakítását. (Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a
helyismereti munka módszertani uniformizálása sokáig élő téveszme volt, de már túllépett rajta az idő.)
Gondoskodni kívánt a személyi feltételekről is: a megyei és a tájkönyvtárakban legalább egy teljes állású
helyismereti munkatárs alkalmazását szorgalmazta.15
Az ajánló bibliográfiai és helyismereti bibliográfiai munkabizottság, és ezáltal az országos értekezlet ajánlásai közé Berza László javaslatai csaknem
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mind bekerültek. A helyszíni vita nyomán azonban
az ajánlások belső logikája eltért a referátumétól,
és a bibliográfiák (köztük a lokális jegyzékek) társadalmi hasznosításának lehetőségéből indultak ki:
az értekezlet résztvevői halaszthatatlannak vélték a
megyei könyvtárak tájékoztató részlegeinek megszervezését. S az elképzelés szerint ennek a részlegnek
az elsődleges feladata lesz majd a bibliográfiák (így
a helyismereti bibliográfiai kartotékok) összeállítása
és a bibliográfiai információk közvetítése, a felhasználók (az állami, politikai és gazdasági vezetés, a sajtó, az iskolai oktatás stb.) rendelkezésére bocsátása,
a használat segítése.16
A munkabizottság a helyismereti bibliográfiát a
magyar bibliográfia országos rendszerének szerves
részeként szemlélte, amely az ország egyes vidékeinek anyagi és kulturális előhaladását szolgálja.
Ebből fakadt az ajánlások minket érdeklő és érintő
pontja: „Művelődésügyi minisztériumi utasítással a
bibliográfiai munka megalapozása érdekében mielőbb szabályozni kellene a könyvtárak helyismereti
tevékenységét, hogy a kurrens helyi vonatkozású dokumentumok folyamatos gyűjtése már 1962. január
1-vel mindenütt megindulhasson. Ehhez a munkához
biztosítani kell a személyi feltételeket és részletes
útmutatóval egységes gyakorlatot kell kialakítani.
Mielőbb meg kell kezdeni a retrospektív bibliográfiai
munkálatokat.17 A helyismereti tevékenység irányításával a KMK-nak, a FSZEK Budapest Gyűjteményének, a táj- és megyei könyvtáraknak képviselőiből
létrehozandó 6 tagú bizottság foglalkozzék.”18 Tehát
a tájkönyvtárakat a munkabizottság megtartaná, de
a helyismereti dokumentumok (így a köteles példányok) gyűjtése alól mentesítené, feladatuk a munka
szervezése és a módszertani segítségnyújtás maradna.
Nincs viszont tudomásunk az ellenőrző vagy felügyelő bizottság működéséről.19
A referátum megpendítette a járási és a falusi könyvtárak bevonását is a gyarapításba, a jelenlévők viszont
arra gondoltak, hogy a gyűjtést és a feldolgozást a
megyei könyvtárak végezzék, a tájkönyvtárak (a
vidéki tudományegyetemek könyvtárai és a miskolci megyei könyvtár) pedig a szervezéssel és a
módszertani segítségnyújtással foglalkozzanak.20 A
merev elhatárolás azonban nem volt célszerű és a
gyakorlatban kivihetetlennek bizonyult. Az értekezlet távlatos szakmai ajánlásai nyomán egyébként egy
ideig a helyismeret feltáró, bibliográfiai funkciója került előtérbe: néhány megyében megindult a kurrens
cikkek katalogizálása, néhol a bibliográfiai kartoték
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építése, kísérlet történt az együttműködésre, a vitákban jó néhány alapelvet tisztáztak stb.
Az ajánlott és várt szabályozás is hamarosan megvalósult. Ezt az is ösztönözte, hogy a hatvanas évek elején megérlelődtek az előrelépés társadalmi feltételei:
kiterebélyesedett az újraéledt honismereti mozgalom,
megélénkült a helytörténetírás, az oktatási reform
ismét kötelezővé tette a helyi információk tanítását és a tanulók megfigyeléseinek, olvasmányainak
megbeszélését, egyáltalán megnövekedett a lokális
információk iránti érdeklődés. Ekkor szilárdult meg
az a felfogás is, hogy a helyismereti gyűjtő és bibliográfiai munkát a megyei könyvtárakra kell alapozni.
Hogy a miniszteri utasítás miként öltött testet, annak
felderítése további kutatást igényel. Remélhetőleg
fellelhetők a korabeli irattári, ma már nyilván levéltári iratok, amelyeket a minisztérium könyvtári osztályának munkatársai, netán felkért külső szakértők
fogalmaztak. Ezek alapján még a munka menetének
időrendje is felvázolható lehet. Biztatnánk az informatikus könyvtáros doktorandusz hallgatókat, próbálják meg, nyilván sikerülni fog.

A miniszteri utasítás
Bárhogy történt is, a társadalmi szükségletre és az
országos bibliográfiai értekezlet javaslataira időben
válaszolt a művelődésügyi miniszter 146/1964. számú, augusztus 15-én közzétett utasítása, melynek
20. pontja egyértelműen előírta, hogy a megyei
könyvtárak kötelessége a helyismereti tevékenység,
közelebbről a dokumentumok gyűjtése, feldolgozása
és a helytörténeti kutatás segítése. A 39. pont kimondta azt is, mit kell beszerezni: „a megye területén […]
megjelent, továbbá a megyére vonatkozó kiadványokat, ide értve a folyóiratokat és egyéb sajtótermékeket
(metszeteket, térképeket, aprónyomtatványokat stb.)
is.”21 Csak egyes járási és városi könyvtárak külön
utasításra és csak válogató jelleggel gyűjtik a székhelyre vonatkozó irodalmat.22 Az idézett passzussal
ismét a gyűjtésre helyezte a hangsúlyt. Tulajdonképpen ekkor, a jogszabály közzétételével zárult le az a
fejlődési szakasz, amikor kialakult a hazai helyismereti tevékenység fő elemeiben ma is létező szerkezete, ahol egy-egy megyében (és a fővárosban) a
munkaterület elsődleges bázisa, centruma a megyei
(a fővárosi) könyvtár.
Noha korábban is jelentek meg olyan jogszabályok
– elsőként Mária Terézia tanügyi rendelete, a Ratio
Educationis, aztán a későbbi tantervi előírások, a köteles példányok beküldését szabályozó rendelkezéKönyvtári Figyelõ 2019/4
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sek némelyike stb. –, amelyek a lokális információk
könyvtári gyűjtésére és/vagy közvetítésére irányultak, az ötvenöt évvel ezelőtt közzétett miniszteri utasítás, vagyis egy meglehetősen alacsony szintű jogforrás (amely ma már nem is létezik) a magyarországi
helyismereti tevékenység fejlődéstörténetében – úgy
érzem, nem túlzás állítani – korszakos jelentőségű. A
tárgykörben első ízben született átfogó kormányzati
intézkedés, amely lényegében a helyismereti szolgáltatás jogi megerősítését, elegánsabb kifejezéssel:
legalizálását jelentette, eredményezte. Megszüntette
a feszítő bizonytalanságokat, háttérbe szorította a
szakmai és ideológiai kételyeket. A mostani konferencia minden résztvevője tudja, érzi, hogy ezen a
munkaterületen a közművelődési könyvtárakban (mai
megnevezéssel: a közkönyvtárakban) azóta, ha nem
is töretlen, de mindenképpen folyamatos, időnként
lendületes a fejlődés.

Fejlôdés 1964 után
A teljesség igénye nélkül vegyük sorra, mi minden
történt 1964 óta. A hatvanas évek derekán a megyei
könyvtárak többsége már képes volt ezzel a feladattal is megbirkózni, sőt számos helyen évekkel azelőtt
megkezdték a gyarapítást és a feltárást. Több intézményben – leginkább Berza László gödöllői felvetései, érvei23 nyomán – alakították ki a helyismereti
különgyűjteményt. Ekkortájt kezdődött meg a megyei
és a nagyobb városi könyvtárakban a tájékoztató részleg megszervezése,24 és a helyismereti szolgáltatást
többnyire valóban ehhez kapcsolták,25 számos intézményben alkalmaztak helyismereti munkatársat, sőt
nem sokkal később több könyvtárban helyismereti
részleg, majd osztály alakult.26 A hetvenes évektől kibővült a helyismereti gyűjtőkör;27 a nyomtatott dokumentumok mellett magától értetődővé vált az audio
vizuális, majd a digitális információhordozók gyarapítása. Az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilmezési programja,28 újabban a különféle digitalizálási
törekvések jó esélyt kínáltak, kínálnak az állomány
hézagainak pótlására, az állományvédelem javítására, a megbízhatóbb információszolgáltatásra. Az
1972-ben kiadott újabb minisztériumi állásfoglalás,
a tanácsi közművelődési könyvtárak fejlesztéséről
szóló irányelvek direkt módon nem említik a helyismereti szolgáltatást, de újrafogalmazták az évtizedes
óhajt, az A és B típusú könyvtárakban egy felsőfokú
szakképzettségű helyismereti munkatárs beállítását.29
Ezt követően a helyismereti munka keretei látványosan bővültek, színvonala lényegesen emelkedett. A
Könyvtári Figyelõ 2019/4

kulturális kormányzat és a Könyvtártudományi és
Módszertani Központ (KMK), illetve biztatásukra
a megyei könyvtárak (mint hálózati központok) komoly erőfeszítéseket tettek a B- és C-típusú városi
és járási könyvtárak helyismereti tevékenységének
megindítására, ahol már folyt, kiszélesítésére, sőt jó
néhány ambiciózusabb C-típusú, nagyközségi könyvtár is igyekezett bekapcsolódni.30 Az önkormányzati
könyvtárak mellett az egyetemi, főiskolai, az intézményi, az iskolai és a történelem viharaiban épen
maradt egyházi könyvtárak, valamint a múzeumi és
levéltári gyűjtemények is egyre nagyobb részt vállalnak a helyismereti-helytörténeti információellátásból,
vagyis a lokális ismeretek áramlása többcsatornás, és
sikerült csökkenteni a zörejeket, javítani a csatornák
egybehangolását is.31 Rendszeresen és sikeresen zajlottak az országos helyismereti tanácskozások. Több
irányú elméleti-metodikai vizsgálódások indultak,32
például Lisztes László és Kertész Gyula jóvoltából a
gödöllői értekezlet által ajánlott témáról, a nemzeti
és a helyismereti bibliográfia viszonyáról.33 A könyvtárak gondozásában sok-sok helyismereti-helytörténeti kiadvány látott napvilágot. Egyre inkább érett a
felismerés, hogy nemcsak a Budapest Gyűjtemény,
hanem a vidéki – elsősorban a megyei – közkönyvtárak is működhetnek tudományos műhelyként.34 Ezt
1981-ben a kulturális kormányzat is elismerte, néhány intézményt tudományos könyvtárrá minősített
az ezzel együtt járó jogosultságokkal.35 Zökkenők
esetén minden szinten lökést adtak az IFLA 1985ben kibocsátott irányelvei, amelyek a közművelődési könyvtárak feladatai között magától értetődően
sorolták fel a helyismereti szolgáltatásokat, tudományos jelleget tulajdonítva azoknak.36 Közben felnőtt
egy markáns könyvtáros-gárda, amelynek tagjai már
nemcsak odaadással, hanem hozzáértéssel is végezték, végzik ezt a munkát.
Nagyszerű volt az ún. rendszerváltás utáni első évtized. Gyors léptekkel haladt előre a számítógép térhódítása, nem egy helyen a lokális gyűjteményeken próbálták ki, tanulták meg a komputer használatát. Egyre
több könyvtárban épül bibliográfiai és faktográfiai
adatbázis; megteremtődtek az elvi, technikai feltételei az országos folyóiratok teljességre törekvő
helyismereti feldolgozásának, valamint annak, hogy
a helyi lapok arra érdemes közleményei a megyei,
netán a városi könyvtárak közreműködésével bekerüljenek az országos cikk-adatbázisba.37 Megkezdődött a szövegek és képek digitalizálása, helyismeretihelytörténeti CD-romok, DVD-ék készülnek. Mind
általánosabb az internetre való kilépés, azaz a hely-
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ismereti munka kitör az elszigeteltség állapotából,
és a lokális dokumentumok, információk az egyetemes információáramlás, az ún. virtuális könyvtár
állományának részét képezik.38 1990 augusztusában
a második országos bibliográfiai értekezleten ismét
hosszú távra érvényes megállapodások születtek a
helyismereti feltárás és gyarapítás soron levő feladatairól.39 Az évtized elején az egyetemi-főiskolai
könyvtáros-képzésbe bekerült a helyismeret című
tantárgy.40 A Könyvtári Intézet biztosítja a rendszeres továbbképzést is.41 Számos tankönyv, tanulmánykötet, számtalan folyóiratcikk tanúsítja a kollégák
elméleti elkötelezettségét és publikációs kedvét. A
Nemzeti alaptanterv42 (és újabb változatai) kiemelt
helyre emelte a lokális ismeretanyagot, és ez a könyvtárakra is fokozott felelősséget hárít.
Éppen most ünnepeljük a jubileumát a szűkebb szakmánk egyik legfontosabb eseményének: a Magyar
Könyvtárosok Egyesületén belül 1994-ben megalakult a helyismereti könyvtárosok szervezete. Ez lett
az első olyan közösség, amely tömöríti, összefogja
a szakterület művelőit, segíti a közös fellépést, erősíti az együvé tartozás érzését. A szervezet csaknem
minden évben megrendezett konferenciái és azok
előadásairól közzétett füzetek, továbbá a HKSZ
egyéb összejövetelei nagymértékben hozzájárulnak
a látókör tágulásához, az önképzéshez, elősegítik e
szolgáltatási ág színvonalának emelését.43
S a tetőpont: a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló, 1997-ben megszavazott
CXL. törvény az európai normáknak megfelelően
rendelkezett a helyismereti tevékenységről is. A
magyar jogalkotás történetében először mondta ki
törvény, hogy a községi, városi és megyei könyvtár
(vagyis az önkormányzati könyvtárak) egyik alapfeladata: „helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.”44 Lényegében megerősítette ezt a kötelezettséget – immár a települési és megyei könyvtár
terminológia használatával – 2012-ben a törvény
módosítása is (2012. évi CLII. törvény).45
Több évtized távlatából tehát világosan látható, hogy
számottevő mértékben a miniszteri utasításnak, illetve bizonyított előzményeként az első országos
bibliográfiai értekezletnek köszönhetően a hazai
helyismereti tevékenység az idők folyamán a közkönyvtárakban erős szolgáltatási ággá izmosodott.

Pillantás a jövôbe
S végezetül idéznék egy gondolatot a hajdani székesfehérvári előadásomból. Ott azzal zártam a mondanivalómat, hogy az imént idézett „törvényi pas�szus felfogható úgy is, mint az eddigi, több mint száz
esztendős erőfeszítések elismerése. Egyúttal komoly,
számon kérhető kötelezettséget, nagy felelősséget hárított a lokális dokumentumokkal és információkkal
foglalkozó közkönyvtárakra, könyvtárosokra. Eleget
tehetünk-e ennek? Ha megmarad a kitartásunk, a
töretlen tenni akarásunk és a lelkesedésünk, akkor
igen.”46 Hiszen nagyon találóan írta közel negyven
esztendővel ezelőtt az egyik makói kollegina: „ezt a
munkát csak kötelességből, előírásból nem lehet jól
csinálni, mindenképpen át kell érezni a szépségét,
tudományos jellegét, fontosságát”.47 Kívánom, hogy
így legyen, és szeretném hinni, hogy így is lesz.
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Műhely

Útra kelt helyek – a könyvtár mint állomás
Helyismereti gyûjtemények a mobilitás és élménymegosztás tükrében
FODOR János

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet terei”
című Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott előadás
szerkesztett változata.

A helytörténeti gyűjtemények különleges helyzetbe
kerültek a közösségi média korában. A tudományos
hitel és a populáris téma népszerű megosztási alapanyaggá tette a vizuálisan is vonzó régi képeket, közös múltat felidéző híreket, amelyek idősíkokat, történeteket sűrítenek egyetlen kimerevített pillanatba,
s megosztott tartalomként – tematikus csoportokban
vagy csatornákon – gyakran tudományos kontextus
nélkül is „megállnak saját lábukon”, sikert aratnak
akár hozzáadott többlet-információk, narráció hiányában is.
A kétezres évek végétől a leendő könyvtárosok képzésében is törekedtünk a hely- és kortörténeti értékű gyűjtemények fejlesztésére, illetve a korszerű,
webes tájékozódás és tájékoztatás szempontjából
megkerülhetetlenné vált közösségi hálózati ismeretek összekötésére.1 Kimondva-kimondatlanul, a
könyvtáros szakma egyik vonzó kitörési pontjaként
tartjuk számon a közösségi médiában gyakorolható
tartalomszolgáltatási aktivitást.
Könyvtári Figyelõ 2019/4

Az utóbbi években azonban felerősödtek a korábban még „win-win” alapon ellensúlyozható kritikus
vélemények, a személyes adatok fejében ingyenes
közösségi média a félretájékoztatás és az álhírek közkeletű szimbólumává vált. Kapcsolati háló és aktivitás alapján testreszabott megosztás- és hírfolyamával
a Facebook véleménybuborékokba zárta olvasóit,
s működése hátteréről is nyilvánvalóvá vált – ami
korábban is sejthető volt –, hogy adatainkat olyan
cégeknek is kiszolgáltatja, amelyek azt a könyvtártudomány céljaival összeegyeztethetetlen politikai
manipulálásra használják.2
Föl kell tehát tennünk a kérdést újból: szolgálhatja-e
céljainkat a közösségi média, vagy jobb, ha tíz év
után szétválnak útjaink? Érdemes-e munkaidőt, feladatkört szánni jelenlétünk színvonalas fenntartására? Mi maradt érvényes a korábban vonzó lehetőségekből, és mit jelentenek az elmúlt évtized változásai
a könyvtártudomány szempontjából?
A megváltozott körülményeket érdemes ismét a
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helyismereti gyűjtemények látószögéből elemezni.
A vizualitás-központúság és a közös tér-idő élmény
változatlanul jellemző, népszerű megosztási téma;
kérdésünk így ismét az lehet, kínál-e komoly lehetőséget könyvtárak, gyűjtemények számára, ha minőségi, hiteles tartalmaik megosztásával részt vesznek
a közösségi média tartalom-mezőnyében.

Alkati hasonlóság
A kétezres évek első felében több szempontból is
logikusnak, természetesnek láttuk a tájékoztató
könyvtáros hivatás webes megújulási lehetőségeként
értelmezni a közösségi média aktivitást.3 A közösségi
médiában sikeres tartalom megosztó „aktorok” és a
könyvtáros hivatás alkati hasonlósága nyilvánvaló.
Míg egy történésznek kivételes érzékre, a tudományos kutatómunka mellett sok időre és a közösségi
média iránti fogékonyság szerencsés együttállására
van szüksége ahhoz, hogy népszerű megosztások
sorozatával a tudomány rangját is emelje, a könyvtáros hivatás „ab ovo”, természetesen illeszthető a
sokféle érdeklődést, olvasói attitűdöt keverő új média elvárásaihoz. Változatlanul igaz, hogy a közösségi média is egy nagy olvasóterem, csak virtuális
és nagyon zajos...
Bár a helyismereti könyvtárosok nem feltétlenül tudósok és még kevésbé professzionális influenszerek,
motivációikban sok tekintetben hasonlíthatóak a komolyabb bloggerek, youtuberek indíttatásához:
1. a gyűjtemény ismerete (átlag fölötti ismeretekkel
rendelkeznek megosztásra érdemes, érdeklődésre
számot tartó tartalmakról, hiszen ismerik a gyűjteményt, amellyel foglalkoznak),
2. a tájékoztatás feladata (tanult és folyamatosan
gyakorolt kompetenciájuk a személyre, célra és
befogadóra szabott ismeretátadás képessége),
3. elkötelezettség a téma iránt (személyes elkötelezettséggel osztják meg tudásukat, hiszen maguk
is kötődnek a helyhez, a településhez, szívügyük
a helytörténet),
4. a gyarapítás igénye (nyitottak az újdonságokra,
hiszen rendszerként látnak rá a gyűjtőkörbe tartozó információk szerkezetére, szükségszerűen
örülnek az új összefüggések, tételek megjelenésének, s kontextusba tudják helyezni a korábban
ismeretlen adalékokat),
5. tájékozódás, interdiszciplinaritás (rendelkeznek a
témához adekvát kapcsolatokkal, vagy létre tudják azokat hozni, ha szakértőkre, hitelesítő szakirodalomra van szükség a tartalom feltárásához,
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annak információkban gazdag közreadásához).
Fontos tisztán látni, hogy a közösségi média megítélésének változása ezeket az alkati egyezéseket
nem befolyásolta, a könyvtáros hivatás információt
megosztó vonásai továbbra is összeegyeztethetőek
a tartalmakat posztoló bloggerek, véleményvezérek
aktivitásával. Ha a hiteles információk, tudományosan megalapozott tartalmak terjesztését közérdeknek
tekintjük, nem férhet kétség ahhoz, hogy a gyűjteményi tartalomszolgáltatásra szükség van az álhírek
korszakában.

A felhasználók biztonságra törekvése
Érvényes maradt a közösségi média aktivitásra biztató másik érvünk, szempontunk is, a felhasználói
viselkedést jellemző óvatosság – számunkra feltétlenül – kedvező hatása. A véleménybuborékokban
csökkent ugyan a kritikus olvasás jelentősége, de a
felhasználók, olvasók viselkedését alapvetően változatlan tényezők befolyásolják. Biztonságra törekednek a kapcsolati hálóban betöltött szerepük, képviselt
identitásuk megőrzésében, azaz csak olyan aktivitást
vállalnak, ami felmutatja az egyéniséget, de nem
kompromittáló. A Könyvtár- és Információtudományi Intézet oktatási programjában a kétezres évek
végétől hallgatóinkkal együtt elemeztük a közösségi
média működését tájékozódási, olvasási felületként,
s vizsgáltuk benne a könyvtári és gyűjteményi megosztások fogadtatását is.4 Az olvasói, azaz a lájkoló,
megosztó, kommentelő magatartások elemzése során kimutattuk, hogy a hely- és kortörténeti témák
továbbosztása, elfogadása és megismerése a legbiztonságosabb aktivitások közé tartozik. Egy szülővárosunkat ábrázoló félévszázados fénykép kedvelése
nem árulkodik sem személyes jellemzőkről, sem
támadható kulturális, szubkulturális, vallási vagy
politikai kötődésről, nem leplez le sem műveletlenséget, sem ismerősöket elriasztó, netán frusztráló
tudástöbbletet. A képközpontú, hely és időélmény
közös nevezőjén sikeres gyűjteményi megosztások
ezért jelenthetik a legszervesebb kapcsolódási lehetőséget gyűjtemények saját webfelületeihez, s azon
keresztül a tudomány és kultúra hiteles forrásaihoz.
Az ideológiáktól mentes, semleges és biztonsággal
kedvelhető, megosztható és kommentelhető tartalom
hatékonyságát nem zavarja, nem csökkenti a homogén környezet, a más szempontokból aggasztó véleménybuborék jelenség.
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A sokoldalú jelenléti lehetôség
Harmadik aktivitásra késztető szempontként azonosítható a gyűjteményi webes jelenlét problémája,
amely tíz év alatt sok tekintetben pozitív változásokat mutat: évről-évre jobb és vonzóbb gyűjteményi
felületeket köszönthetünk, de a felhasználói aktivitás
továbbra is a közösségi média környékén összpontosul. Nem lett és nem lesz olvasóinknak több ideje
böngészésre, s nem segít ezen a mobil eszközök népszerűvé válása sem. Ha metrón, vonaton mobileszközébe mélyedő utasok képernyőjére pillantunk, jó
eséllyel posztok sorozatát görgetik, játszanak vagy
kommunikálnak. A kétezres évek második felének
megállapításai így e tekintetben is érvényesek maradtak: a közösségi hálózat ideális találkozási felületnek
tűnik, mert a gyűjteményi közösségi média jelenlét
hírt ad az intézményi, gyűjteményi webes jelenlétről,
használható blog-jellegű életjel-adás eszközeként,
alkalmas felhasználói csoport, közönség képzésére,
s a bejegyzésekben képek, olvasmányos kísérőszövegek és gyűjteményi tételekhez vezető linkek hatékony komponálásával felkelthetjük a figyelmet a
gyűjteményi tételek sokaságára, azok értékeire és
összefüggésrendszerére.
Meggyőződésünk volt e három szempont alapján,
hogy a helytörténeti gyűjtemények a közösségi médiában kulcsszerepet játszhatnak a kulturális örökség
közvetítésében.

Mi változott?
Példáinkat és megfigyeléseinket a kétezres évek közepén elsősorban az akkor – magyar vonatkozásban
is – kiteljesedő Facebook tanulmányozására alapoztuk. A következő évtizedben nem csak a közösségi
média megítélése, de használata is megváltozott. A
mobiltelefonos-fotós Instagram egyre fontosabb szerepet kap, miközben a Facebook sokak szerint végleg
elvesztette a fiatalabb nemzedékeket. A képközpontú megosztás a helytörténet és kortörténet népszerű
hordozó médiája, a fényképezés pedig, mint a környezet és kor megörökítése és archiválása, részben
helytörténészi feladat. Az elmúlt tíz évben azonban a
vizuálisan attraktív tartalom szinte kizárólagossá vált
a közösségi médiában, ami megnehezíti a figyelem
felkeltését is. Felhasználói naponta 100 millió képet
töltenek fel az Instagramra, a mobiltelefon fotózási
képességei a kompakt digitális fényképezőgépet is
eltüntették a boltok polcairól.
A gyűjtemények digitalizálása világszerte zajlik,
közösségi gyűjtések indultak – bár szükségszerűen
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széttagoltan, de – minden elképzelhető témában.
Szinte naponta jelennek meg új gyűjtőcsoportok, digitális tárak, repozitóriumok, tematikus archívumok,
melyek megosztható dokumentumok forrásaiként a
könyvtárak, múzeum konkurensei, és sok esetben a
könyvtárosok számára is megismerendő kincsestárak.
A technológia hat a globális társadalmi változásokra,
s a társadalmi változások visszahatnak a közösségi
média használatára, az olvasói igényekre is. A véleménybuborékok szerepe a társadalmi megosztottság
fokozódásában éppúgy globális problémákat okozott,
mint a közösségi hálózatok felhasználói adatainak
átfordítása politikai manipulációvá. A könyvtári és
gyűjteményi tartalmak hitelessége és tudományos
háttere biztos pont marad, de megjelenítése során
változik a kontextust adó közeg.
A globális kommunikációs rendszer, s részeként a
mobil-hálózatiság, segítette az elmúlt évtizedben
felerősödő, országokon, földrészeken átívelő mobilitást, gondoljunk akár a minimális csomagjaikban
iPhone-t őrző szír menekültekre, akár a Londonból
családjukkal kapcsolatot tartó honfitársainkra. E jelenség része napjainknak – s vélhetően jövőnknek is
–, a hely, az élet helyszínének változása pedig szükségszerűen módosítja viszonyulásunkat a helytörténethez, helyismerethez is.
Ha összegezzük a változásokat, a helyismereti gyűjtemények közösségi média jelenléte szempontjából
az alábbi tényezőket kell értékelnünk:
1. szubjektivizálódó, differenciálódó közösségi média,
2. hitel- és bizalomválság, a véleménybuborékok
és a technológiai fejlődés hatása a gyűjteményi
jelenlétre,
3. a világszerte zajló digitalizálás következtében szaporodó források, új és új adalékok megjelenése,
4. a növekvő társadalmi és földrajzi mobilitás hatásai.

1.

A közösségi média átalakulása, differenciálódása

Sokan a Facebook hanyatlásának jelét látják a felhasználók átlagéletkorának növekedésében, a személyes posztok visszaszorulásában és az emlékek illetve
a rendszer által generált nosztalgikus visszatekintő
bejegyzések üzemszerű sokasodásában.5
Az új technológia használata, a napakészség igénye az idősebb nemzedékek körében eddig inkább
veszélyei révén került az érdeklődés középpontjába. Látnunk kell azonban azt is, hogy természetes
kiegyenlítődésről is szó van, jól érzékelt igények is
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munkálnak a változás mögött. „Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával kell farkasszemet
néznünk, amely egységes generációs identitás után
kiált: a klímaváltozással, az egyre növekvő társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségekkel és a technológia
térhódításával.
E három jelenség fényében a generációk múltbéli jegyei teljességgel lényegtelenné válnak, és függetlenül
attól, ki melyik nemzedékhez tartozik, mindenkinek
választ kell adnia abban az élethelyzetben és azzal
az eszköztárral, amely rendelkezésére áll.”6
A generáció-kutató megfigyelése több szempontból is tanulságos: a webtartalom jellemzője, hogy
összemossa az idősíkokat, jóformán azonos esél�lyel jelennek meg kereséseink nyomán friss és több
éves, de népszerű publikációk. A kommunikációban
sincs jelentős szerepe az időzónáknak, s a tartalmak
nagy olvasztótégelyeként a közösségi média sem a
publikálók életkora szerint rendezi az elénk kerülő
bejegyzéseket. A különböző korosztályokat egyaránt
érdeklő, vélemény-semleges témák keveredésére, véleménybuborékokon áthatoló terjedésére így több az
esély, mint bármilyen korábbi kommunikációs csatornán. Ha feltételezzük, hogy a múltban felhalmozott
tudás – érdekesen tálalva – ilyen témákat kínálhat, a
könyvtárak, gyűjtemények szakmaisága által hitelesített információk érdeklődési közösségeket hozhatnak
létre. Az idősebb nemzedék fogékonysága a közösen
megélt múlt témáira, s a jelenhez magyarázatot, fogódzót, hiteles alapokat kereső fiatalok igénye olyan közös nevezőt képez, amelyre – az egységes generációs
identitást támogatva – reflektálnia kell a könyvtárnak.
A fiatalabb nemzedék körében népszerűbbé váló
Instagram jóval többet jelent számukra, mint fotómegosztási lehetőség, vizuális mém- és poén-tár,
vagy pillanatképekké egyszerűsített, szófukar naplóvezetés. A teljesen követés-központú közösségi
háló gyorsabb, testre szabhatóbb és egyszerűbben,
gyorsabban befogadható a Facebooknál. A befogadási döntéshelyzet a lényegre redukált: megálljunk-e a
posztok, azaz képfolyam görgetésében, szenteljünk-e
figyelmet egy bejegyzésnek? Maga a döntés pedig
három tényező gyors figyelembevételével meghozható: Megragad-e a fénykép? Ki tette közzé? (Ismerős
vagy követett identitás?) Sikeres-e? (Sok tetszésnyilvánítás, visszajelzés.)
Leegyszerűsíthetjük az Instagram sikerét rosszmájúan úgy is, hogy az időigényes olvasást sikerült
végre a tájékozódás eszközrangsorának végére szorítani, de el kell fogadnunk, hogy ez az eszköz is alkalmas, nem csak a felhasználó tájékozódásra szánt
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idejének kitöltésére, de magára a tájékozódásra is.
Aktív Instagram használókat kérdezve határozott
válaszokat kaphatunk: a legkülönbözőbb témákban
naprakészek, ha politika, társadalmi kérdések vagy
tudományos, technológiai hírek érdeklik, azok követhetőek az Instagramon, sőt, céltudatosabban és hatékonyabban, mint a Facebookon. Előnyként kiemelik
a személyességet, a kiválasztott témákban járatos
személyek követési lehetőségét, a Facebook hátrányaként pedig nem csak a hírfolyam korlátozottabb
testreszabhatóságát, de a szülők, rokonok folyamatos
jelenlétét és vigyázó tekintetét is megemlítik.
Az Instagram sikere a képi kultúra változása szempontjából képarchívumoknak, fotókat és filmeket is
feltáró, digitalizáló gyűjteményeknek is tanulságos.
A fénykép készítés napjainkban olyannyira mindennapjaink részévé vált, hogy QR-kódok lefotózásához
kötnék már a tömegközlekedési eszközökre való bebocsájtást is. Egy városnézés során a helyszíneket
szinte nem is látjuk, csak exponáljuk, bizonyítjuk a
jelenlétünket. Még az Instagramra posztolt képeinkről is elmondható, hogy életünk, jelenünk témáiról
képek tömegét készítjük a biztos enyészetnek. Mi
értékeli fel, emeli ki az egyes képeket az Instagram
átgörgetett képsorából? Leegyszerűsítésnek tűnhet,
de vizuális hatásuk mellett pusztán két tényező: a
látható siker és a személyes kötődés. Utóbbit nem
kell magyarázni: az ismerős vagy a követett posztoló
új megosztása felkelti követője figyelmet. Ha érdektelen tartalmakat posztol, előbb vagy utóbb elveszti
olvasója bizalmát, „kiköveti”.
A látható siker apró jelei – sok tetszésnyilvánítás,
interakció, sok követő, megosztások – kiegészítik
a vizuális tartalmat, jelezve, hogy kiállja az idő és
érdeklődés próbáját. Nevezhetjük ezt a sikert statisztikai hitelnek, vagy a folkszonómia felhasználókra szabott ajánlatának is. Vegyük észre, hogy egy
archív kép sikerét is fennmaradása és kora, a közös
idő-, ismeret- vagy térélmény biztosítja. A közösségi médiában elért siker és a gyűjteményekben (vagy
padlásokon, poros albumokban) sikeresen átvészelt
idő: rokonítható tényezők a figyelem felkeltésében, a
személyes kötődést pedig kialakíthatja a kép témája
és az olvasó-felhasználó által megélt élethelyzetek,
élmények, emlékek közötti összhang.
A két különböző közösségi média alkalmazás nem
véletlenül járhatja saját útját a közös tulajdonos
portfóliójában. A közösségi médiahasználatban most
ugyanaz a folyamat játszódik le, amit megfigyelhettünk a Web 1.0-es korszak közösségi tereként megdicsőülő fórumok esetében. A Web 2.0-ra jellemző
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új kommunikációs lehetőségekben a fórumok, topikok különböző felhasználási módjai öltöttek testet. A
fórumokat leváltó blogok, feedek és wikik interaktív
dokumentum-formáiban egy univerzális platform
differenciálódott, specializálódott különböző felhasználói igények irányába.
Mire marad jó továbbra is a Facebook? A névvel, valós identitást leíró profiloldallal használt közösségi
hálózatok, így a LinkedIn vagy a Facebook tudatos
használata is lehetséges. Utóbbi rémisztő kommunikációs jelenségek és megosztó véleménybuborékok
hordozója, de a társadalmi önszerveződés, a névvel,
kapcsolati hálóval felvállalt civil közösségek gyűjtőhelye is – zömében zárt csoportokban. E szaporodó réteghálózatokat az ismeretlen emberek közötti
kapcsolatteremtés igénye táplálja, így fontos szerepet játszik kialakulásukban a közös élet helyszíne a
jelenben, és emlékként a múltban is. A helytörténet
és helyismeret lehetőségei ezekben a közösségekben
továbbra is adottak, s a Facebook változatlanul a legalkalmasabb közösségi hálózat arra is, hogy a könyvtár három eltérő formában is olvasói, felhasználói naponta használt tájékozódási közegében jelenjen meg:
– interaktív honlap-pótlékként saját oldalának
fenntartásával,
– fórumot biztosítva megosztott tételek, hírek
kommentelési lehetőségével és
– gyűjtőköre szerint csoportokban résztvevőként
megjelenve.

2.

Hitel- és bizalomválság, a véleménybuborékok és a technológiai fejlôdés
hatása a gyûjteményi jelenlétre

A közösségi média, s benne a Facebook a 2010-es
évek végére intézménnyé vált, melyet tájékozódásban, kommunikációban megkerülni éppolyan nehéz,
mint megbízni benne. Bármilyen aggasztó e bizalomvesztés, a könyvtáraknak, múzeumoknak valójában
kedvezhet is. Az általános bizalomválságban nem
marad ugyanis más hiteles forrás, csak az archívum
és könyvtár. Kikezdhető, több szempontból eltérően
értelmezhető egy-egy tudományos elmélet, állásfoglalás, kutatási közösségek működése vagy az általuk,
a felhalmozott tudásból megformált információ. Gondoljunk csak a finn-magyar nyelvrokonságra vagy
akár a klímaválság megítélésére. Nincs konszenzus
művészeti érték, társadalmi akarat, politika formálta
üzenetek megítélésében sem.
A közösségi médiában megvalósuló tartalomfogyasztás és a horizontális média kialakulása a tudományos
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és kulturális kánonok felbomlásához, az információkat hitelesítő közmegegyezés és szakmai értékrend
megkérdőjeleződéséhez vezettek. A felhasználók
bizalma általában meggyengült az intézményesült
rendszerek, az irányított marketing iránt, miközben
töretlen maradt a közösségi, statisztikai hitel elfogadásában. Szinte vakon megbízunk a Waze közösségi
navigációs tippjeiben, az Uber képzetlen sofőrjeiben,
az AirBnB önjelölt szállásadóiban vagy az Amazon
kínálta termékek vásárlói minősítésében, mert nem
tételezünk mögöttük érdektől vezérelt manipulálást,
marketing-gesztust.7 Hiszünk véleménybuborékunk
hitelességében, de azon belül megrendült bizalmunk
a hagyományos tömegmédia híreket közvetítő szerepében. Hatalmas rés támadt tehát a megnyilvánulásokat hitelesítő személyes hitel és a statisztikai
hitel között, s ez a változás ma még felmérhetetlen
mértékben átalakítja a társadalmi kommunikációt.
Ha minden új megnyilvánulás mögött manipulációt,
torzítást, csoport-érdeket sejtünk, s az információ
formálásának összes szintjére – amatőr és profi aktusára – gyanú vetül, szükségszerűen meginog a bizalom a horizontális és közösségi média – a Facebook,
mint intézmény – iránt, s fölértékelődik a „nyers”,
eredeti állapotában archivált információ, melynek
hitelt ad az eltelt idő és a múltban kiérlelt tudományos érték. A publicisták, szerzők, szerkesztők által
újraszerkesztett részigazságoktól szívesen fordulunk
a teljes, hiteles dokumentumok tárai felé, ha azok
fölkínálkoznak. Eszköztárunk részeivé tesszük őket,
ha hasznosnak és jól kezelhetőnek bizonyulnak. A
digitalizált tudástárak sikeres közösségi média jelenléte bizonyítja, hogy megfelelő aktivitással hiányt
pótló, a bizalmi rést betöltő tényezővé válhatnának
a digitális tartalomfogyasztásban. Ezt azonban régi
beidegződések is gátolják.
A „hosszú távú megőrzés” vagy a „virtuális gyűjtemény” szókapcsolat máig mintha az FPS (first-person
shooting) játékok hangulatát viselné: a digitális gyűjtemény önmagába zárt rendszerként vár felhasználójára, hogy oda navigáljon, eligazodjon benne, s az
ott keresett célpontokat saját felhasználásra meglelje,
összegyűjtse és értékként kimenekítse. Hiába tudható,
hogy jól digitalizált tudás-elemekre egymással kombinálható lekérdezési rendszerek épülhetnek – így
biztosítva, hogy a jövő kutatási, publikálási és kommunikációs rendszerei a múlt megbízható tudástáraiból is táplálkozhassanak –, ismereteink átkonvertálása a kultúra megújuló erőforrásává munkaigényes
és – a számtalan forrás ismeretének függvényében
– új egyenlőtlenségeket szülhet. Lehet bármilyen

569

FODOR JÁNOS
összetett és gazdag egy újonnan létrehozott digitális
gyűjtemény, a köztudatban (jó esetben) csak a nyitólapja marad meg mint a hely, ahol „abban a témában
a régi dolgok fönt vannak”. Okolható ezért informatikushiány, a rövid távú gondolkodásban a pályázati
finanszírozás, de sokszor a gyűjtemények kezelője
is csak projekt-végcélként tekint a gondjaira bízott
állományrészek digitalizálására, a jövőt az IT-szakemberekre és a könyvtártudomány későbbi fejlődésére, integráló törekvéseire hagyva. A létrehozás során
közreműködő programozók igyekeznek egyszerűsíteni az adatszerkezeten, a közönség pedig egy újabb,
megjegyzendő, megértendő passzív keresőfelületként
fogadja el az eredményt. A közreadott tudásra rálátó
szakemberek döntően változatlan munkakörben, a
digitalizálás alapjául szolgáló gyűjteményben dolgoznak tovább, s velük a lehetséges kapcsolatok, a
bővítő, összefüggést teremtő asszociációk is elszakadnak a digitalizálva önálló életre kelt adatbázistól.
A könyvtártudomány és a nemzetközi könyvtári gyakorlat sok területen látványosan és sikerrel reflektál
a változásokra. A közösségi térré válás és közösségi
terekbe vagy kutatóhelyekre exportált szolgáltatások, műhelyek, laborok, szociális funkciók – méltán
fontos fejlesztési területek, a technológiai változások
azonban napjainkra nem csak a könyvtár hagyományos társadalmi szerepköreit helyezték új kontextusba, de a technológiai fejlődéstől hajtott, korszerű
digitalizálási tevékenység megítélését is. Ha nem
alakul ki a digitális gyűjteményekre épülve egy új,
markánsan elkülöníthető átmeneti szakma vagy szakterület, amelytől a majdani automatikus feltáró-ajánló
algoritmusok kreativitást, mesterséget „tanulhatnak”,
akkor digitális gyűjteményeink szerepe a múlt tudásának passzív lerakataiként rögzülhet. A feldolgozó,
rendszerező, ajánló és kutatást, tájékozódást segítő
kompetenciák birtokában a könyvtáros szakemberek
képesek e kihívásnak megfelelni, s valójában semmilyen más, létező szakma képviselői nem is helyettesíthetik őket ebben a tevékenységben. A feladat nem
csak a digitalizált gyűjtemények továbbfejlesztése,
annak instruálása, de a közvetlenül elérhetővé tett,
online állomány bekötése korunk tömegkommunikációs vérkeringésébe, megjelenítése ott, ahol az
olvasók legtöbb idejüket eltöltik.
A közösségi média tartalom-folyamában a könyvtár
megjelenhet ugyan rokonszenves közösségi helyként,
optimális tanulási, kutatási környezetként és a technológiai ismeretterjesztés barátságos helyszíneként,
de egyedi, eredeti tartalmat csakis gyűjteményére
építve, munkatársai tájékoztató szakértelmével al-
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kothat és publikálhat. A könyvtár egyedi arculatát, a
szerteágazó funkciókat összefogó gyűjteménygondozó tevékenységet éppen azért kell továbbra is megjeleníteni, beleoldani a közösségi média hírfolyamába,
hogy a XXI. században is kívánatossá tegyük a könyvek tárával szimbolizált tudástárat közösségi térként,
műhelyként, professzionális tájékoztató közegként.
A biztos, hiteles, átdolgozatlan információk értő, kreatív válogatásával, a képek, dokumentumok, összefüggések kollázsaival érdeklődés kelthető és kötődés
generálható, amely átível véleménybuborékokon,
bizalmatlanságon, egymást keresztező értékrendeken
és generációkon.8
A helyismereti gyűjtemények helyzetét ebben a közvetítési feladatban is megkönnyítheti a népszerű, sokak érintettségére és közreműködésére lehetőséget
kínáló gyűjtőkör, a kapcsolódási pontokat kínáló
nemzetközi digitalizálás és a helytörténet iránt társadalmi szinten is növekvő érdeklődés.

3. A világszerte zajló digitalizálás hatásai
Könnyen napirendre térünk a digitalizálás világszerte
zajló folyamata fölött: a gyűjtemények, múzeumok,
levéltárak mind hatékonyabban szkennelik, fotózzák
kincseiket, dokumentumaikat, lehet tanulni az élenjáróktól, segíteni a nehezebb helyzetben lévőket. A
világhálón örömmel látjuk az elérhetővé tett új digitális gyűjtemények honlapjait, s bízhatunk abban
is, hogy amit egyszer közzétettek, az előbb vagy
utóbb felettes rendszerekben, a Google keresőjénél
szofisztikáltabb katalógusokban, metakeresőkben
és tematikus adatbázisokban is összekapcsolhatóvá
válik. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében hallgatóinkkal évek óta szemlézünk, vizsgálunk új gyűjteményi oldalakat,9 s szinte
végtelennek tűnik a választható nemzetközi példák
tára. Nem feledkezhetünk meg azonban arról sem,
hogy a számtalan digitalizálási projekt folyamatos
munkája összefüggések exponenciálisan növekvő
tömegét teszi feltárhatóvá, feltárandóvá. A technikai
eljárások, algoritmizálható és automatizálható megoldások, kapcsolódási szabványok átvétele mellett
a jövőben is számolni kell az emberi beavatkozást,
tudást igénylő műveletekkel, kezelni kell a globális
digitalizálás eredményeként gyűjtőkörbe kerülő tartalom sokasodását is.
Tőlünk távoli forrásokból kiemelhet a szemfüles
újságíró egy-egy magyar vonatkozást, de a hazai
tanulságok feldolgozása, a részletek értékelése és
tudományos kontextusba illesztése már a hazai szakKönyvtári Figyelõ 2019/4
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értők – például helytörténészek – feladatkörét bővíti.
Példaként említhető a Nixon-család amatőr-filmjeinek közzététele,10 melyben a leendő elnök európai
utazásáról szóló film 1963 júliusából csodálatos,
színes snitteken örökíti meg – többek között – a Váci
utcában rakodó szenesautót vagy Popov Atanász bolgárkertész standját a Lehel téri piacon.
Az általános digitalizálás következtében szaporodó
források, új és új adalékok számbavételi munkáját nem
csak tematikus dokumentum együttesek, archívumok
digitalizálása növeli. Áttekintve a meglepetéseket és
váratlan forrásokat ígérő projekt-típusokat, a helyismeret, illetve egy-egy település specifikus gyűjtemény
szempontjából fontosak lehetnek például a
– saját témájukban összefüggő, de helyismereti
vonatkozásokban, elágazási lehetőségekben bővelkedő részgyűjtemények. (Ilyen volt a hallgatóinkkal megvalósított Hullámfürdő záróra
előtt projekt11 vagy a Neon Budapest 2016.12
A kiindulásként közreadott fotósorozatokhoz
társítható kor- és helytörténeti vonatkozások
összegyűjtése, nyomozása és közreadása kontextust adott az önmagukban is értékes képanyagnak.)
– Formátum- és műfaj-specifikus, általános gyűjtemények. (Pl. az amatőr fotók közzétételére vállalkozó Fortepán13, melyben a képeken
megjelenő személyek, helyszínek, sőt, olykor
a kép dátuma is komoly nyomozást igényelhet,
ám fontos eredményeket is hozhat.)
– Történetek, levelezések, naplók vagy akár művészi életművek digitalizálásai, melyek során
szükségszerűen napvilágot látnak kor- és helytörténeti adalékok. (A hallgatóink gyakorlóprojektjeként fejlesztett Fodor András életműkiadást14 tudatosan bővítjük több szálon futó
gyűjteménnyé: a naplóbejegyzések, fényképek
háttereként a korabeli napi sajtó szemlézésével és kronológiai adatbázisokból gyűjtött eseménysorokkal építünk párhuzamos, az életművel összekapcsolt kortörténeti adatbázist15 is.)
– Időben bővíthető helytörténeti gyűjtemények:
a régen és ma, ilyen volt, ilyen lett fotópárok
fokozatosan az élő helyismeret forrásaivá válnak. (Gondoljunk a települések, városrészek
múltjával foglalkozó csoportok, fórumok személyes emlékekben, mikrotörténeti adalékokban is gazdag gyűjtőmunkájára vagy a történeti értékű felvételeket napjaink kontextusába
helyező vállalkozásokra, például az 1956-os
események fotódokumentációjából kiindulva.
Könyvtári Figyelõ 2019/4

A hallgatóink körében legnépszerűbb, saját
fejlesztésű iTTiVoTT gyűjtemény16 honlapja
enciklopédikus módszerességgel, több száz
vendéglátóipari egység fotóit rendszerezi a
90-es évekből, reális arányokkal a főváros valamennyi kerületéből. A projekt megvalósítása
során 2–3 évente újrafotózzuk a helyszíneket,
blogbejegyzést írva, regisztrálva az üzlethelységek állapot- és funkcióváltozásait, fejlődését
vagy végső pusztulását. Az archív képsorozatra
így a város dinamikus átalakulását megörökítő
adatbázis épül.)
Könnyű belátni, hogy a múlt szövete helytörténeti
szempontból is végtelen kapcsolódási lehetőséget
kínál. A digitalizálással elérhetővé tett és összeköthető információk beazonosítása, működő rendszerré
szervezése sokkal alacsonyabb hatásfokkal automatizálható, mint maga a digitalizálás és közzététel. A
szakértők elérésére, megszólítására, a körültekintő
gyűjteményfejlesztő munkára és a közösség hatékony
bevonására a jövőben is szükség lesz, sőt, e munka
koordinálása a helyismereti könyvtáros hivatásának
legfontosabb részévé válhat.

4.

A növekvô társadalmi és földrajzi
mobilitás hatásai

A távmunkát is lehetővé tévő hálózati kommunikációs rendszer nem csak a munkavégzési formák
lehetőségét bővítette, de a társadalmi és földrajzi
mobilitást is megkönnyítette. Az Európai Unióhoz
jelentős lemaradással, a rendszerváltás után csatlakozott országként átélhetjük e jelenség napsütéses
és árnyoldalait is.
A történelmi okokból fejlettebb országokban munkát,
jobb egzisztenciát keresők ma kétségtelenül kön�nyebben tarthatják a kapcsolatot hazai rokonaikkal,
barátaikkal, sőt, a hazai társadalmi eseményekkel és
civil kezdeményezésekkel is, mint a XIX–XX. században emigráló sorstársaik.
A fejlett technológia már Magyarországon is kínál
olyan hivatásokat, állás-lehetőségeket, amelyek otthon vagy kötött munkahelytől független közösségi
irodákból, de akár a világ bármely távoli pontjáról
is elvégezhetőek, teljes értékű munkaként folytathatóak. A fejlett Európai Unió peremközeli tagországaként pedig szembesültünk a politikai, társadalmi és
a klímaválság sújtotta Közel-Keletről és Afrikából
érkező menekültekkel, akik szintén használják és
segítségül hívják a korszerű globális kommunikáció
lehetőségeit.
Ritkán gondolunk bele, de az eltávozók és idelátoga-
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tók érdeklődése kiemeli a helytörténeti témák kapcsolatteremtő szerepét is. Az életünk helyszíneiként
megélt helyek emléke a legbiztosabb közös élményünk marad egyébként ismeretlen embertársainkkal. Már csak katasztrófák idején nézünk egyszerre
televíziót, hallgatunk rádiót, s az olvasás, a művészet is csak az iskolai oktatás végéig biztosít közös
nevezőt. Emlékszünk azonban, mi volt a bevásárlóközpont helyén gyermekkorunkban, milyen volt a
park, a főtér korábbi állapota. Nem sok élményünk
számíthat ennél több külső visszhangra és megosztási
lehetőségre évek múltán: a közösen ismert helyszínek
emléke felidézhető, összehasonlítható, kiegészíthető
mások fényképein és történeteiben eltérő időben, így
a jelenben készült dokumentációkhoz kapcsolódva is.
Az 56-os, vagy korábbi kivándorlási hullámok során
kialakult szórvány-magyarság sok esetben zárványként őrizte meg fiatalkora magyarországi kultúráját,
ízlését, érdeklődését. Az Internet és a megfizethetőbb,
fapados repülőjáratok korában a honvágy és a szülőföld iránti érdeklődés szabadabban éri el az emlékek forrásait, a kapcsolódó gyűjteményeket, webes
közösségi tereket.
A távolság időben, térben érdeklődést kelt más vonatkozásban is. Az életük helyszínén önszántukból
vagy kényszerből változtatók mellett a mobilitás átmeneti, egyértelműen örvendetes változata is fontos
szerepet játszik a helyismeret és helytörténet jelentőségének növekedésében. Bár az európai turizmus
számos célpont-városában vagy városrészében már
inkább gondot jelent a kikapcsolódó utazók száma,
az idegenforgalom a gazdaság fontos ágazatává vált,
kulturális összekötő szerepe pedig a jövőben csak
növekedni fog. Az ágazat fejlődése az elmúlt évtizedben épp annyira elválaszthatatlan a technológiai
fejlődéstől, mint a gyűjteményi digitalizálás vagy a
közösségi média szerepének növekedése.
A Web 2.0-ás szolgáltatások kialakulása a kommunikációtörténet legkreatívabb szakaszai közé tartozott:
az új technológiai lehetőségek, a közösségi együttműködés és a lehetséges piaci, társadalmi igények
felismerése, összekötése; start upként megvalósítása
számtalan új, korábban elképzelhetetlen lehetőséget
adott korunk emberének. Az idegenforgalommal,
utazással, szállás és menetjegykereséssel kapcsolatos szolgáltatások az elsők között voltak, melyek
alapjaiban változtatták meg egy addig markánsan
marketing igényű iparág működését, s alakították át
az országimázs fogalmát is.
Amikor e sorok írója Erasmus ösztöndíjjal eljutott
Lisszabonba, Fernando Pessoa szobrába ütközve
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döbbent rá, milyen keveset tud a portugál irodalomról. De, mint szinte minden utazó, találkozott az épített tér (az egyik legforgalmasabb sétálóutca) részévé
tett szoborral, így legalább rádöbbent erre. A nyelvi
akadályok elválasztó hatását a műemlékek, épületek,
helyszínek hordozta párhuzamos történelem képes
ellensúlyozni. Ha bele is keveredik egy külföldi Budapesten a Könyvhét forgatagába vagy szabadtéri
irodalmi rendezvényekbe, a nyelvi akadály és a hiányzó ismeretek szinte áthidalhatatlanok. A helybéli
múlt életmódjának nyomai azonban felismerhetőek
az épített térben, motívumai közös ismeretekre hivatkoznak, és nyomozóhatóak séta közben, akár útikönyv nélkül is. Évszázadokon át az európaiak közös
ismeretanyagát, a keresztény kultúrát és a Biblián alapuló történeteket műalkotások mellett az épített tér,
a templomok freskói hordozták nyelvtől, korszaktól
függetlenül, bármikor értelmezhetően. Napjainkban
az épített környezet, a hangzó és vizuális kultúra képes felmutatni azt a történeti rétegzettséget, amely
kapcsolódási pontokat kínál, nyelvtől függetlenül.
Ezek az utazás közben is könnyen értelmezhető kapcsolatok – a helyi gasztronómiával fűszerezve – a
turizmus alapjai.
Rómában mindenkinek frissül a tudása az ókorról és
a katolikus egyházról. De sokkal kisebb települések
nagyságrendekkel egyszerűbb helytörténete is maradandó élményt adhat. Néhány évvel ezelőtt e sorok
írója is webes szálláscserélő rendszeren keresztül fogadott külföldi utazókat. A katalán turisták – Antoni
Gaudi Barcelonájából érkezve – érthető módon a magyar szecesszió útikönyvekben kiemelt, híres épületeinek megtekintésére készültek, de utazásuk végén a
Balatonra is kíváncsiak voltak. Egy fonyódi hétvégén
Varga István helytörténész, könyvtárvezető városszerte
elhelyezett helytörténeti tablóiból17 és családom régi
amatőr fényképeiből – úgy tűnt – többet és élményszerűbben értettek meg Magyarország történetéből, mint
ha csak útikönyvükre hagyatkoztak volna.
Ez a mobilabb, utazósabb korszak a helytörténet kutatóinak és a helyismereti gyűjtemények vezetőinek
is új lehetőségeket kínál. Egy település vagy településrész helyismereti gyűjteményének értékeit, felhalmozott tudáskincsét érdemes tudatosan kivinni a zárt
térből, s lehetőség szerint több nyelven, illusztráltan,
városdekorációs célokat is szolgálva kell részévé
tenni az épített környezetnek. Önkormányzatok és
gyűjteményvezetők átgondolt együttműködésével a
helyismereti gyűjtemények fontos szerepet tölthetnek
be nemcsak a helyi idegenforgalom fejlesztésében,
hanem a kultúrák közötti párbeszédben is.
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Záró gondolatok
Még várni kell arra, hogy algoritmusok automatizmusa kösse össze feldolgozott tudásunk idősíkjait,
térbeli kapcsolatait, de bízhatunk abban, hogy minden megörökített, feltárt és digitalizálva megosztott
leírás és meta-információ hasznosulni fog: évről-évre haladunk az emlékezés közösségi hálózata felé.
A helytörténészek olvasásra, képi felismerésre és
izgalmas nyomozásokra egyaránt támaszkodó munkája pótolhatatlan és vonzó marad a jövőben is. A
hálózati közegben megjelenő helyismereti gyűjtemények fejlesztése jó eséllyel támaszkodhat érdeklődők adalékaira, amatőr helytörténészek önkéntes
közreműködésére is. A közösségi médiában megosztott régi fényképek és helytörténeti tartalmak sikere
csak részben magyarázható azzal, hogy biztonságos
témát, hiteles forrásokat képviselnek. A teljes magyarázathoz hozzátartozhat a korunkra jellemző földrajzi mobilitás, az időben és/vagy térben távoli, közös
nevező iránti igény. A helyismeret korunk kulturális
kapcsolatteremtési alapjává, nyelvi határokon átívelő
hídjává válhat.
Az időben rétegzett tudás hordozóiként útra kelnek a
helyek: mobil telefonokban, közösségi képmegosztókon keresztül jutnak felhő-tárhelyekre, elköltözők
emlékeiben és idelátogatók új élményeiben vándorolnak, hogy azután távoli és váratlan forrásokból
visszatérjenek, esetenként évtizedes helytörténeti
értéket rejtve és hordozva. Ezen az úton a könyvtár,
a helyismereti gyűjtemény olyan állomás lehet, ahol
útjukhoz új erőt, hozzáadott információt nyernek,
szakértő rendszerezést és továbbajánló figyelmet
kaphatnak.
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p.
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4. FODOR János: Megosztás vagy szerkesztés? A könyvtár
változó szerepe a közösségi médiában = Tudományos és
Műszaki Tájékoztatás, 64. évf. 2017. 1. sz. 24–36. p.
5. WOOD, Molly: The rise and fall of Facebook’s memory
economy. = Wired, 2019.IV.26. – Forrás: https://www.wired.
com/story/rise-fall-facebooks-memory-economy/ [2019. október 11.g
6. NEMES Orsolya: Generációs mítoszok. Hogyan készüljünk
fel a jövő kihívásaira? Budapest, HVG Könyvek, 2019. 16. p.
Az idézett részlet olvasható online is: https://hvgkonyvek.hu/
uploads/generacios-mitoszok-beleolvaso.pdf [2019. október
11.]
7. BOTSMAN, Rachel: Kiben bízzunk? Budapest, Cser Könyvkiadó, 2019. – a könyvről ismertető elemzés jelent meg:
JUHÁSZ Edina: Bármit megtenne, ami a telefonja szerint
jó ötlet? = Index, 2019. július 4. – Forrás: https://index.hu/
techtud/2019/07/04/bizalom_pszichologiaja_felelem_idegenek_airbnb_uber_rachel_botsman_kiben_bizzunk/ [2019.
október 11.]
8. KISZL Péter – FODOR János: The „Collage Effect” – Against
filter bubbles: interdisciplinary approaches to combating the
pitfalls of information technology = Journal of Academic
Librarianship, 44. vol. 2018. 6. no. 753–761. p.
9. Kutatási napló – Digitális gyűjtemények. [honlap] – Forrás:
https://kutatasinaplo.blogspot.com/p/digitalibrary.html [2019.
október 11.]
10. Nézzen körül az 1963-as Budapesten Richard Nixonnal! =
Mandiner, 2018. december 2. –
Forrás: https://mandiner.hu/cikk/20181202_nezzen_korul_az_1963_as_budapesten_richard_nixonnal (2019. október 11.]
11. Hullámfürdő záróra előtt. A Gellért fürdő vendégei az 1930-as
években – Pusztai Sándor fürdőmester fényképein. [honlap]
– http://inaplo.hu/hullamfurdo/index.html [2019. október 11.]
12. Neon Budapest 2017. [honlap] – http://inaplo.hu/neon/index.
html [2019. október 11.]
13. Fortepan. [honlap] – http://www.fortepan.hu/ [2019. október 11.]
14. Fodor András hálózati életműkiadás. [honlap] – http://inaplo.
hu/fodorandras/index.html [2019. október 11.]
15. Mindennapi napló. [honlap] – http://inaplo.hu/mindennapinap
lo/index.html [2019. október 11.]
16. iTTiVoTT Budapest. [honlap] – http://inaplo.hu/ittivott/index.
html [2019. október 11.]
17. A hivatkozott tablók tartalmáért felelős helytörténész könyvtárvezető több könyve is olvasható a település múltjáról a
Magyar Elektronikus Könyvtárban.
VARGA István: Fonyód anno.... Veszprém, Agenda Natura, 2007.
Forrás: http://mek.oszk.hu/13400/13484/ [2019. október 11.]

Beérkezett: 2019. október 15.
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Kertész Gyula (1935–2002), a helyismereti bibliográfus
KÉGLI Ferenc

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének „A közösségi emlékezet terei” című
Országos Konferenciáján (Szeged, 2019. augusztus 1.) elhangzott előadás szerkesztett
változata.
Az előadás Prezi-linkje: https://prezi.com/2mtfqmslfqbh/dr-kertesz-gyula/
A Power Point változat: https://www.slideshare.net/csmke/hksz-25

25 évvel ezelőtt Vácott, 1994. július 27‒29-én tartották meg a helytörténész könyvtárosok első országos
tanácskozását. A konferencia első estéjén alakult meg
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete keretén belül a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.
A 61 alapító tag között ott találjuk Kertész Gyulát
is, aki A kurrens helyismereti repertorizálás helyzete
és perspektívái címmel tartott előadást. A konferenciakötetben is közzétett tanulmány a főváros és 19
megye kurrens helyismereti-helytörténeti bibliográfiáinak, adatbázisainak feltérképezését, táblázatba
foglalását, főbb ismérveiknek indexelését, rövid értelmezését, értékelését tartalmazza.
Dr. Kertész Gyula, főiskolai docens, könyvtári osztályvezető, egyetemi doktor, a Bihar megyei Magyarhomorogon született 1935. április 12-én és Budakalászon hunyt el 2002. november 8-án.
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Szakmai pályájának állomásai: a derecskei járási
könyvtár vezetése, a debreceni megyei könyvtár
módszertani csoportjában munkatárs; a debreceni
tanítóképző főiskolán a népművelő-könyvtáros szak
tanára. Budapesten, az Állami Gorkij Könyvtárban
(ma neve Országos Idegennyelvű Könyvtár) az igazgató általános helyettese, főosztályvezető. Az Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív bibliográfiai
osztályának kezdetben főmunkatársa, majd nyugdíjba
meneteléig osztályvezetője.
Életútjáról, szakmai tevékenységéről teljes képet
kaphatnak egykori tanítványa, Praznovszky Mihály
által írt életrajzi áttekintésből (a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület honlapjáról elérhető), Bényei
Miklós szakmai tanulmányából a Könyvtári Figyelőben, illetve az általam írt nekrológból, amelyet a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros közölt. E megemKönyvtári Figyelõ 2019/4

lékezések szövegét is felhasználva a továbbiakban
felvillantok néhány jellemző momentumot Kertész
Gyulának a helyismereti bibliográfia területén végzett munkásságáról.
A múlt század hetvenes éveinek elején a könyvtári
szakemberek, illetve intézményesen a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (röviden a KMK)
szükségesnek tartották volna a helyismereti kutatók kézikönyvének elkészítését. A kiadványtervezet
harmadik fejezete, a részletes bibliográfiai kalauz,
Kertész Gyula tervezete alapján állt össze, amely
a primer szakirodalomhoz elvezető bibliográfiákat,
repertóriumokat, a publikált kézirat-katalógusokat és
levéltári jegyzékeket, a szintetizáló-összefoglaló és
adattár jellegű kiadványokat feltáró, egyedileg vagy
csoportosan annotált, rövidített leírásokat tartalmazó
kutatási segédlet nagy ívű koncepcióját vázolta föl.
A KMK a bibliográfiai munkálatok irányítására őt
kérte föl, 1973-ban formálisan is a Debreceni Tanítóképző Intézetbe telepítve a feladatot. Főként debreceni bibliográfusok és néhány tehetséges hallgatója
közreműködésével az előkészítés és az anyaggyűjtés
megindult, de a kézikönyv szervezőjének a KMK-ból
való távozása miatt a vállalkozás eredeti mivoltában
nem valósulhatott meg.
Már egy évtizede tanította a hallgatókat, amikor
1975-ben megjelent az általa szerkesztett Könyvtári
tájékoztatás című jegyzetsorozat első kötete, Általános tájékoztatás címmel. Ebben foglalta először írásba – máig időszerű és hiteles módon –, hogy miként
vélekedett általában a bibliográfia szerepéről, helyéről, rendszeréről. E tíz kiadást megért jegyzetben az
Általános topobibliográfiák (azaz a helyi kiadványok
és a helyre vonatkozó művek együttese) fejezetében foglalkozik az országos és táji (illetve megyei
hatókörű) általános helyismereti bibliográfiák főbb
műfajaival, valamint a megyei sajtóbibliográfiákkal.
1977-ben jelent meg A magyar sajtó repertóriumainak annotált bibliográfiája című munkája, amely az
egyedi repertóriumok nemzeti másodfokú bibliográfiájának megalapozása, s célja a könyvtári tájékoztatás elősegítése és hozzájárulás a műfaj történeti,
elméleti, módszertani szintéziséhez. A teljességre
törekvő kutatást ezután is folytatta, és 1990-re elkészült a jegyzék bővített, átdolgozott változata, amely
immár 838 tételt számlált, és A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai címet, Annotált bibliográfia alcímet kapta. A mintaszerűen precíz használati útmutató akár tankönyvi lecke is lehetne, akárcsak
a forrás- és rövidítésjegyzék, a bibliográfiai leírás, a
részletes annotálás és a mutató, amelyben megtalálKönyvtári Figyelõ 2019/4

hatók a helyismereti vonatkozású repertorizált hírlapok és folyóiratok tételszámai is.
A bibliográfiák készítésének elméleti és módszertani
kérdései című 1978-as tanulmányában előbb felsorolja, magyarázza a bibliográfiákra érvényes követelményeket: társadalmi hasznosság, tervszerűség, megbízhatóság (válogatásban, pontosságban, értékelésben)
és egységesség; a két utóbbi fő biztosítékaként említi az autopszián alapuló munkamódszert. Azután a
munkafolyamat menetében halad előre, és igen aprólékosan tárgyalja az egyes teendőket: felkészülés,
anyaggyűjtés, feldolgozás, szerkesztés, mutatók ös�szeállítása. Az elmélet talaján áll, de figyelembe veszi
a gyakorlati tapasztalatokat. Felvillantja az alternatív
lehetőségeket is, biztat a kísérletezésre. Ugyanakkor
elutasítja, bírálja az eleve helytelen megoldásokat: pl.
a felületes szelekciót, a túlírt annotációkat, az erőltetett vagy mereven mechanikus elrendezést.
Több mint százötven címjegyzék tüzetes elemzését
elvégezve A falu- és városbibliográfiák szerkesztésének módszertani kérdései címmel publikált 1983ban egy igen részletes, mélyre hatoló, didaktikailag
is kitűnően hasznosítható elvi-gyakorlati összegzést.
Foglakozik a bibliográfia készítésének céljával és
indítékaival, a település kiválasztásával, a szükséges
személyi tárgyi feltételekkel, a munka tervezésével
és menetével.
A tájbibliográfia, a tájismereti bibliográfia, a helyi
bibliográfia, a helyismereti bibliográfia, illetve a
helyismeret – helytörténet – honismeret fogalmai
elméleti-terminológiai kérdéseit tisztázta az 1983ban kiadott, Kovács Máté emlékkönyvben közzétett
A regionális bibliográfia néhány elméleti-terminológiai kérdése című tanulmányában.
1985-től közreműködött a két világháború közötti
Magyar könyvészet III. kötetének szerkesztésében, a
tankönyveket tartalmazó III/a kötet megvalósítását ő
kezdeményezte, s szerkesztője volt a IV. és az V. kötetnek. A helyismereti munkatársak pedig gondolom,
már mindenhol kigyűjtötték az összesen hét kötet Betűrendes mutatójának CD lemezéről a gyűjtőkörükbe
tartozó településre/településekre, intézményekre és
személyekre vonatkozó információkat.
A könyvészet szerkesztése mellett továbbra is aktívan
részt vett a szakmai közéletben: a Könyvtári Figyelő
szerkesztőbizottságának tagja, recenziók írója, előadások tartója.
Az Alföldi Tudományos Intézet 1993-ban Kertész
Gyulát kérte fel az Alföld bibliográfia koncepciójának kidolgozására. A tizenöt oldalas, Az Alföld
bibliográfiai kalauzának tervezete című összeállítás
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szerint a kalauz bevezető része a tárgykör alapvető
forrásait, kézi- és segédkönyveit, monográfiáit és
periodikus irodalmát ismertetné. A tervezet pontosan
körülhatárolja az Alföld tájföldrajzi és közigazgatási
felosztását, felsorolja a szóba jöhető tudományágakat
és szakterületeket, a lehetséges kiadványtípusokat,
kijelöli a gyűjtőkör határait, foglalkozik a szerkezeti
tagolás, a bibliográfiai leírás és a mutatók kérdéseivel. Kétféle megjelenési formát ajánl: a nyomdai,
illetve az elektronikus publikációt.
A korábban említett helyismereti kalauz 70-es évekbeli tervéből nőtt ki a KSH kiadásában, 2000-ben
napvilágot látott Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak című, Történeti tipológiai áttekintés alcímű bibliográfiai kalauza, amelyet már
nyugdíjasként fejezett be. E segédlet pótolhatatlan
a helyismereti-helytörténeti, más megközelítésben a
földrajzi, statisztikai, közigazgatási tájékoztatásban.
Kertész Gyula nem helyi bibliográfiákat szerkesztett, hanem a helyismereti bibliográfiák elméletének
és módszertanának megalapozója, tanítója, illetve
munkásságával gyakorlatban is alkalmazója volt.
1994-ben megkapta a könyvtárosoknak adományozható akkor legmagasabb állami kitüntetést, a
Szinnyei József-díjat, a rákövetkező évben pedig az
OSZK Széchényi Ferenc-emlékérem kitüntetésében
részesült, amelyet minden évben egy dolgozó kaphat a könyvtárban életpálya jelleggel eltöltött hosszú
szolgálati idő, kimagasló munkateljesítmény, illetve
jelentős tudományos tevékenység elismeréseként.
Még a helyismereti bibliográfiai kalauz félbe maradt
történetének kezdeti szakaszára vezethető vissza az
életrajzi források számbavételére és rendszerezésé-

re irányuló szándéka. Az akkor megkezdett gyűjtés
anyagának folytatására nyugdíjba vonulása után már
nem volt ideje. Gyűjtését folytatva, kiegészítve készítettem el az Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz c. annotált bibliográfiát Kertész Gyula
emlékének ajánlva.
A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma című annotált bibliográfiájának anyaggyűjtését
Kertész Gyula 1986. december 31-ével zárta le. Az
ő munkáját folytatta Borsos Attila, az OSZK munkatársa, A magyar időszaki kiadványok repertóriuma
II. című, 2008-ban megjelent kiadvánnyal, amelyben
feldolgozta az 1986 óta eltelt húsz év anyagát, továbbá tartalmazza a Kertész Gyula gyűjtőkörébe nem
tartozott közös repertóriumokat is. Borsos Attila ezt
követően is folytatta a repertóriumok bibliográfiai
gyűjtését, s az egész, 2104 tételes anyag Időszaki kiadványok repertóriumai címmel 2019 februárjában
került be a Magyar Elektronikus Könyvtárba.
Az egykori tanítvány, Praznovszky Mihály kezdeményezésére – aki akkor a veszprémi könyvtár igazgatója volt – a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
a Bibliográfiai Szekcióval közösen díjat alapított
Kertész Gyula-emlékérem néven, amely évente egy,
arra legérdemesebb személynek adományozható. Elsőként Bényei Miklós kapta meg 2005-ben, 2019-ben
pedig Gulyás Erzsébet, akinek e helyről is gratulálok.
Kertész Gyula bibliográfiai, különösen helyismereti bibliográfiai munkássága, legyen szó akár az
elméleti-módszertani, akár a gyakorlati eredményekről, követhető és követendő mintát adott és ad
mindannyiunknak.
Beérkezett: 2019. szeptember 27.

Muzeális könyvkincsek online
Az OSZK-ban 2019. október 31-én mutatták be az Országos Könyvtári Platform (OKP)
részeként a muzeális könyvtári dokumentumok (MKDNy) megújult nyilvántartó rendszerét.
A platform fejlesztései közül elsôként bemutatkozó nyilvántartó rendszer segítségével
Magyarország teljes muzeális könyvállománya válik rögzíthetôvé és hozzáférhetôvé.
A bemutató keretében Lendvay Miklós informatikai igazgató (OSZK) adott tájékoztatást
az OKP fejlesztésekrôl, majd Mészáros László (HerMész Soft Kft.) ismertette
az OKP fejlesztések során alkalmazott alapelveket, Seres Péter pedig
az OKP komponenseit és moduljait. Végül Farkas Gábor Farkas irodavezetô
az OSZK MKDNy Iroda munkáiról, a megôrzési, nyilvántartási és szolgáltatáshoz
kapcsolódó tennivalókról számolt be.
Forrás: OSZK honlap, 2019. október 31.
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A közös történetek ereje
„A népmese napja” 2005–2019
NAGY Attila*
„Nemzetek pusztulását soha nem fizikai sorvadás,
hanem kulturális, kollektív felejtés idézi elő.”
Jan Assmann

15. alkalommal szerveztek országos konferenciát a
népmesék jelentőségéről 2019. szeptember 20–21-én
Százhalombattán a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
Kovács Marianna igazgató asszony és munkatársai
meghívása, fáradhatatlan szervező munkája eredményeként, Benedek Elek születésének 160., halálának
90. évfordulója közeli napokban a Magyar Olvasástársaság állhatatos, elkötelezett támogatásával. Majd
még hetekig – főként a szeptember 28–30. közötti
napokban – országszerte könyvtárak, iskolák százaiban, továbbá a nyomtatott és az elektronikus médiában kerültek a figyelem, a szervezett események
középpontjába a népmesék, hogy sokadik felidézésükkel újra átélhessük az általuk keltett torokszorító,
majd felszabadító, örömteli boldog pillanatokat, az
emberi együttélést szabályozó erkölcsi törvényeket, a
rejtetten ható szimbólumokat, a bennük felhalmozott

hatalmas tudástár éppen minket megérintő elemeit.
Bátran mondjuk ki, írjuk le, hogy a rendszeresen
mesehallgató, a belső képekkel saját aktuális meséjüket megalkotó gyerekekből nagyobb valószínűséggel
lesznek rendszeresen, örömmel olvasó, differenciáltan érző, gondolkodó, beszélő, viselkedő felnőttek.
A Magyar Olvasástársaság honlapján már augusztus
első napjaiban megjelent a 15. alkalomra készült aktuális felhívásunk.
„Benedek Elek születésének (1859. szept. 30.) évfordulójához közeledve tisztelettel és hálás emlékezettel
kérjük a szülők, nagyszülők, pedagógusok, könyvtárosok százezreit, egyszerűbben, társadalmunk minden felnőtt tagját, hogy szeptember utolsó napjaiban
különös gonddal keressék és alkossák meg minden
gyermek számára a mesehallgatás varázslatának
mással nem pótolható élményeit!

* A szerző első írása nagyjából ötven éve, a Könyvtári Figyelő 1969. 1. számában jelent meg. (A lap akkori főszerkesztője
Bóday Pál volt.) Az öt évtizedes munkálkodás bizonyítékai megtalálhatók még – a teljesség igénye nélkül – a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, a Könyv és Nevelés, a Könyvtári levelező/lap, az Alföld, a Helikon, a Kortárs, a Magyar Pedagógia, az (Új és
régi), Pedagógiai Szemle, a Magyar Református Nevelés, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Népszabadság, az Új Forrás,
valamint a Valóság című periodikák lapjain. A szerző nevével jegyzett cikkek, tanulmányok, illetve könyvek döntő többsége a
Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK), is, valamint a lapok elektronikus változataiban is közvetve, közvetlenül elérhető.
(A szerk.)
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A generációk sora által kimunkált, mély értelmű,
sokjelentésű, a figyelmet erősen vonzó, megragadó
népmesékkel egész életükre eligazító szimbólumokat, gesztusokat, szavakat, mondatokat, fordulatokat
csepegtetünk gyermekeink lelkébe: „Jó tett helyébe
jót várj! Ezer szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál. Hét teljes évet kell szolgálnod ingyen, hogy
elnyerhesd szíved választottjának kezét! Ásó, kapa
és a nagyharang válasszon el minket egymástól!” A
három testvér közül kettő rendszerint elbukik, de az
irgalom, a segítőkészség hiánya, az önérdek dominanciája, gőgjük, gyengeségük, gyávaságuk láttán,
azokból tanulva győzedelmeskedhet a legkisebb. A
hármas útelágazás nehéz döntést jelent mindenki
számára, az üveghegyek, a tengerek, a szakadékok
leküzdéséhez a korábban önzetlenül megsegített
állatok, táltosok, sárkányok, griffek vagy tündérek,
boszorkányok hozzák el a biztos megoldást, a végső
győzelmet. A mesék hőseit erősítő küzdelmek, kudarcok, áldozatok nélkül magunk sem érhetünk el maradandó sikereket.”
Ráadásul köztudottan a fejből mondott vagy felolvasott
mese az az első „ábécéskönyv”, amelyből a gyermek
akaratlanul is megtanul saját lelkében olvasni. Hiszen
a mesék szimbólumai, a hősök gondolkodásmódja,
tettei, magatartása, konfliktusai, megküzdő stratégiái öntudatlan azonosulási folyamatokat indítanak el
a hallgatóban. Vagyis a szavak nyomán óhatatlanul
kialakuló belső képek már főként a hallgató, olvasó
gyermek szorongásairól, félelmeiről, tudatos, tudattalan vágyairól szólnak majd. Ezek a belső képek pedig
megfoghatóvá, megnevezhetővé teszik az addig csak
tudattalan feszültségeket hordozó szorongásokat, vágyakat, mozgatórugókat. Tehát a mese hatása a gyermeki lélekre szükségképpen jóval sokrétűbb, rejtettebb,
hosszabb távú, mintsem azt annak első elolvasása,
hallása után mi felnőttek gondolhatnánk.
Végső soron népmeséink indirekt módon kínálnak,
adhatnak, mind gyermekeink, unokáink, tanítványaink, mind a felnőtt társadalom tagjai számára – követendő példát, ösztönzést – saját életük alakításához,
legmélyebb gyökereik felismeréséhez, felfedezéséhez,
valamint a megmaradásunk zálogát jelentő egyéni és/
vagy nemzetstratégiáink megalkotásához. Közös feladatunk ennek a hatalmas népmesekincsnek feltárása, terjesztése, köztulajdon mivoltának tudatosítása,
az eddigieknél szélesebb körű birtokbavétele, begyakorolt, naponkénti, természetes használata.
Ki hitte volna 3–4 évtizede, de akár még a 2004-es európai uniós csatlakozásunk idején is, hogy a 21. század második évtizedének derekától kontinensünk első
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számú politikai, gazdasági és kulturális dilemmája
a nemzetek fennmaradásának elméleti és gyakorlati
kérdése lesz, ez kerül majd a közéleti viták centrumába? Közép-Európa népei számára régi történeteket
idéznek fel ezek a nagy gazdasági és közigazgatási összevonásokat, birodalmi centrumokat kijelölő,
határokat és nyelveket megszüntető tervek, majd a
várható intézkedések sora. 1100 éves történelmünk
ilyen irányú gazdag példatárából elegendőnek tűnik
csupán 1–1 tragikus dátum felidézése: 907 – pozsonyi
csata, vagy éppen 1956. Az Európai Uniónak örömmel lettünk és leszünk tagjai mindaddig, amíg azok
maradhatunk, akik voltunk. Amíg nyelvünket, zenénket, hagyományaikat, irodalmunkat, történelmünket,
ünnepeinket, szokásainkat, táncainkat, népdalainkat, népmeséinket, mondáinkat, nemzetmítoszunkat,
továbbá a felekezeti eltérésektől független vallási
kötődéseinket korlátozások nélkül, szabadon őrizhetjük, használhatjuk, mert nem engedjük a kulturális,
kollektív felejtés homályába hullani.”

Visszatekintés
2019. szeptember végén okunk volt a csöndes, szerény, mégis ünnepi számvetésre: honnan indultunk,
hová jutottunk? Az ötletet Koszecz Sándor barátunk
hozta személyesen e sorok írójához 2004 május –
június fordulóján Százhalombattáról Szalay Márta
és Kovács Marianna ötletgazdáktól. Első hallásra
a tökéletes azonosulás gesztusával fogadtam s a
legközelebbi HUNRA tanácsülésen ugyanez volt a
testület reakciója. Gondunk csak egyetlen apróság
támadt miszerint az évi szeptemberi programunk
már pályázattal, szervezéssel készen állt. Így maradt
idő a megfontolt előkészületekre, az ötlet 2005-ös,
országos méretű meghirdetésére, megszervezésére.
Az adott keretek között most krónikási hűséggel vis�szatekintünk az évenkénti helyszínek, intézmények
felsorolásával s a személyes érintettséget vállalva néhány szavas kiegészítésekkel, illetve azok beszédes
hiányával fűszerezzük a kronológiát.
2005 OSZK, zsúfolt VI. emeleti tanácsterem, a folyosó jelentős részén is hallgatóság, hiszen az előadók
sorában mások mellett Berecz András, Boldizsár Ildikó és Benedek Katalin voltak.
2006 Békéscsaba, Megyei Könyvtár. 2007 Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, ahol
Máté Mária elkötelezett szervezőmunkája, valamint
Praznovszky Mihály és Szinger Veronika előadásai
és a helybéli óvodások, óvónők szereplései voltak
leginkább emlékezetesek.
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2008 Tokaj.
2009 OSZK, Benedek Elek születésének 150. évfordulóján főként Gazda István tudománytörténész,
Antalfai Márta pszichológus és Benedek Katalin
dédunoka nyomdakész, szakszerű előadásait őrzi
emlékezetünk, de kiemelendő, hogy első alkalommal a „tudományos disputával” párhuzamosan már
a kifejezetten a gyerekeknek szóló mesefolyam is
működött a VIII. emeleten.
2010 Százhalombatta, Hamvas Béla Városi Könyvtár,
ahol első alkalommal tudatosan nem a magyar, hanem
a hazai horvát kisebbség népmesekincse állt az érdeklődés középpontjában, továbbá az gyerekek mellett a
kifejezetten felnőttekhez szóló népmesék ugyancsak
jelentős szerepet kaptak a másfél napos programban.
2011 Eger, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, a vendéglátók mindenre kiterjedő tapintatos, gondoskodó
figyelme felülmúlhatatlan csúcsot ért el. Luzsi Margó,
helybéli gyermekkönyvtáros a börtönlakó fogvatartottak közötti mesemissziós szolgálatáról, továbbá a
Gál Judit által vezetett Benedek Elek Óvoda működéséről szóló előadása életre szóló élménnyé vált az
országos konferencia minden résztvevőjében.
2012 Kaposvári Egyetem. (Első alkalommal léptük
át „az egyetemi” küszöböt – Gombos Péter HUNRA elnök jóvoltából.) Berecz András ismét mágikus
erővel teremtett felszabadult nevetést és torokszorító
meghatottságot. Majd mások mellett Somos László
katolikus pap hívta fel mindünk figyelmét a hazai
cigánysággal szemben fennálló fizikai, pénzügyi,
szellemi, érzelmi, kulturális adósságainkra.
2013 Fülek, a felvidéki magyarság és a helybéli cigányság meseőrző, éltető tevékenységének bemutatkozása.
2014 Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár.
2015 Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár,
ahol mások mellett Kádár Annamária, Kriza Ildikó
előadásai, majd Mikulás Ferenc élettörténete, munkássága, jelesül a magyar népmesék rajzfilmsorozat
ötletének, kivitelezésének nehézségei, még inkább
sikereinek felidézése hagyott erős érzelmi pecséttel
ellátott emléknyomot a szép számú hallgatóságban.
2016 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei
Könyvtár és Beregszász együttműködése bizonyára
sokadik alkalommal bizonyította a HUNRA folyamatos tettrekészségét a külhoni magyarság fizikai,
szellemi, nyelvi, kulturális megmaradása érdekében.
2017 Pécsi Tudományegyetem – Eszék, ahol a lasKönyvtári Figyelõ 2019/4

san 100 éve mesterségesen megszakított természetes
kapcsolatok újraépítése volt a központi célunk.
2018 OSZK, Bajzáth Mária, Domokos Mariann és
talán Zalka Csenge előadásai hagytak legmélyebb
nyomokat a hallgatóságban.
2019 Százhalombatta, Hamvas Béla Városi Könyvtár, ismét a „szülőhelyen” találkozunk, hogy folytassuk a 15 éve megkezdett eszmecserék sorozatát
a mesék hagyományosan fejből, szívből elmondott
vagy csupán a felolvasó szülőbe kapaszkodó, őt félbeszakító, kérdésekkel „zaklató” gyerekek meghittséget varázsló együttes élményének jelentőségéről.
A fenti vázlat talán segítség lehet majd a hiteles,
részletes eseménytörténetet felidéző(k), az egyre
gazdagodó folyamatot bemutató(k), számára. Most
mindössze három mozzanat tűnik megjegyzendőnek.
a) A népmese évente ismétlődő programmá emelésével az egész magyar nyelvű kultúra, az írásbeliség, a hagyományőrzés és a jövőépítés egyik
közös sarokkövét sikerült kijelölnünk. (Miért is
szerveztük, alapítottuk meg 1991 őszén a Magyar
Olvasástársaságot?)
b) A külhoni magyarsággal ismételten felvett szakmai kapcsolataink ténye a folytonosság tendenciáját, s egyúttal az összetartozás tudatát erősítik.
c) Pusztán a felsorolt helyszínek áttekintése nyomán
a keleti országrész meglepő túlsúlyát kell regisztrálnunk. Rendezvényeink szervezése mindig meghívások nyomán kezdődik. Kérdések, feltevések
megfogalmazása helyett évszámok nélkül csak a
városnevek: Békéscsaba, Salgótarján, Tokaj, Eger,
Kecskemét, Nyíregyháza. 2020-ra érvényes meghívásunk van Szegedre a Somogyi Könyvtárba.
(Közben Budapest 3, Százhalombatta 2 alkalom,
továbbá 1–1 Fülek - Felvidék, Kisbacon - Erdély,
Beregszász - Kárpátalja, és Eszék - Délvidék.) A
kies Pannóniát eddig mindössze Kaposvár és Pécs
képviselik ezen a „mesés : térképen”. 7: 2 a keleti
országrész javára!

A mese erôforrás az értelmes élethez
Az ipari társadalmak egyre kisebb (5–8%) hányada él közvetlenül a fölművelésből. Ennek következménye a több generációs családok együttélésének
felszámolódása, a mezőgazdasági munkák, az állatgondozói feladatok természetadta, szigorú ritmusának eltűnése nyomán a személyiségfejlődés hagyományos rendjéből kiszakadó egyén a korábbi szülői
és nagyszülői kontroll helyett bekerül a nevelési intézmények tanterveinek, nevelőinek és közösségeinek
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bizonytalanul korlátozott szabadságába. Az igazodási
pontok, a modellszemélyiségek elbizonytalanodnak és
sokasodnak, ellentmondásokba keveredhetnek, keverednek, hiszen még a mértékadó szakmai körökben is
lezáratlan viták tárgya miszerint akarva, akaratlan „minden gyerek első és legfontosabb pedagógusa, nevelője
a szülő”. A szabadság növekedésével párhuzamosan
növekszik a villogó, interaktív képernyők vonzereje,
időrabló, a virtuális világ „festett egeinek” hatalma.
„Ropog a tűz, messze süt a vidékre,/ Pirosan száll
füstje fel a nagy égre;/ Körül állja egynehány fa,/
Tovanyúlik rémes árnya; S körül űli a tanyáknak/
Szép legénye, szép leánya.” – írhatta le Arany János
a klasszikus mesei helyzetet csaknem 150 éve. A XX.
század második felétől kezdődően megismétlődő
nemzeti és nemzetközi programok, kampányok indulnak azzal a jámbor óhajjal, hogy a szülők naponta,
esténként legalább 15–20 percet meséljenek fejből
vagy könyvből, hogy gyermekeik számára, meghitt
körülmények között, pusztán a szavak által közvetített történetek, mesék megnyugtató, elrendező hatása
ismét vonzóbb, maradandóbb élmény lehessen, mint
a leggyakrabban csak artikulálatlan hangokkal kísért,
folyamatosan mozgó, villódzó képernyők. Ráadásul
a mese elmondása, felolvasása közben a megnevezett erős hatások, tapasztalatok alól a közvetítők – a
szülők, családtagok, rokonok, könyvtárosok, pedagógusok – sem vonhatják ki magukat.
Miért éppen a mesék? Elsőként idézzük fel Csoóri
Sándor szavait, gondolatait! Népmeséink rendszerint
egy hallgatólagos szerződéskötéssel indítanak: „A
mesemondó az első lélegzetvételkor megállapodik
hallgatóival, hogy, amit elmesél, nem igaz, jobbik
esetben is agyafúrt játék a képzelettel.” „Hol volt,
hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl…”
fordulat nyomban figyelmezteti a befogadót, hogy
művészi teremtés kezdődik szemünk láttára, fülünk
hallatára. A népmesékben s egyúttal a szépirodalmi
művek kézbevételekor is nagyon hasonló zajlik bennünk. Megtörtént vagy csupán a fantázia szüleménye, ami talán mégis megtörténhetett, akár velem is
megtörténik? A mesei „kettős tudat” nem gyerekkori
kiváltság.
„Aki kinyit egy könyvet, mindenekelőtt önmagát
nyitja ki. Nem az író s nem is az író által teremtett
alakok fájdalmába vagy reményébe ütközik, hanem
saját magáéba”. (Csoóri)
A gyermekpszichológus Bruno Bettelheim megfogalmazása szerint az olvasmány szükségképpen tükör,
amiben az olvasó személyiségének alapvető elvárá-
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sai, kérdései, vágyai, félelmei jelennek meg. A lélektan fogalmait használva az olvasás folyamata a mű
újraalkotása a befogadó várakozásai és a leírtak sajátos egyéni értelmezése nyomán a prekoncepciók és
a projekciók eredménye. „Pro captu lectoris habent
sua fata libelli” – hangzik már az ókorban Terentius
Maurus által lejegyzett, máig érvényes igazság. („A
könyvek sorsa attól függ, mennyire tudja befogadni
őket az olvasó.”) (Tótfalusi)
Viktor Frankl és Bruno Bettelheim bizonyára
nem egymástól függetlenül, sokkal inkább egymást
erősítve – jórészt közös tapasztalataikra építve, a
koncentrációs táborok borzalmait átélve, az árva
gyerekek lelki gondozását, gyógyítását vállalva –
jutottak arra a következtetésre, hogy „az ember éppen léte határhelyzeteiben van felszólítva arra, hogy
tanúbizonyságot tegyen: mi az, amire ő és egyedül
ő képes” (Frankl, 46. p.). Az erős egzisztenciális fenyegetettség, a nehéz keresztek hordozása miatt van
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szükségük a
szemlélődésre, a befelé figyelésre, például az olvasás
közbeni belső fantáziákra, képsorozatokra, történet
variációkra, hogy újból beágyazódjanak a tisztán fizikai életen túli lét alapjaiba. Egyszerűbben szólva, a
mesék, a történetek hallgatása, az olvasás iránti vágy
egyik legerősebb oka, motívuma életük értelmének
keresése. Hiszen az értelmetlen élettől csak szenvedni
lehet. Amint Ludwig Muth kifejti, az olvasás abban
segít, hogy mások sorsába helyezkedve, visszatérjünk
saját hasonló, korábbi tapasztalatainkhoz, vagy éppen
a jövőről fantáziáljunk. „A szorgalmas olvasók többnyire boldogabbak. Bizonyára nem azért mert kevesebb sorscsapás éri őket, hanem sokkal inkább azért,
mert olvasmányaik sora megtanította őket arra, hogy
a nehézségeket hogyan építsék be értelmesen az életükbe; és mert a könyvek gondolat- és képi világával
folyamatosan szembesülve érettebb személyiségekké
formálódhatnak.”
Országszerte és bizonyára jóval szélesebb körökben ugyancsak közismerten egyre erősödő jelenség a
„mama hotel” és/vagy a szingli életforma mind többeket fájdalmasan érintő „társadalmi mozgalma”. Ennek hátterében nyilvánvalóan számos tényező játszhat szerepet, melyek teljeségre törekvő sorának megnevezése, vizsgálata egy másik dolgozat feladata. Itt
csupán két tényező feltételes említésére szorítkozhatunk: a fiatalabb generációk körében erősödni látszik
az önállóságtól és a személyes felelősségvállalástól
való félelem. Tapasztalataink és meggyőződésünk
szerint egy népmese vagy az értékes szépirodalmi
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szöveg (vers, novella, regény) olvasása, csoportos
megvitatása gyakran nagyon alkalmas lehet arra,
hogy megszabadítson ilyen fajta szorongásainktól:
az önálló életvitel, egyáltalán az élet, illetve a halál
félelmétől, mert „azt a tapasztalatot nyújtja, hogy
az életnek – amely sebzettsége ellenére is sikerülhet
– lehet értelme. Tehát a megfelelő szöveg olvasója
számára az olvasás az élet legkomolyabb rétegeibe
vezető úttá válik. Ha teljes valómmal átadom magam
az olvasásnak, akkor esélyem nyílik arra, hogy mélyreható, egzisztenciális érési folyamat kezdődhessen
bennem.” (Peter Raab).
Közismerten meséink többségében a hősök útra kelnek, világgá mennek, hogy valamilyen feladatot végrehajtsanak, vagy csupán szerencsét próbáljanak, vállukon a tarisznyával, benne az anyjuk által készített
hamuban sült pogácsákkal. Aki meg akarja ismerni
a világot, annak ki kell mozdulnia otthonról, el kell
indulnia, hogy felfedezze az ismeretlent. A világ gazdagabb, összetetteb, ellentmondásosabb, nagyobb,
mint azt először gondolnánk. Aki túl kényelmes, és
tart a búcsúzástól, aki otthon akar maradni, nem kíván
új dolgokkal, feladatokkal megismerkedni, nehézségekkel farkasszemet nézni, küzdelmeket vállalni „az
semmit sem tesz hozzá a teremtéshez”. Ha nem teljes
erővel veszünk részt a dolgokban, ha nincs bennünk
jókora lelkesedés, ha nem vibrál bennünk a kísérletezés öröme, akkor semmit nem tudunk megváltoztatni,
de még elindítani sem. Mi a mesék mondanivalója?
„Fölfedezni az élet legnagyobb titkait, megmutatni,
mi minden rejlik lehetőségként bennünk, emberekben.
Megerősíteni magunkban a reményt és a bizakodást,
hogy az életutunkon mindünkre váró akadályok leküzdhetők” (Otto Betz).
A mesék szinte mindig a világ erkölcsi rendjének
helyreállásával, az igazság diadalával végződnek s
ide érkezve minden bizonnyal oldódik a feszültség,
a szorongás, száll meg mindünket az angyali béke,
nyugalom és falnak fordulva engednek el az addig
még szorosan belénk karoló gyerekeink. „A mese hősét nem a kardja, nem is a tündérek zsebkendője segíti
győzni, hanem a mindenkori hallgató igazságérzete.”
– idézzük Csoóri Sándor egy némileg kiegészítendő
mondatát. Pontosabban nem a hallgató, hanem sokkal inkább az adott kulturális közösség egészének,
többségének erkölcsi rendje jelenti a mindenkori
zsinórmértéket. Mert éppen kultúránk megőrzése,
naponkénti működése leginkább bennünket tart meg
közösségként! Ahogyan ezt Németh Lászlóval egyetértésben valljuk. „A kultúra nem tudás, nem művész
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produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely
egy embercsoport minden tagjának belső mágnese,
irányítója.”
Végül néhány szó az angyalokat gyakran emlegető
gyermekekről. Anselm Grün megfigyelései és intelme
nyomán idézzük fel C. G. Jung egy rendkívül fontos
gondolatát! Tapasztalataik szerint még az elhagyott,
bántalmazott gyermekek is vágyteli emlékeiben az
őrző, védelmező, bátorító – szinte angyallá vált – szülőként siratják, várják, álmodják vissza őket. „Gyakran a távol lévő szülőket pótló képzeletként lépnek fel
az angyalok a gyerekeknél, akik nem csupán konkrét
anyjukat, apjukat látják, hanem az anya és az apa
őstípusának képét is magukban hordozzák. Jung nem
az angyalok létezéséről ír, hanem azok pszihikai valóságáról.” Jung szavaival: „Ha ugyanis az angyalok
valakik, úgy a tudatalatti tartományának megszemélyesített közvetítői, akik szót kérnek. Ahogyan a mesék
a gyermeket saját tudatalatti életforrásával hozzák
érintkezésbe, úgy ezt teszi az angyalok elképzelése
is,” (idézi Grün 20. p.).
A fentiek összegzése nyomán bátran kijelenthetjük,
hogy a mondóka, az ének, a vers, a mese korai, rendszeres adagolása, ismétlése, gazdagítása ilyen irányú
függőséget teremthet, „immunizálhat” az időhatárok
nélkül, folyamatosan villogó képernyők ellenében,
átjárhatóbb lesz a tudatos és tudattalan közötti határ, boldogabbá, egészségesebbé, éretté teheti a ránk
bízott gyerekeket, fiatalokat. Hatalmas, mással aligha pótolható, a sajátos kultúrát alapozó, megelőző,
gyógyító mentálhigiénés lehetőség, az értelmes élet
forrásainak egyike.

Kitekintés
Jó másfél évtizede a tervezgetés hónapjaiban főként
óvodákra, iskolákra és könyvtárakra összpontosítottuk figyelmünket, de mindig kettős szándékkal:
az érinett szakembereken keresztül direkt, indirekt
módon a családokhoz, a szülők, nagyszülők segítségével gyakorlatilag minden gyerek és ifjú számára
kívántunk meseélményeket kínálni. Nincs módunk
pontos adatokat bemutatni, de annyit bizonyosan állíthatunk, hogy szeptember második felétől néhány
hétig ilyen tekintetben megpezsdül az ország. Van
viszont máshol bővebben kifejtendő, kritizálható(?),
– általunk nem várt, nem tervezett – ám mégis elsőrendűen dicséretes tény, amelyek valamilyen módon
összekapcsolhatók a 2005. szeptember 30-án elindult
folyamattal. Kitekintésünkben csupán 1–2 mondatos
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említésre jut most terünk, de a későbbiekben vissza
kell térnünk a részletek bemutatására, megismerésére.
a) Korábban is létezett, de a mögöttünk álló másfél
évtizedben látványosan megerősödött hazánkban
a meseterápiás tevékenység, mind a publikációk,
mind a gyakorlat szintjén. Itt talán elegendő csupán a méltán népszerű Boldizsár Ildikó és Kádár
Annamária kitűnő szakemberek nevét megemlítenünk.
b) Amint azt a bevezető visszatekintésben már említettük, 2011-ben a meseterápiát börtönben alkalmazó Luzsi Margó gyermekkönyvtáros és a
börtönigazgató úr szavai nyomán sejlett fel a hallgatóságban is a mesék gyógyító erejének meglepő
hatósugara.
c) Tudjuk, hogy a mese nemzetközi műfaj, Indiától Írországig átfedő témákkal, azok euroázsiai
variációival találkozhatunk. Egykori egyetemi
évfolyamtársam, Nagy Ilona néprajzkutató ilyen
irányú kérdésre érkezett válaszlevél részletét idézem: „A nemzeti mesekincsek alapos elemzésére
tudtommal eddig senki nem vállalkozott. Nemzeti
sajátság talán az egyes mesei alműfajok aránya
a meseanyagban, pl. a varázsmesék/tündérmesék
nagy száma a magyar népmesék között, vagy a
Krisztus Urunk Szent Péterrel a földön járt kezdetű legendameséké. Egy magyar faluban a hatvanas években ezek közül többet lehetett felgyűjteni, mint amennyit a teljes francia mesekatalógus
tartalmaz.” Egyszerűbben szólva, bőven van még
feltáratlan terület mások mellett a nemzetközi ös�szehasonlító kutatások iránt érdeklődők számára.
Egyetemes és nemzeti? Vannak-e nemzeti jellegűnek minősíthető konfliktusmegoldó stratégiák
például az európai népmesekincsben?
d) Hazánkban jelenleg legalább 400 ezer olyan
gyermek él, akinek egyik vagy mindkét szülője
alkoholista. A rendszeres droghasználók száma
8–10 ezerre tehető. Segítségre szoruló gyerekek
sokezres seregei élnek közöttünk. Egyetlen példa a
reményt nyújtó kezdeményezésekből. A jó 25 éve
működő Zurgó együttes rendszeresen tart táncházakat, közel 10 éve ellátogat gyerekotthonokba
is. Vezetőjük Nagy Bercel beszámolója szerint
ezeknek a bántalmazott, elhanyagolt, lelkileg súlyosan sérült kamaszoknak 2–3 évnyi rendszeres
tréningre van szükségük, amíg a tánccal sikerül
feszültségeiket mozgással levezetni, énekléssel
érzelmileg áthangolni és végül alkalmassá válnak
a mesék meghallgatása közben azok gyógyító erejét megtapasztalni (Tóth).
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e) Végül ugyancsak egy friss levél, melynek írója az
egyik leghitelesebb gyógypedagógus szakember
Gerebenné Várbíró Katalin nyugalmazott egyetemi tanár.
„Szeptember 30-án vettem részt A népmese napján
a III. ker. Csalogány Gyógypedagógiai intézetben. Én tartottam a megnyitó előadást, nyílt nap
volt, meseterapeuták tartottak foglalkozásokat a
különböző életkorú csoportoknál. Itt dolgozik a
doktoranduszom is, Pechan Eszter, aki Boldizsár
Ildikó által kiképzett alkotó-fejlesztő meseterapeuta, Ő meseterápiát csinál a készségfejlesztő szakiskolában (18 év felettiek!), kitűnően. Ez remekül
működik. Van a középsúlyos értelmi fogyatékosok
között olyan fiatal, aki kb. 50 (!) mesét tud fejből
elmondani, egyet a bemutatón is elmondott, ha csak
hallanád, nem jutna eszedbe, hogy ki mondja! Ez
szigetképesség, de az iskola célja valójában a szociális készségek fejlesztése, aminek emellett erőteljes kognitív képességeket fejlesztő hatása is van.”
Budapest, 2019. november 15.
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Múltunkból
Egy tanfolyam emlékei – egyházi könyvtárosok
továbbképzô tanfolyama 1973-ban
KÖVÉCS Ildikó

A Gál Ferenc Főiskola Könyvtára egy korábbi könyvtárosa, dr. Lotz Antal halálának 20. évfordulóján
figyeltem fel életrajzát fellapozva az adatra, hogy
Lotz Atya, Tóni bácsi 1973-ban egyházi könyvtáros
tanfolyamot végzett. Ezután kezdtem el utánajárni,
felkutatni, hogy mi minden tudható meg erről a továbbképzésről. A fellelt eredményeket ez a tanulmány foglalja össze.*
A tanfolyam befejezése után az OSZK Híradó 1973.
évi 11–12. számában Pintér Márta, a tanfolyam felelőse számol be a kurzus eredményeiről. A szerző

tömören, mégis minden fontos részletre kitérve mutatja be beszámolójában a képzést. Ennek adatait és
a fellelt levéltári forrásokat használva összegezzük
az információkat.

A tanfolyam meghirdetése
A Művelődésügyi Minisztérium 1972 októberében
kereste meg az egyházi gyűjteményi központok vezetőit, amelyben tájékoztatta őket az egyházi könyvtárosok számára szervezendő tanfolyamról. „A Mű-

* A források felkutatásában segítségemre volt, ezért köszönetemet itt fejezem ki: dr. Hangodi Ágnesnek, a Könyvtári Intézet
munkatársának; Szaplonczay Miklósnénak, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Levéltár munkatársának; Takács Karolinának,
a kalocsai Érseki Könyvtár munkatársának; Czenthe Miklósnak, az Evangélikus Országos Levéltár vezetőjének, és munkatársának, Csermelyi Józsefnek; Dr. Karlinszky Balázsnak, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatójának; Mózessy
Gergelynek, a székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatójának, Nobilis Barbarának, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ munkatársának, Sütöri Ágnesnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtár könyvtárosának, Dr. Schmelczer-Pohánka Évának, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár vezetőjének, Bálint Ágnesnek, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár igazgatóhelyettesének, Dr. Tamási Balázsnak, az Országos
Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára igazgatójának, Dr. Diós Istvánnak, a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára
igazgatójának, valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és információs Központ munkatársainak és a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára munkatársainak.

Könyvtári Figyelõ 2019/4

583

KÖVÉCS ILDIKÓ
velődésügyi Minisztérium Könyvtárügyi Osztálya az
egyházi könyvtárak könyvtárosai részére továbbképző szaktanfolyamot szervez a Könyvtártudományi és
Módszertani Központ rendezésében.” Az előadássorozatot három fő téma köré szervezték: középkori
kéziratok, régi könyvek, újkori kéziratok.
A gyűjteményi központok értesítették az egyházmegyék, egyházkerületek vezetőit a lehetőségről, és
kérték együttműködésüket annak érdekében, hogy az
egyházi könyvtárak vezetői és beosztottjai vegyenek

részt a tanfolyamon. A levélben az is szerepel, hogy
1972-től az egyházi könyvtárakat a Művelődésügyi
Minisztérium anyagi támogatásban részesítette – a
megítélt támogatás a muzeális állomány felmérésére és restaurálására érkezett –, és a támogatás a következő években is folytatódni fog. Ezért is kérte a
katolikus gyűjteményi központ vezetője, hogy delegáljanak az egyházmegyék résztvevőket, ezzel is pozitívan reagálva, mintegy megköszönve a támogatást.

1. kép
Udvardy József, csanádi püspök levele az Országos Gyűjteményi Központnak

A tanfolyam 1973 januárjától 11 hónapon keresztül
havonta – július és augusztus kivételével – két egymást követő napon, naponta 8 és 19 óra között szervezett előadások és gyakorlati képzés formájában
valósult meg. Olyan könyvtárosok jelentkezését várták, „akik már bizonyos könyvtári ismeretekkel rendelkeznek, esetleg elvégezték a középfokú könyvtárosi
tanfolyamot, illetve akiket – bár nem felelnek meg az
előbbi feltételeknek – a jövőben régi gyűjtemények
gondozásával kívánnak megbízni.” A levelezésből
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kiderül, hogy a tanfolyam költségeit a minisztérium
vállalta magára, az egyházaknak a résztvevők utazásáról és ellátásáról kellett gondoskodniuk.
A képzésre bejelentett résztvevőket még 1972 végén
értesítették a tanfolyam megnyitójáról és az előadások napjairól: „Az Országos Katolikus Gyűjteményi
Központ részéről a Főegyházmegyei Hatóság Önt
jelölte az egyházi könyvtárosok 1973. évi egyéves
továbbképző tanfolyamán való részvételre. A tanfolyam programját mellékelten küldöm. Értesítem, hogy
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EGY TANFOLYAM EMLÉKEI – EGYHÁZI KÖNYVTÁROSOK TOVÁBBKÉPZÔ TANFOLYAMA …
a tanfolyam megnyitása 1973. január 10-én 8 órakor
lesz a KMK (Bp. VIII., Múzeum u. 3.) első emeleti
előadótermében. Szíves megjelenésére számítunk.”

A tanfolyam programja
A tanfolyam képzési napjai a következő időpontokban valósultak meg: január 10–11., február 7–8.,
március 7–8., április 11–12., május 9–10., június
6–7., szeptember 12–13., október 10–11. és november 14–15.
A január 10-i nap megnyitóval kezdődött. Ezen Papp
István, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója és dr. Vadász Ferencné minisztériumi
osztályvezető köszöntötte a megjelenteket. Részt vett
a megnyitón Sebestyén Géza, az Országos Széchényi
Könyvtár főigazgató-helyettese, dr. Lippényi Ferenc osztályvezető, az Állami Egyházügyi Hivatal
képviselője, D. Káldy Zoltán evangélikus püspök,
az Evangélikus Gyűjteményi Tanács vezetője, dr.
Újszászy Kálmán professzor, az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnöke és dr. Kovách Zoltán,
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár vezetője, a
Katolikus Gyűjteményi Központ munkatársa.
A januári első képzési napon A magyar könyvtárügy
kialakulása és szerepe a tudományos, a kulturális
és a gazdasági életben címmel tartott előadást Sebestyén Géza. Utána következett Makkai László A
tudománytörténet és a könyvtárak; a könyv mint a
tudománytörténet forrása című előadása. Benda Kálmán az egyházi gyűjtemények szerepéről és helyéről
beszélt, ezután Mezey László a kodikológia tárgyát
járta körül. A második nap a kódexekkel foglalkozott,
elsőként Csapodiné Gárdonyi Klára előadása hangzott el Kódexfestőművészet címmel, majd Dobszay
László a liturgikus kódexeket mutatta be. Délután
Vizkelety András vezetésével a tanfolyam résztvevői
kodikológiai gyakorlaton vettek részt.
Februárban Mezey László a paleográfia témakörét
járta körül, Csapodyné Gárdonyi Klára folytatta a
kódexek bemutatását, Vizkelety András a német kéziratokkal foglalkozott előadásában.
Márciusban Csapodi Csaba Magyarországi középkori egyházi könyvtárak címmel tartott előadást,
majd Berlász Jenő az újkori egyházi könyvtárakról
beszélt. Szabó Dénes a magyar nyelvemlékeket és a
régi magyar helyesírás történetét mutatta be, majd a
résztvevők Rajeczky Benjámin Zenei kéziratok, zenei
paleográfia című előadásán vehettek részt. A következő napon Scheiber Sándor a héber kéziratokról beszélt, Hadrovics László a cirill paleográfiáról, Maróth
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Miklós a keleti kéziratokról. Bertényi Iván az időszámításról, naptárrendszerekről tartott előadást, majd a
címertan alapjait tanította meg. Utolsó előadásként
Komjáthy Miklós a magyarországi írásbeliség történetéről, az írástudó rétegről, oklevelekről beszélt.
Áprilisban a nyomdászat témakörét járták körül az
oktatók. Ritoók Zsigmondné az ősnyomtatványokról
tartott előadást, Borsa Gedeon a XVI. századi nyomdászatról, majd ősnyomtatványokkal foglalkozó gyakorlati óra töltötte ki a délutánt. A következő nap Vekerdi József a XVII. és XVIII. századi nyomdászattal
foglalkozott, Borsa Gedeon a korszak magyarországi
nyomdászatát mutatta be. V. Kováts Sándor a régi
magyar irodalom műfajairól tartott előadást. A nap
utolsó előadásában Ritoók Zsigmondné a hungaricumok témakört járta körül.
Májusban Csapodi Csaba előadása a régi könyvekről
szólt, Cs. Nagy Zsuzsa a régi könyvek illusztrációit
mutatta be, délután Hervay Ferenc és Holl Béla RégiMagyar-gyakorlat című foglalkozására került sor. Ez
a következő nap délelőttjén is folytatódott, majd a Cs.
Nagy Zsuzsa folytatta a régi könyvek illusztrációinak bemutatását, a nap zárásaként pedig a Katolikus
Hittudományi Akadémia könyvtárát látogatták meg
a tanfolyam résztvevői.
A kar könyvtárosa által készített feljegyzésből azt is
tudjuk, hogy a képzés hallgatói megtekintették a Hittudományi Akadémia könyvtárát és a Pálos Könyvtárat is. Gajzágó Sándor bemutatta az intézmény és
a két könyvtár történetét, Hídvégi Nándor pedig kiállítást rendezett be a pálos gyűjtemény értékesebb
köteteiből.
Júniusban Koroknay Éva a régi könyvkötésekről
beszélt, Fazakas József a papírgyártást, a vízjeleket
mutatta be, a tanfolyam résztvevői délután a Ráday Könyvtárat tekintették meg. A második napon
folytatódott a könyvkötésekről szóló előadás, majd
Fallenbüchl Zoltán vezetésével a térképek és atlaszok
megismerése következett. Vértesy Miklós az Egyetemi Könyvtár kézirattárát és régi könyves gyűjteményét mutatta be.
A nyári szünet után a szeptemberi képzési napokon
a kéziratok feltárását járták körül a hallgatók. V.
Windisch Éva a kézirattári munkáról beszélt, majd
két előadáson is Szentmihályi Jánost hallgathatták a
résztvevők a kéziratok bibliográfiai feltárásáról. Bata
Imre az újkori kéziratokról szólt a hallgatóságnak.
A gyakorlati foglalkozásokat F. Csanak Dóra és V.
Windisch Éva vezette.
Októberben V. Kováts Sándor ismertette a Könyvtártörténeti Bizottság munkáját, majd B. Nagy Ernő a
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történeti gyűjtemények szerepéről, helyéről beszélt,
ezután Kókay György a fontosabb egyházi gyűjteményeket mutatta be. V. Windisch Éva és Vekerdi
József az OSZK Kézirattárának munkáját ismertették. Haraszthy Gyula a könyvtáros tudományos
munkájáról tartott előadást, az állományfeltárásról,
az országos munkálatokban való részvételről, és az
egyházi könyvtárak történetének feltárásának fontosságáról beszélt. Vértesy Miklós előadása a muzeális
gyűjteményekről szólt, Csapodi Csaba az állományvédelem kérdéseivel foglalkozott, majd a Magyar
Tudományos Akadémia kézirattáráról és régi könyves
gyűjteményéről hallhattak a résztvevők.
Novemberben a következő két témát járták körül:
állománygyarapítás, „belső gyarapítás”. A kisebb,
veszélyeztetett egyházi gyűjtemények nagyobb egyházi gyűjteménybe való beolvasztás lehetőségeiről
Kovách Zoltán, Papp Ivánné és Újszászy Kálmán
tartottak előadásokat. A kiállítástechnika témáját Fitz
Jenőné ismertette. A résztvevők betekintést nyerhettek az Országos Levéltár konzerváló műhelyének
munkájába. Az utolsó nap témája a fényképezés,
mikrofilmezés, mikrokártya, xerox volt, a különleges
fényképezési eljárásokat, a különleges fényképezési
technikákat Tőkés László mutatta be. A tanfolyam
záróelőadásán Papp Istvánnak tehették fel kérdéseiket a résztvevők a könyvtári és könyvtárosi életről.
A tanfolyami napokon a szervezők lehetőséget biztosítottak szabad kérdésfeltevésre, konzultációra, beszélgetésre is. Ezáltal személyes szakmai kapcsolatok
is kialakultak és mélyültek el.
Ahogy végigtekintünk az oktatók névsorán láthatjuk,
hogy a szakma legkiválóbbjai, az adott szakterület
elismert és jeles képviselői tartották az előadásokat.

Szakmai kirándulások
Egyféle gyakorlati képzésként már februárban megfogalmazódott két szakmai kirándulás gondolata. Ezzel kapcsolatban az Országos Katolikus Gyűjteményi
Központ igazgatója, Várkonyi Imre prépost, kanonok
tájékoztatta február 3-án az egyházmegyék vezetőit,
köztük Ijjas Józsefet, a kalocsai egyházmegye érsekét, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét: „A
tanfolyammal kapcsolatban természetszerűen felvetődött két tanulmányi kirándulás gondolata. Május
16–17-én Nyugat-Magyarországra (Esztergom, Győr,
Sopron, Pannonhalma, Zirc, Veszprém és esetleg Székesfehérvár), június 13–14-én pedig Kelet-Magyarországra (Debrecen, Sárospatak, Miskolc, Gyöngyös,
Eger) szeretnénk ellátogatni, hogy tanulmányaikat
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elmélyítsék és az előadásokon annyit emlegetett kódex-, valamint könyvanyaggal a helyszínen, szakszerű vezetéssel megismerkedjenek. A résztvevők
legtöbbje számára ez az egyedüli lehetőség, hogy a
hazai nagy egyházi könyvtárakat megismerje.”
Az első kirándulás programja: május 16-án Budapestről indulva, először az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárat tekintették meg, majd Győr volt a
következő város, ahol a Püspöki Papnevelő Intézet
Könyvtárát látogatták meg. Győrből Sopronba utaztak tovább, ahol az evangélikus gyűjtemények mutatkoztak be. A második nap, május 17-én Pannonhalma,
a Szent Benedek Rend Központi Könyvtára volt az
első úti cél. Innen Zircre, a Reguly Antal Műemlékkönyvtárba mentek, majd Veszprémbe, ahol a Püspöki Könyvtárat látogatták meg. Az utolsó állomás
a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár volt.
A második kirándulás június 13-án ugyancsak Budapestről indult. Először Debrecenben a Tiszántúli
Református Egyházkerület Nagykönyvtárát látogatták meg, majd Sárospatakon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek
Nagykönyvtára fogadta a résztvevőket. Sárospatakon
aznap megtekintették még a Várat és a műemléktemplomot is. Június 14-én a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményt látogatták meg, majd
Miskolcra utaztak, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár várta
a résztvevőket. A következő úti cél Egerben a Főegyházmegyei Könyvtár, majd Gyöngyösön a Bajza
József Műemlékkönyvtár volt. Ezután utaztak vissza
Budapestre.
Pintér Márta fentebb említett cikkében három kirándulást említ. A kirándulások megvalósításához kérték
az egyházi vezetők anyagi támogatását, a költségek
fedezését. A befizetett támogatásokkal a végén a
gyűjteményi központ rendben elszámolt. A harmadik
kirándulás terve csak ősszel körvonalazódott (nagy
valószínűséggel Kékesi János javaslatára), amikor
már látszott, hogy az egyházmegyékből érkezett ös�szeg lehetőséget biztosít még egy kirándulásra.
A harmadik kirándulás így október 17-ére és 18ára tervezett útvonala Kecskemét, Kalocsa, Pécs és
Keszthely volt. Végül a végleges program szerint
Budapestről indulva megtekintették Kecskeméten a
református egyházközség könyvtárát, amelyet akkor
Adorján Imréné vezetett, majd Kalocsán meglátogatták a Főszékesegyházi Könyvtárat, ahol Ijjas József
érsek is fogadta a csoportot. Utána megnézték a siklósi várat, majd Siklóson éjszakáztak, és másnap indulKönyvtári Figyelõ 2019/4
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tak tovább Pécsre, ahol az Egyházmegyei Könyvtárat
és az Egyetemi Könyvtárat tekintették meg.
A kirándulások szervezői dr. Kovách Zoltán, az
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ könyvtári szakelőadója, az OSZK részéről Pintér Márta,
és Posta Benjamin ferences szerzetes, a tanfolyam
megbízottja voltak. A harmadik kiránduláson Kovách
Zoltán betegsége miatt az OKGYK részéről Farkas
Attila múzeumi referens vett részt.
A fennmaradt iratok szerint a kirándulások után a
vendéglátó egyházi vezetőknek és a gyűjtemények
vezetőinek is mindig megköszönték a csoport fogadását és a szeretetteljes vendéglátást. D. Káldy Zoltán,
evangélikus püspök külön is megköszönte Várkonyi
Imrének, az OKGYK vezetőjének, hogy a katolikus
egyházi könyvtárakban a tanfolyam hallgatóit szíves
fogadtatásban részesítették, „könyvtárosainkra igen
nagy hatást tettek a szakmai tapasztalatok is, de a
kedves, kollegiális fogadtatás is.”
Kékesi János kalocsai könyvtáros az első és második
kirándulásokról beszámolót írt püspökének. Ezekben
a beszámolókban részletesen lejegyezte, hogy melyik
könyvtárakban jártak, az egyes helyeken ki fogadta
a csoportot, és milyen élményekkel gazdagodott az
út során. Az első kirándulásról ezt írja: „Az út folyamán 7 könyvtárat, ezen belül kb. 40 könyvtártermet
tekintettünk meg. A tanulmányi útnak nagy gyakorlati haszna volt. Láttuk más könyvtárak módszerét,
berendezését és ügyvitelét is. A kétnapos kirándulás
alatt nagyon kellemes, választékos hangulat volt, ami
annál inkább kiemelendő, mivel valóságos ökumenikus társaság volt együtt.”
Pintér Márta így foglalja össze a szakmai kirándulások fontosságát. A tanulmányutakon a hallgatók
„[…] megismerkedhettek az összes jelentős hazai
egyházi könyvtárral és a tanulmányaik során tárgyalt kódexekkel, kéziratokkal és régi könyvekkel.
A könyvtárlátogatások során a püspökök, ill. más
egyházi vezetők személyesen is fogadták és vendégül
látták a társaságot, s az így kialakult jó kapcsolatnak is végső soron a könyvtárak látták hasznát:…”
Kékesi János említett beszámolója Győrben Kacziba
József, apostoli kormányzót, a veszprémi egyházmegye vezetőit, Lékai László, Klempa Sándor és Kádár
László apostoli kormányzókat, és Kisberk Imre székesfehérvári püspök urakat említi név szerint, mint
akik köszöntötték a kirándulás résztvevőit.
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A tanfolyam résztvevôi
A tanfolyam végén 45 egyházi könyvtáros kapott
bizonyítványt, 32 katolikus, 4 evangélikus, 8 református és 1 izraelita egyházi személy teljesítette a
tanfolyam követelményeit.
A végzettek névsorát végigtekintve látjuk, hogy
többen már nem élnek. A résztvevők életrajzait fellapozva megállapítható, hogy voltak olyanok, akik
a megszerzett tudást a későbbiekben nem kamatoztatták, életútjuk nem a könyvtárakhoz vezetett, más
feladatokat láttak el egyházmegyéjükben, egyházkerületükben – azonban a résztvevők közel fele könyvtárosként, gyűjteménykezelőként dolgozott.
Beliczay Angéla (1909–1994): református lelkész
és könyvtáros, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárának könyvtárosa 1952-től
majd 1965-től 1982-ig főkönyvtárosa. Teológiai tanulmányokat folytatott, és megszerezte a vallástanári
képesítést is, majd közel húsz éven át hittant tanított,
és tankönyveket is írt. 1951-ben felszámolták az iskolai hitoktatást, ezután kezdett a Ráday Könyvtárban
dolgozni. A Ráday család gyűjteményének feltárása
lett a feladata, majd a Gyűjtemény évkönyveit szerkesztette, a kötetekben írásai is megjelentek, és a
Reformátusok Lapjában is számos cikket publikált.
Gajzágó Sándor (1944–), ifj.: festőművész, 1969 és
1981 között a Katolikus Hittudományi Akadémia
könyvtárának vezetője.
Gosztola László (1923–1980): evangélikus lelkész,
könyvtáros. Volt segédlelkész Győrben, Zalaegerszegen, Siófokon, szolgált Kisfaludon, Vadosfán.
A soproni gyülekezet könyvtárosa és levéltárosa, a
gyűjtemény feltárója, gondozója.
Hídvégi Nándor (1906–1976): nyugalmazott igazgató tanítóként az 1970-es években a Pálos könyvtárat gondozta és annak újrakatalogizálásán dolgozott, amikor a Hittudományi Kar dékánja delegálta
Gajzágó Sándorral együtt a tanfolyamra. Korábban
tanított a bajai Felsőfokú Tanítóképző Intézetben,
dolgozott a sátoraljaújhelyi könyvtárban és vezette
a Gödöllői Járási Könyvtárat is.
Horváth József (1909–1985): veszprémi egyházmegyés pap. A plébánosi teendők után 1974-től püspöki
és káptalani könyvtáros, címzetes esperes.
Kékesi János (1911–1977): a kalocsai egyházmegye
papja, kápláni, segédplébánosi, lelkészi és hitoktatói
feladatai után 1962-től könyvtáros, majd 1966-tól a
Főszékesegyházi Könyvtár főkönyvtárosa volt. Mellette kisegítő lelkipásztor a kalocsai Szent István plé-
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bánián, főegyházmegyei ügyész, majd főszentszéki
bíró. 1964-ben megírta a könyvtár történetét.
Kersák Pál (1923–2010): a Pécsi Egyházmegyei
Könyvtár könyvtárosa, majd könyvtárvezetője 1968.
október 1-jétől, 2001. június 30-ig. Emellett a Püspöki Levéltárban 1971 és 1999 között látta el a teendőket.
Körmendy József (1911–2005): a veszprémi egyházmegye esperese, plébánosa, a tanfolyam idején
az Érseki Könyvtár megbízott vezetője, 1972-től a
Püspöki Levéltár levéltárosa, 1974 és 1996 között a
Levéltár igazgatója.
Kuklay Antal (1932–): plébános, a Sárospataki Római
Katolikus Egyházi Gyűjtemény létrehozója. „Lényegében így kezdődött a gyűjtőmunka. Aztán hallottam,
hogy az Országos Széchényi Könyvtárban van egy
középfokú könyvtárosképző-tanfolyam, amit az egyik
paptársam elvégezett, és ajánlotta, hogy végezzem
el én is. A tanfolyamon revelációként hatott, hogy a
könyvtárnak milyen jelentős szerepe van a kultúrában, az oktatásban és a tudományos munkában. Tanulmányaim ahhoz is hozzásegítettek, hogy kihasználjam a lehetőséget, és a kis vidéki plébániakönyvtáramból, amely évszázados gyökerekkel rendelkezett,
kihozzak valamit. Összegyűjtsem oda a kallódó, a
plébániák padlásán és pincéiben található könyveket,
amelyeket a modern bútorok és könyvek kiszorítottak.
Megláttam ezeknek a könyveknek a könyvtörténeti
jelentőségét, és elkezdtem a gyűjtőmunkát.”
Ladányi Sándorné Kozma Borbála (1939–): lelkipásztor, könyvtáros, 1971-től a Ráday gyűjtemény
munkatársa. Férjével összeállították a Dunamelléki
Egyházkerület Ráday Gyűjteményének 1850 előtti
kéziratainak katalógusát, amely 1982-ben jelent meg.
Landeszmann György (1944–): rabbi, a tanfolyam
idején a Rabbiképző Intézet levéltári anyagának felelőse volt, és Scheiber Sándor, a Rabbiképző Intézet
igazgatója megbízásából a könyvtár anyagát, főként
annak régi héber kéziratgyűjteményét rendezte kollégáival.
Lotz Antal (1930–1998): a csanádi egyházmegye
papja, kápláni szolgálat után a budapesti Hittudományi Akadémián védte meg doktori disszertációját.
Csanádapácán és Csanádpalotán káplánként szolgál,
majd 1960-ban letartóztatták, és öt évre elítélték.
1963. március 24-én amnesztiával szabadult. 1968tól a Szeged-Rókusi plébánián teljesített szolgálatot.
1973-ban Kövegyre helyezték plébánosnak, 1984től óraadó a hittudományi főiskolán, majd 1985-től
Szegedre helyezik, és tanári feladatai mellett a püspöki levéltárosi és könyvtárosi feladatokat is ellátja.

588

A levéltár rendezése során feldolgozta Juhász Kálmán egyháztörténész hagyatékát, az egyházmegye
történetét kutatta, publikálta kutatási eredményeit.
A főiskola könyvtárát is gondozta, az állományt
gyarapította, és halála után magánkönyvtárát is az
intézményre hagyta.
Miklós Dezső (1933–1996): református lelkész,
könyvtáros. Budapesten a Bölcsészettudományi Karon elvégezte a könyvtár szakot, majd Szegeden jogi
diplomát szerzett. 1957 és 1959 között a Debreceni
Református Kollégium Nagykönyvtárában könyvtári gyakornok. Ezután segédlelkész Balkányban és
Törökszentmiklóson. 1961 és 1964 között ismét a
könyvtárban dolgozik. 1964-től Pápán, a Dunántúli
Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeiben könyvtáros, majd 1965-től 1982-ig igazgató.
Németh Attila (1944–): a győri egyházmegye papja,
1972 és 1984 között Győr-Szabadhegyen segédlelkész, majd 1984-től plébános, 1973 és 1991 között egyben egyházmegyei könyvtáros is. Jelenleg
Sopron-Kertváros plébánosa.
Németh Tibor (1920–2001): evangélikus lelkész, Balatonszárszó után Vanyola lelkésze lett. A tanfolyam
idején a pápai gyülekezeti könyvtár gondozója, és
az Északi Evangélikus Egyházkerület gyűjteményi
előadója.
Papp Ivánné, született Bartha Magdolna (1921–
1989): az Országos Evangélikus Könyvtár igazgatója 1968-tól. Korábban Nagykőrösön, Mátészalkán
tanított, majd 1951-től Budapesten a Tankönyvkiadónál helyezkedett el. 1953-tól az Országos Széchényi Könyvtárban a Kézirattár munkatársa volt,
majd 1969-ben az evangélikus gyűjteménybe került,
és halálig ott dolgozott. „Munkáját mindig a lehető
legjobban akarta elvégezni, munkabírása példamutató volt.”
Posta István Benjamin (1929–2014): ferences rendi
szerzetes, a tanfolyam idején a Margit körúti rendházban könyvtáros. Később lelkész Mátraházán, a
kilencvenes években a gyöngyösi kolostor előjárója,
majd Brüsszelben magyar lelkész.
Rajczi Pál (1926–2004): 1987-től a Veszprémi Püspöki és Káptalani Levéltár levéltárosa, majd 1997től a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár igazgatója.
Simonfi Sándor (1925–): református lelkész, 1964től a Ráday Gyűjtemény munkatársa, 1969-ben
szakkönyvtárosi képesítést szerzett. 1970-ben kapott
kinevezést a Ráday Gyűjtemény igazgatására, majd
1971-ben a Zsinati Levéltár vezetésére is. A gyűjteményi munkák mellett lelkészi feladatot is ellátott.
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1976-ban a Levéltár vezetéséről, majd 1979 végén
a gyűjteményigazgatói kinevezéséről is lemondott,
a továbbiakban lelkészi munkáját végezte teljes figyelemmel.
Sóczó Ferenc (1938–): piarista szerzetes, tanár. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett tanári
oklevelet, majd 1968-ban bölcsészdoktorátust. Tanított Kecskeméten, majd Budapestre helyezték, ahol a
novíciusok promagisztere, és könyvtáros és levéltárosi munkát is ellátott. Ezután a tanári pályán töltött
el éveket, tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán is. 1996 és 2000 között pedig a rendi
központi gyűjtemények felügyelője volt.
Sulyok János Ignác (1911–2006): ciszterci szerzetes,
1952-től székesfehérvári püspöki levéltáros, 1956tól püspöki könyvtárosként is dolgozik, 1998-tól az
Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója. „Maradandót
leginkább azok számára alkotott, akikkel személyes
kapcsolatba került. Ha kutató jött, számára meghalt a
világ: őszinte figyelemmel kapcsolódott be más munkájába, a referensi feladatkörön messze túlmutató,
mindenre kiterjedő személyes segítséget nyújtott.”
Szabó Imre Flóris (1925–1988): bencés szerzetes,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett
magyartanári és könyvtáros diplomát. A pannonhalmi gimnázium és a Szent Gellért Hittudományi Főiskola tanára, mellette 1959 és 1967 között
könyvtáros, majd 1973-tól halálig főkönyvtáros.
Elkészítette a Magyarországi Egyházi Könyvtárak
Kéziratkatalógus sorozatában megjelent, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kéziratkatalógusa, 1850
előtti kéziratok című kötetet.
Szathmáry Sándorné (1931–): a debreceni gyűjtemény könyvtárosa, 47 éven keresztül dolgozott a
Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtárban. 1986-ban Barcza Józsefnéval közösen állították össze A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa. Földrajz című kötetet.
Szentimrei Mihály (1924-1999): a sárospataki református gyűjteményben végezte munkáját. 1966 és
1993 között a sárospataki Tudomány Gyűjtemény
könyvtárosa, majd a Nagykönyvtár igazgatója, 1988tól haláláig a Gyűjtemény igazgatójával volt.
Varga Lajos püspökkel, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójával lehetőségem volt
személyesen is beszélni, ő így emlékezett vissza a
tanfolyamra: akkor éppen Egerben, a szemináriumi
könyvtárban segített, és emiatt kérték fel a tanfolyam
elvégzésére. A tanfolyamon nagyon jó volt a légkör,
és jó volt találkozni más felekezetek lelkészeivel is. A
tanfolyam magas szintű volt, a szakma legjobbjai taKönyvtári Figyelõ 2019/4

nítottak, akik tudással és tapasztalattal rendelkeztek.
Megtanították a résztvevőknek, hogyan nyúljanak a
régi könyvekhez. A képzés ráirányította a figyelmet
a plébániákon lévő könyvekre, a megszerzett tudás
segítette az RMK-k felfedezését, az antikva kötetek
beazonosítását. Ekkoriban azonosítottak be számos
nyomtatványt, fedezték fel a gyűjtemények értékeit.
Ezeken túl a tanfolyamon tanultak nagyban támogatták a sárospataki katolikus gyűjtemény gyarapodását, és több helyen ennek hatására szállították be
a plébániákon található köteteket az egyházmegyei
könyvtárakba. A kéziratokkal foglalkozó előadások
voltak számára különösképpen emlékezetesek, Hervay Ferenc Levente O. Cist. nevét említette, mint
olyan előadót, akinek előadására máig emlékszik.
A tanfolyam 46. résztvevője Szelestei Nagy László
volt, aki akkoriban az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa volt. Munkájához tartozott az egyházi könyvtárak értékeinek nyilvántartása, az egyházi
könyvtárak ügyeinek intézése. A tanfolyamon hivatalból vett részt, azonban nem volt teher számára,
élvezte a foglalkozásokat. Véleménye szerint Pintér
Márta a tanfolyam anyagát jó szakemberek véleményét kikérve, valóban a muzeális állományokat
kezelő könyvtárosok részére állította össze. Az előadásokkal kapcsolatban feltett kérdésemre Szelestei
Nagy László ezt válaszolta: „Két látszólag száraz
előadásnak vettem a későbbiekben nagy hasznát,
Berlász Jenőének és Hervay Ferencének.” Arra a
kérdésemre, hogy tudták-e a tanfolyam résztvevői
egymást segíteni, az volt a válasza: „A kölcsönösség jegyében dolgoztunk, ez volt a feladatunk. És ez
nemcsak a tanfolyam idejére vonatkozott, hanem a
későbbiekre is. Jó volt a „hátszél” is: e területen főnököm Borsa Gedeon volt, munkatársai (kollégáim)
a ciszterci Hervay Ferenc és a piarista Holl Béla. (A
régi könyvekkel foglalkozás az OSZK-ban kitüntetésnek számított.) Az is nyilvánvaló volt számomra,
hogy az egyháziak között milyen nagyszerű emberek
voltak! Könyvtárba száműzöttek, akik ott is használni
akartak.” „Élmény volt az egyházi és világi kiválóságok közé kerülnöm!”

A tanfolyam zárása
A bizonyítványokat Papp István, a KMK igazgatója
írta alá. Az okmány szerint minden résztvevő: „A 150
órás tanfolyamon az alábbi tárgykörökből hallgatott
előadásokat: Magyar könyvtárügy és könyvtörténet. Bibliográfiai ismeretek. Kodikológia*. Paleográfia*. Történeti segédtudományok. Általános és
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hazai nyomdászattörténet. Ősnyomtatványok, régi
könyvek*. Illusztrációtörténet. Papírgyártás, vízjegykutatás. Régi könyvkötések*. Kéziratok, kézirattári

munka*. Állományvédelem. Kiállítástechnika. Fényképezési és sokszorosítási eljárások. A *-gal jelzett
tantárgyakból sikeres gyakorlatot is végzett.”

2. kép
Egy kiadott bizonyítvány (a személyi adatokat töröltük)

Lotz Antal 1973. november 19-én kelt levelében tájékoztatta püspökét, Udvardy Józsefet a szaktanfolyam sikeres befejezéséről: „A cím kissé megtévesztő,
mert egyházmegyei könyvtárosok továbbtanulása volt
feltűntetve. Azonban a hallgatók nagyrésze is lelkipásztorkodásban működő pap volt, csak néhánynak
volt előbb valami külön könyvtárosi szakképzettsége. Továbbá az előadások zöme is olyan volt, hogy
abból bárki főiskolai diplomás, de főleg historikus
haszonnal okulhatott, tehát nem egy szűklátókörű
szakba illeszkedés zajlott le.” Kifejezte köszönetét,
hogy a képzésen részt vehetett, és felajánlotta, hogy
a tanultakat megosztja paptársaival, és részükre előadást tart. „Remélem, hogy a históriai munkámat és
célkitűzéseimet ezen anyag segítségével még jobban
elérhetem.” Püspöke válaszul elismerését fejezte
ki, és Isten segítségét kívánta ahhoz, hogy a história szép tudományát még sokáig és bőségesen tudja
szolgálni. A későbbiekben egyháztörténészi munkája
mellett Lotz Antalt bízta meg az egyházmegyei levéltár és a főiskolán működő könyvtár vezetésével.
Kékesi János is tájékoztatta érsekét a tanfolyam sikeres befejezéséről, és köszönetét fejezte ki, hogy
részt vehetett rajta.
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Pintér Márta is ír arról, hogy a résztvevők nem csak
könyvtári munkát, hanem más szolgálatot is végeznek. „Egyébként is a könyvtárosság – a legeslegjobb
esetben is – csak másodlagos foglalkozás számukra,
hiszen elsősorban lelkészek, plébánosok, rabbik, vagy
szerzetes-tanárok, akiket az egyházközségi gondok
és feladatok, a gazdasági és szociális problémák,
a tanítás, az adminisztráció, az utazgatás az egyes
gyülekezetek között, az egyházi továbbképzés, a püspökség ügyeiben való részvétel stb. annyira leköt,
hogy minden más csak emellett, emögött, másodikharmadik-tizedik elfoglaltságként jöhet számításba.”
A tanfolyam évzáróját 1973. november 16-án rendezték meg, amelyre az egyházi vezetőket is meghívták.
Az ünnepség helye a Dunamelléki Református Egyházkerület székházának díszterme volt. A Művelődésügyi Minisztérium részéről Kondor Istvánné és
munkatársai voltak jelen, és részt vettek a tanfolyam
előadói is. Az egyházakat képviselte: dr. Várkonyi
Imre prépost, az Országos Katolikus Gyűjteményi
Központ igazgatója, D. Káldy Zoltán evangélikus
püspökelnök, Szamosközi István református püspök,
Albert István piarista tartományfőnök, Paskai László,
a Hittudományi Kar dékánja, és Kovách Zoltán, az
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OKGYK munkatársa. A rendezvényen több püspök
és egyházi vezető mondott köszönetet a Művelődésügyi Minisztériumnak és a Könyvtártudományi
és Módszertani Központnak. „A tanfolyamnak igen
nagy és jó szakmai visszhangja van mind könyvtárosi, mind pedig egyházi körökben.” A résztvevők
közül Szentimrei Mihály, a sárospataki gyűjtemény
főkönyvtárosa mondott köszönetet. A tanfolyam
egyrészt a felkért előadók magas szakmai tudásának,
„másrészt a hallgatók minden várakozást felülmúló
érdeklődése és aktív részvétele következtében” nagyon színvonalasnak bizonyult.

Eredmények
A tanfolyam fő célja az volt, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjon, mivel, ahogy Pintér Márta
fogalmaz: „Az egyházi gyűjtemények kezelése és feltárása speciális ismereteket igényel: részben többet,
részben kevesebbet, de főként mást, [kiemelés az eredetiben] mint amit és amennyit az egyetemi, illetve a
középfokú általános könyvtárosképzés nyújtani tud.”
A tanfolyamon megszerzett tudás segítségével a képzett egyházi könyvtáros kollégák olyan ismereteket
szereztek, amelyekkel részt tudtak venni az induló,
a könyvtárak állományát felmérő muzeális állomány
számbavételében és az RMNY csoport munkájának
segítésében. „E szaktanfolyam megrendezésével segítséget kívánunk nyújtani az egyházi gyűjtemények
könyvtárosainak a muzeális értékű állomány szakszerű, könyvtári feldolgozásához, kezeléséhez és bibliográfiai feltárásához.”
A tanfolyamon nemcsak a szakmai ismereteket gyarapították, hanem személyes kapcsolatokat és kiváló
szakmai együttműködéseket alakítottak ki. A megszerzett tudással ezért is volt képes több egyházi
könyvtáros elkészíteni a 18. századi magyarországi
nyomtatványok jegyzékét, „pedig ez meglehetősen
nagy munkát igényel.”
A tanfolyamnak a már említett eredményeken túl,
még egy komoly hozadéka volt. Elkészült a Régi
könyvek és kéziratok című tanulmánygyűjtemény,
1974-ben jelent meg, Pintér Márta szerkesztésében.
„Az élet támasztotta kívánalmakon túl, amelyeket
a szerkesztő előszava említ, kulturális értékeink
megbecsülését érzem abban, hogy ez a tanfolyam
egy könyvnek adott életet, még hozzá kitűnő könyvnek.” – fogalmaz Wix Györgyné az OSZK Híradóban megjelent recenzióban. A kötet bevezetőjéből
megismerhetjük a kötet megszületésének okát, a
szövegek összeállításának módját. Elsődleges cél
Könyvtári Figyelõ 2019/4

volt, hogy a tanfolyam anyagát összegyűjtse: „a
valóban magasszintű előadásokat célszerű lenne a
könyvtárosok szélesebb köre számára is hozzáférhetővé tenni.” Az összeszerkesztett előadáskivonatok,
az elkészített tanulmányok mellett V. Kovács Sándor
egy bibliográfiát állított össze, majd a függelékben a
tanfolyamra készített ajánlott irodalmak alapján elkészült egy lelőhelybibliográfia is. Az Országos Széchényi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár és a Magyar
Tudomány Akadémia Könyvtára katalógusaiban való
keresés mellett, amelyet Beliczay Angéla, a Ráday
Könyvtár munkatársa végzett el, 17 egyházi könyvtár is behasonlította a megadott irodalmat. A kötetről
három recenzió született, amelyek különböző szempontok alapján értékelik a kiadványt. Tóth András
bírálja a legszigorúbban, ő kiemeli a hiányosságokat
is. Véleménye szerint a cím sokat ígér, „de ígéretét
nem minden téren váltja be”. Néhány tanulmánynál
nehezményezi a rövidséget, és a lelőhelyjegyzékben
tapasztalható hiányokat emeli ki, azonban elismeréssel ír Berlász Jenő tanulmányáról, amely méltó arra,
hogy kötelező egyetemi olvasmány legyen. Végül a
tanfolyami anyagok egybeszerkesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Berlász Jenő tanulmányát
Wix Györgyné is kiemeli már említett méltatásában.
Javasolja, hogy a rövidebb, a tanfolyami vázlatok
kidolgozását a szerzők végezzék el, és az így kibővített anyagot újból meg kellene jelentetni. Így már
bármely világnyelvre lefordíthatóvá válna – fogalmazza meg véleményét. V. Kovács Sándor az alábbi
szavakkal méltatja a kötet: „Olyan tanulmánykötetről
van szó, amely egy jól szervezett könyvtáros továbbképző tanfolyam előadásaiból kinőve, valóságos kis
enciklopédiáját alkotja a szerteágazó könyvtörténeti
stúdiumoknak.” Az egyenetlenségeket ő is kiemeli,
azonban fontosnak tartja a kötetet, mert pótol egy
régóta nélkülözött segédtudományi kézikönyvet.
A tanfolyamról más szakmai összegzésekben is említést tettek. Papp István, a KMK akkori igazgatója
az OSZK Évkönyvében a KMK éves munkájának
összegzésében írta: „…egyéves továbbképző tanfolyamot szerveztünk az egyházi könyvtárak könyvtárosai
számára abból a célból, hogy a történeti gyűjtemények szakszerű gondozását és feltárását elősegítsük,
s ezzel bekapcsoljuk őket a kutatás országos dokumentumbázisába”. Kókay György 1975-ben, Vadász
Ferencné 1976-ban, Győri Erzsébet pedig 1981-ben
írt cikkében szólt a tanfolyamról. Mindannyian csak
a tanfolyam főbb ismérveiről szóltak, Kókay György
említette meg hasznosságát. Az egyes beszámolókban a résztvevők létszámára vonatkozóan más-más
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számadat szerepel. Az itt jelzett 46 fős létszámot az
OSZK tanfolyamokon végzettek anyakönyvében
szereplő névsor alapján közöljük. Kovách Zoltán
1973-ban megjelent, a katolikus egyházi könyvtárak
helyzetét összegző tanulmányában, ír arról, hogy a
képzésen részt vett katolikus egyházi személyek
magas száma azzal indokolható, hogy nemcsak az
akkoriban könyvtárban dolgozókat képezték, hanem
az utánpótlást is biztosítani szerették volna. Papp
István 2010-ban írt nagyívű visszatekintésében így
emlékezik meg a tanfolyamról: „Ad hoc feladatként
jelentkezett, s az is maradt, mégis említésre méltó
az egyházi könyvtárosok számára szervezett tanfolyam, amely szocialista viszonyok között egyik első
jele volt annak, hogy az egyházak tulajdonában lévő
gyűjtemények a nemzeti gyűjteményegyetem megbecsült részét képezik. Kiváló felkészültségű, tudós
emberek jelentek meg a KMK meglehetősen kopott
tantermében, akik figyelemmel hallgatták a legjobb
könyvtáros szakemberek előadásait. S talán e tanfolyam is hozzájárult az egyházi könyvtárak között a
későbbiekben megerősödő együttműködéshez. Külön
hasznot jelentett, hogy a régi könyvek és kéziratok kezelésével foglalkozó előadások később könyvalakban
is megjelentek.”

Újabb továbbképzések
A képzés befejeztével is működtek a szakmai kapcsolatok és az egyházi könyvtárosok továbbképzése.
A következő években is szerveztek számukra néhány
napos szakmai találkozókat, konferenciákat. Az első
alkalomra 1975-ben február 18. és 20. között került
sor, a témái a következők voltak: A könyvtörténetírás
módszertana, az RMNY-program ismertetése, a könyvek konzerválása. A második napon gyakorlati foglalkozásokat tartottak a paleográfia, és a könyvkötésmeghatározás témákban, délután pedig nyomda- és
restaurátorműhely látogatás következett. A harmadik
napon Borsa Gedeon vezetésével az egyházi könyvtárak aktuális problémáit vitatták meg: a duplumok,
periodikumok, rekatalogizálás, különgyűjtemények
kérdéseit járták körül. Segítséget kaptak a résztvevők
a működési szabályzatok elkészítéséhez, munkatervek kidolgozásához is.
A következő évben, 1976-ban február 17. és 19.
között szervezték meg a találkozót. A tanfolyamon
Ferenczy Endréné vezetésével egyeztettek az egyházi könyvtárak ügyrendjéről. Tájékoztatták a résztvevőket az OSZK központi feladatairól, a folyóiratok központi katalógusáról, a RISM-munkálatokról
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(Répertoire International des Sources Musicales), a
fölöspéldányok és a restaurálás helyzetéről. Berlász
Jenő előadást tartott az újkori kéziratok országos
katalogizálásról, beszélgetést kezdeményeztek az
egyházi könyvtárak általános problémáiról. A harmadik napon a könyv-értékek központi nyilvántartásait ismertették, Vásárhelyi Judit a 18. századi hazai
nyomtatványokról, Szelestei Nagy László a középkori kéziratokról és a külföldi hungaricumokról, Borsa Gedeon pedig az RMNY-munkálatokról beszélt.
1977. október 18-19-én a KMK tájékoztató jellegű
konferenciát szervezett, amelyre az egyházi gyűjteményekben dolgozó könyvtárosokat, valamint a
szaktanfolyam volt hallgatóit várták. „A konferencia célja, hogy tájékoztatást és segítséget nyújtson
az egyházi könyvtárak vezetőinek és munkatársainak munkájuk végzéséhez, tájékoztasson a magyar
könyvtárügy fontosabb eseményeiről és tennivalóiról, különös tekintettel a muzeális értékű könyvekkel
való munkálatokra és elősegítse a különféle könyvtárak együttműködését.” A két nap tematikájában
megtaláljuk a már megszokott: a régi könyvekhez
kapcsolódó előadásokat az újkori kéziratokról, a régi
hazai nyomtatványokról és a személyi és testületi
hungarikumokról. Emellett előadást tartott Futala Tibor az új könyvtári törvényről, Vajda Kornél beszélt a
megyei könyvtárakkal kialakítandó együttműködésről a helyismereti tevékenységek összehangolásáról.

Összegzés
Igyekeztünk a tanfolyammal kapcsolatosan fellelhető
forrásokat minél teljesebben összegyűjteni. A továbbképző tanfolyam egyedi volt a maga nemében, hiszen
a KMK szervezett más könyvtári tanfolyamokat, ahol
a könyvtári szakma alapjait tanították, hívták és várták erre az egyházi gyűjteményben dolgozókat is,
amelyet többen el is végeztek az évek folyamán, de
muzeális állomány gondozásával, feltárásával kapcsolatos tanfolyam ez az egy volt.
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Múltunkból
Újabb ismeretlen XVIII. századi magyarországi
nyomtatványok
KNAPP Éva

Ismeretlen nagyszombati és pozsonyi nyomtatványok
a 17–18. századból címen 2017-ben1 dolgoztam át három, korábban a Magyar Könyvszemlében megjelent
közleményt. A változatos tartalmú, jobbára XVIII.
századi munkák eltérő kiadványtípusokhoz tartoznak.
Túlnyomó többségük olyan kisnyomtatvány, melyek
fennmaradását minden valószínűség szerint egykorú használatuk segítette elő: kis formátumú, néhány
levélből álló kiadványként nehézség nélkül könyvbe
helyezhetők voltak. Később a jelenleg már ismeretlen őrzőkönyvekből kiemelhették őket, elsősorban
valószínűleg a gyűjteményüket folyamatosan gyarapítani vágyó magángyűjtők. Egy részük antikvár kereskedelmi forgalomba került. Mivel a könyvgyűjtők
szeretik tudni mit ér szorgalmuk, igyekeznek a lehető
legpontosabban regisztrálni javaikat – emiatt részben
felkérések, részben tudományos érdeklődésem nyomán kiadványok sorát tekinthettem át, mindenekelőtt
bibliográfiai vonatkozású munkáim kiegészítésének
célzatával. Az így megnyílt magángyűjteményekből
folyamatosan váltak azonosíthatóvá olyan régi magyarországi nyomtatványok, melyeket a retrospektív
magyar nemzeti bibliográfia nem regisztrált. UgyanKönyvtári Figyelõ 2019/4

ez az előtörténete a most bemutatásra kerülő újabb
öt nyomtatványnak is.2 Az újonnan regisztrált kiadványokat megjelenésük időrendjében mutatom be.
Hitvédelmi és oktatási célzattal végzett kiadói tevékenységet a pozsonyi Szent Megváltóról elnevezett
(Sanctus Salvator) jezsuita kollégiumban létrehozott Bibliotheca Polemico Catechetica (teljes neve:
Bibliotheca Polemico Catechetica Societatis Jesu
Posonii ad Sanctum Salvatorem). A müncheni jezsuiták könyvkiadó alapítványa3 mintájára Magyarországon Pozsonyban és Nagyszombatban (Bibliotheca
Catechetica)4 működött hasonló alapítvány. Pozsonyban „Ex Bibl. Pol. Cat. S. J. Posonii ad S. Salv. 1741.”
impresszummal, két levél terjedelemben jelent meg
az a magyar nyelvű, bibliográfiailag ismeretlen kisnyomtatvány, mely arról közöl oktatást párbeszédes
formában, hogy miért nem üdvözülhetnek Martin
Luther követői, Mi tészen akadékot az Eretnekek előtt
az üdvözülésben? címmel. A lapszélek jellegzetes sérülései jelzik, hogy a nyomtatvány e példányát egykor könyvkötésben makulatúraként hasznosították.
Őrzőkönyve ismeretlen (1. kép).
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1. kép
Mi tészen akadékot az Eretnekek előtt az üdvözülésben? Ex Bibl. Pol. Cat. S. J. Posonii ad S. Salv. [Pozsony, ny. n.],
1741, címoldal és a számozatlan 4., utolsó oldal az impresszummal.

A nyomda, ahol napvilágot látott, feltételesen sem
azonosítható, mivel 1741-ben Pozsonyban Paul Royer
örököseinél éppúgy megjelenhetett, mint a Spaisser
nyomdában vagy Johann Michael Kochberger műhelyében. Ismeretes, hogy Pozsonyban jelentős, elsősorban német anyanyelvű evangélikus közösség élt.
A minden valószínűség szerint a pozsonyi magyar
evangélikusok oktatását és katolikus hitre térítését

célzó nyomtatvány érvkészletét az „M.” rövidítéssel
jelzett Mester/Magister adja át a „T.” rövidítéssel
jelzett Tanulónak/Tanítványnak, utóbbi kérdéseire
válaszolva. Az összesen tíz kérdésre ugyanennyi,
változó hosszúságú válasz készült, melyekben Luther
teológiai nézetein és azok módszeres cáfolatán kívül
újszövetségi hivatkozások találhatók. A nyomtatvány
külön érdekessége, hogy az ismeretlen, valószínűleg

2.kép
Offenbarung [… und] Gebett zu der H. Wunden, Ofen, gedruckt bey Leopold Franz Landerer, 1770.
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pozsonyi jezsuita szerző mintegy „meghívja” a pozsonyi jezsuitákhoz az egyik választ olvasva esetleg
még kételkedő tanítványt, vagy katolikus hitre áttéríteni kívánó személyt, hogy saját szemével győződjön
meg az itt hivatkozott Luther szövegrészlet pontosságáról: „Ha nékem ebben hitelt nem akarsz adni, jöj a’
Collegiumba, meg-mutatom a’ Luther könyvében.”
1770-ben Leopold Franz Landerer budai tipográfiájában készült az a német nyelvű, hátoldalán üres
egyleveles, nyomdai cifrákkal keretezett, középen
fametszettel díszített (ponyva)nyomtatvány,5 amely
Jézus Krisztus egyik úgynevezett titkos sebét6 ábrázolja, leírja ennek kinyilatkoztatását, s közöl egy, a
sebhez intézett imádságot (2. kép).
A három részre osztott haránt alakú lap közepén
dicsfényben, azon belül koszorúval övezve Krisztus

Szent Bernátnak kinyilatkoztatott vállsebe látható. A
történet szerint Szent Bernát egy alkalommal megkérdezte Krisztust, hogy melyik az ő ismeretlen szenvedése. A válaszból megtudta, hogy Krisztusnak azon a
vállán, melyen a keresztet vitte, három ujj mélységű
seb keletkezett, mely az összes többinél fájdalmasabb volt, s erre kevesen gondolnak a hívők közül,
mert csaknem teljesen ismeretlen. A leírás kitér arra
is, hogy e seb tiszteletével az emberek kegyelmeket
nyerhetnek, melyek megszerzéséért a nyomtatvány
harmadik részén imádság olvasható.
Áhítati nyomtatvány az a kétleveles, nagyszebeni
magyar nyelvű kiadvány is, mely 1779-ben készült.
Számozatlan első oldalán Hodigitria típusú ábrázolás
látható (3. kép).

3. kép
Az könyvezö bóldog Szüz Máriához ájtatos imádság, Szebenben, Hochmeister Márton, 1779, címoldal és a számozatlan
4., utolsó oldal az impresszummal.

Bár a fametszeten Szűz Mária szeméből könnyek
folynak, mégsem dönthető el, hogy a nyomda a
képpel a kolozsvári, a máriapócsi7 vagy esetleg egy
másik síró kegyképre kívánt-e utalni. A kolozsvári
jezsuita templom stilizált könnyező képére utal a keretezés és a háttér, ugyanakkor a szöveg nem árulja
el, hogy melyik könnyező kép tiszteletére készült
az imádság. Az ismeretlen szerző egyként utal az
Ave Mariára („malasztal, és irgalmassággal tellyes
vagy”), a Loretói litániára („oh szomoruak vigasztalója”) és Szent Bernát imádságára (Memorare
Könyvtári Figyelõ 2019/4

„Emlékezzél-meg oh kegyességes Szüz! hogy soha
nem hallatott, hogy a’ki te nálad szegitséget [!] keresett, el-hagyatott vólna”). Az impresszum egyúttal
új nyomdatörténeti adalékot tartalmaz. Köztudott,
hogy idősebb Hochmeister Márton Sárdi Sámuellel együtt 1779–1789 között a nagyszebeni Városi
nyomda bérlője volt. Ugyanakkor Hochmeister
Márton az impresszumban nyomdatulajdonosként
(„Betüivel”) tünteti fel magát, mint privilegizált tipográfus és bibliopola.
Szikszai György református prédikátor (1738–1803)
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a szerzője annak az eddig ismeretlen kétleveles
könyvhirdetésnek (Tudósítás), mely impresszum
nélkül jelent meg. Szikszai zárómondata szerint „Írtam Debretzenben Juniusnak 20-dik napján 1791dik Esztend.”, ugyanakkor a munka nem debreceni
nyomtatvány.8 Ilyen hirdetések, figyelemfelhívások
viszonylag ritkán maradtak fenn önállóan. Ebben az
esetben mégsem képzelhető el, hogy a nyomtatvány
például egy magyar nyelvű folyóirat melléklete lett
volna, melyet nem kötöttek egy adott számhoz, s így
az kiesett onnan. Ezt a lehetőséget maga a hirdetés
szövege cáfolja, mivel Szikszai a szöveg szerint a

Tudósítást a lelkipásztorokhoz és elöljáróikhoz önállóan kívánta eljuttatni, előrendeléseket remélve.9
Valószínű, hogy ez a Tudósítás Pozsonyban, Wéber
Simon Péter nyomdájában készült. Wébertől nem volt
idegen könyvekről történő előzetes, önálló tudósítás
nyomtatása,10 és ismeretes, hogy korábban már jelent
meg Szikszai-munka e nyomdában.11 Maga a hirdetett munka, a Közönséges lelki áldozatok […] első
(1795), második (1803) és harmadik (1807) kiadása is
a pozsonyi Wéber nyomdában készült. Így talán nem
tévedünk,12 ha a könyv hirdetésének megjelentetését
feltételesen e tipográfiának tulajdonítjuk (4. kép).

4. kép
Szikszai György, Tudósítás, [Pozsony, Wéber Simon Péter], 1791, címoldal és a számozatlan
4., utolsó oldal az impresszummal.

A Tudósítás közli, hogy a tervezett könyv milyen
négy szakaszból fog állni, s a benne lévő imádságok
„ollyan együgyüek és világosok lésznek, mint a’ már
kézben forgó Keresztyéni Tanítások13 között lévök, és
hogy nem más nyelvekböl való fordítások, se nem
öszve szedések, hanem a’ szerént a’ mint az Isteni kegyelem segített, egészen újjak”. A hirdetés megjelentetését azzal indokolja Szikszai, hogy jóllehet a tervezett munkában híveknek szánt imádságok lesznek,
de a hívek a lelkipásztorokat „nézik” (azaz követik),
akik a gyülekezet előtt „hallatos szóval” imádkoznak. Így – mint írja – „szükséges előre meg-tudnom,
mintegy hány darabokat kellessék ezen Templombéli
Könyörgésekből nyomtattatni; mivelhogy ez illyen
egy Rendhez szoríttatott munkából nem kell annyi
darab, mint az ollyanból a’ mely minden rendűekre
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tartozik”. Vagyis Szikszai azt kérte, hogy a gyülekezetek elöljárói vegyék számba „a’ könyvet megszerezni akarókat […] ’s azoknak számokat vélem
közleni ne terheltessenek. A’hol pedig a’ dolog úgy
hozza magával, a’ magános jelentéseket-is szívesen
el-fogadom.”
Figyelemre méltó, hogy a szerző – tekintettel a mű
várhatóan nagy terjedelmére – megígéri, hogy „úgy
fogom intéztetni a’ nyomtatást, hogy a’ kinek tetszik,
külön-is köttethesse a’ négy Szakaszokat”,14 továbbá „Ha kik jó-féle író papirosra kívánnák a’ nyomtatást, abban-is jelentést vévén róla szolgálhatunk”.
Mivel sem a könyv árát, sem a pontos terjedelmét
nem tudta még nyilvánosságra hozni a szerző, jelezte, hogy „ismét egy Tudósítás15 fog a’ magokat előre
jelentőkhöz botsáttatni, mellyben a’ könyvnek mind
Könyvtári Figyelõ 2019/4
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ára, mind el-készülésének ideje, mind a’ hozzá való
jutásnak módja hírül fog adattatni.” Az előrendelések
lassan érkezhettek be Szikszaihoz, mivel a Tudósítást követően még négy évet kellett várni a mű első
kiadásának megjelenésére (1795).
Az ötödik retrospektív magyar nemzeti bibliográfiában eddig még számba nem vett nyomtatvány egy
mindössze egyetlen levél terjedelmű német nyelvű
töredék,16 egy címlap és annak hátoldala.17 Az 1797ben megjelent Gebeth zu der Allerheiligsten Mutter
Gottes, welche in der Domkirche zu Raab, den 17.
März 1697. in ihrer gnadenreichen Bildniß drey
Stunden lang wunderthätig Blut geschwitzet hat,
und annoch mit unzähligen Gnaden leuchtet a cím-

lap-információk szerint a vérrel verítékezés századik
évfordulójára készült. Minden valószínűség szerint a
győri Streibig nyomda egyik, eddig még nem regisztrált terméke.18 A nyomtatványtöredékhez valamikor
másodlagosan hozzáragasztották A. Zenger kegyképről készített rézmetszetét.19 Az imádságtöredék a
győri kegyképet – többek között – a kereszténység
és Magyarország védelmezőjének („[…] du Schutz
der Christenheit […] Du Frau und Beschützerin des
Königreichs Ungarn”), valamint a kereszténység
ellenségei legyőzőjének („[…] du […] mächtige
Obsiegerin über die Feinde des Christenthums”) nevezi (5a–b. kép).

5a – 5b. kép
Gebeth zu der Allerheiligsten Mutter Gottes, welche in der Domkirche zu Raab, den 17. März 1697.
[…] Blut geschwitzet hat […], [Raab, Joseph Streibig], 1797, címlap és hátoldala.
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KNAPP ÉVA
Befejezésként további, korábban számba nem vett
XVIII. századi nyomtatványok azonosítási lehetőségéhez módszertani megjegyzésként, egy közelmúlt-

ban a Krisztina Antikvárium 47. könyv és papírrégiségi árverésén (2019. április 27-én) felbukkant rézmetszet tanulságaira hívom fel a figyelmet20 (6. kép).

6. kép
Gründlicher Abruß [!] des H. Michaeli-berg an blatten See Nebst Kesthel in nider Ungarn in Bisthum
Wesprim, szentkép [?], [1755], rézmetszet.

Az erősen körbevágott, sérült, hátoldalán megragasztott datálatlan XVIII. századi metszeten a Keszthely
melletti Szentmihály-hegyi kápolna látható remetelakkal, kerttel, egy kútból vizet húzó és egy, a kápolna
felé igyekvő alakkal. A kápolna mellett a levegőben
felhők társaságában a kegyszobor (egy mariazell-i
másolat) és Szent Mihály arkangyal alakja lebeg. Az
ábrázolás jól datálható, mivel ugyanez a kompozíció
egy másik, magyar feliratos, rámetszett 1755-ös évszámú rézmetszetről is ismert.21 Utóbbinak az alján
jobbra, megcsonkítva az „A2” jelzés fedezhető fel. A
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kápolnáról és a kegyszoborról fennmaradt egy másik,
eltérő kompozíciójú magyar feliratos rézmetszet is
1758-as évszámmal,22 jobbra lent az „A4” jelzéssel.
Az árverésen felbukkant roncsolt rézmetszetet ismételten megvizsgálva, feltűnt rajta ugyancsak jobbra
lent egy szinte teljesen levágott, értékelhetetlenné
vált jelzés.23 Azaz a három rézmetszet mindegyikén
jobbra lent jelzés található, amely közül kettő egyértelműen nem oldható fel a metsző szignálásaként,
ugyanakkor ívjelzésként (A2; A4) értelmezhető. Ebből valószínűleg nem téves annak a következtetésnek
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ÚJABB ISMERETLEN XVIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK
a levonása, hogy egykor mindhárom rézmetszet egyegy olyan nyomtatvány24 része volt, mely jelenleg
még nem azonosítható.
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tudományjának tóldalékjairól, Pozsony, Wéber, 1789.
11. Mártírok oszlopa 1789-ben.
12. Annak ellenére, hogy a Közönséges Tanítások és Imádságok
második kiadása, melyre a hirdetésben hivatkozás történik,
1790-ben Pozsonyban a Landerer nyomdában készült.
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Landerer, 1790.
14. Az 1., 2. és a 3. kiadás közel azonos terjedelemben, a keretszövegeken kívül 776 oldalon egy kötetben jelent meg. A
4. kiadás (Pest, Trattner János Tamás, 1821) azonban két
kötetbe kötve maradt fenn.
15. Ez a második Tudósítás jelenleg nem ismert.
16. A második oldal alja őrszó értékű szótaggal (her-) fejeződik be.
17. A dokumentum Dubay Miklós gyűjteményéből került Szabó
Béla István tulajdonába.
18. Pitroff Pál, A győri sajtó története (1728–1850), Győr, Győr
Szabad Királyi Város, 1915; Horváth József, Fejezetek a
győri nyomdászat történetéből, 1. A Streibig-nyomda, 1727–
1850, Magyar Grafika, 2017. 2. sz. 64–71. p.
19. A rézmetszet közölve: Szilárdfy Zoltán – Tüskés Gábor –
Knapp Éva: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről., Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár,
1987. nr. 104.
20. A rézmetszetet tévesen „búcsúcédula”-ként határozták meg.
21. Közölve: Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság
Magyarországon a 17–18. században. Források, formák,
közvetítők. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 390. p.
22. A rézmetszet közölve: Szilárdfy Zoltán – Tüskés Gábor –
Knapp Éva: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár,
1987. nr. 346.

9. „[…] bátorkodom a’ Lelki Pásztoroknak hív Elöl-járóikat, t. i.
a’ két hazában lévő Traktusoknak Tisztelendő Esperestjeit,
[…] kérni, hogy […] szándékomat […] elő segíteni ne sajnálják […].

23. Ezt a képet megfordítva, a hátoldalán tintával ráírt „f.4 / LI
369 VO. CO / Vnmaneat” értékelhetetlen sorok láthatók.

10. Vö. Tudósítás a’ [Pictet] Piktét Benedek Keresztyén erkölts

Beérkezett: 2019. október 24.
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24. Két magyar és egy német nyelvű nyomtatvány.
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Nekrológ
Péter László (1926–2019) emlékezete

Péter László professzor emeritus 2019. július 28-án elhunyt. A könyvtáros, bibliográfus, muzeológus,
irodalomtörténész, nyelvész, művelődéstörténész Jánoshalmán, 1926. január 21-én született, de családjával hamarosan már a Szeged melletti Szőregre költöztek.
Egyetemistaként nyelvésznek készült. 1945-től fizetés nélküli gyakornokként, majd 1946-tól demonstrátorként dolgozott a szegedi egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetében, 1947-ben pedig nyelvjárástanból doktorált. Emellett igazi fiatalként örömmel vett részt az ekkor még demokratikus közéletben.
A falusi élet hatására Veres Péter és Erdei Ferenc politikája volt vonzó számára, ezért a Nemzeti Parasztpárt szegedi napilapjának, a Szegedi Friss Újságnak lett gyakori cikkírója. Pályája nagyon szépen
indult, ám a Rákosi-korszakban politikai okokból megbicsaklott. Egyik irigye koholt vádjára titoistának
minősítették, eltávolították az egyetemről és oktatói munkára alkalmatlannak minősítették. Majd egy
esztendő múltával kapott állást, ekkor is csak Ortutay Gyulával való személyes ismeretsége révén, először a karcagi, majd a makói múzeumban. Így lett, kényszer szülte módon muzeológus, de ezt is fiatalos
lendülettel igyekezett a legjobban végezni. Makón lett nyelvészből irodalomtörténész, a város irodalmi
hagyományainak megismerésével, József Attila, Juhász Gyula és mások nyomainak föltérképezésével.
A diktatúra enyhülésével 1954-ben újra az univerzitás alkalmazta, az egyetemi könyvtár bibliográfiai
csoportjában. Nemsokára csoportvezetői, majd tudományos kutatói beosztásban dolgozott. Így lett belőle
bibliográfus. Első ilyen munkája ajánló bibliográfia1 volt, még makói muzeológus korában. Az egyetemi
könyvtári sorozatban még hat kiadványa2 jelent meg, három bibliográfiai, három pedig irodalomtörténeti,
de emellett hírlapi cikkei,3 egyéb írásai4 már a bibliográfiai munka iránti érdeklődéséről tanúskodnak.
1957. január 1-jével visszakerült az egyetemi könyvtárból a bölcsészkarra. Baróti Dezső rektor mellett
a Juhász Gyula kritikai kiadás előkészítésén dolgozott, saját illetve a rektor letartóztatásáig. Mindkettőjüket az 1956. októberi események miatt vonták perbe. Péter Lászlót a Szeged Népe című napilap 1956.
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november 4-i számában megjelent Humanizmust, demokráciát! c. cikkéért5 vádolták meg izgatással.
Emiatt az egyetem július 27-ével elbocsátotta. Bár a Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 4-én fölmentette e vád alól, az egyetem többé nem kívánta alkalmazni.
Ennek köszönhető, hogy a kéziratban 1958-ban benyújtott kandidátusi értekezését csupán annak megjelenése6 után fogadták el, így csak 1968-ban lett kandidátus. 1972-ben a doktori értekezését szerette
volna benyújtani, de kérését az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága elutasította. Végül csak 19 évvel később, 1991. január 23-án védhette meg Móra Ferenc7 című értekezését, mellyel megszerezte az
irodalomtudomány doktora tudományos fokozatot.
Szerencsére a megkezdett kritikai kiadás szerkesztését a Magyar Tudományos Akadémia által folyósított
célhitelből tovább folytatták Ilia Mihállyal, egészen e hitel kimerüléséig. Ekkor, a Somogyi-könyvtárban
kapott alkalmazást 1961. július 1-vel. De a költeményeket tartalmazó első három kötet sajtó alá rendezése lényegében elkészült és az Akadémiai Nyomdában várta fizikai megtestesülését, melyre 1963
tavaszán8 került sor. E munka során szerzett a textológiában igen nagy gyakorlatot, amit később újvidéki, majd szegedi egyetemi előadásain igyekezett átadni. Majd az ott kialakított elvek alapján állította
össze 1988-ban a kritikai kiadások szabályzatát9 az MTA textológiai bizottságának – melynek tagja is
volt – közreműködésével.
A Somogyi-könyvtárban tudományos munkatársi beosztásban dolgozott, kiadványokat szerkesztett, helytörténeti kutatásokat folytatott. Itt történt meg, hogy türelmes alapossággal átlapozta a szegedi hírlapokat,
és minden, esetleg később érdeklődésre számot tartó adatról katalóguscédulát írt. E munka végeztével
hatalmas dokumentumanyagra tudott támaszkodni, bármilyen kutatásba is fogott. Emellett a könyvtár
minden alkalmas munkatársát ösztönözte a kutató, dokumentáló munkára, melyeknek közzétételére alkalmassá tette 1963-tól a Somogyi-könyvtári Híradó, majd 1973-tól a Somogyi-könyvtári Műhely című
időszaki kiadványt. 1967-től pedig füzetsorozatot indított A Somogyi-könyvtár kiadványai címmel, kifejezetten bibliográfiai munkák megjelentetésére, erre alkalmas keskeny, 20,5x10,5 cm-es nagysággal.
De a bibliográfiát említve érdemes jobban szemügyre venni a 2. jegyzetben említett egyetemi füzetek
38. számát, Mészöly Gedeon munkásságát! Íme mutatvány az utolsó pár tételből.
1954
236. Szótörténet — munkatörténet. (Mutatvány a –„Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között” c.
műből.) Ethnographia, 1954. 65. évf. 1–2. sz. 69–75. p.
1955
237. A Halotti Beszéd foianec szavának magyarázata. Magyar Nyelvőr, 1955. 79. évf. 1. sz. 92–94. p.
238. Az üldöz szó eredete. (Részlet a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között” c. műből.) Nyelvtudományi Közlemények, 1954.[1955] 56. köt. 272–273. p.
239. A Halotti Beszéd néhány szavának stílustörténeti módszerű megfejtése. (Mutatvány a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között” című műből.) [Eleve, yso, isa, feze] Magyar Nyelv, 1955. jún.
51. évf. 2. sz. 176–182. p.
240. Juhász Gyula darvadozása és Petőfi rónája. Acta Universitatis Szegediensis Sectio Philologica,
1955. Nyelv és Irodalom. 7–32. p.
A bibliográfia tételeit a publikációk megjelenésének időrendjében helyezte el, ami nem volt megszokott
a magyar bibliográfiai gyakorlatban. Ennek születéséről így vall: „Érdeklődésem korábbi szétszórtsága
és életem alakulása egyaránt oka volt, hogy egy időben némiképpen a nyelvtudomány munkásának is
tarthattam magam. Amikor aztán a második tényező folytán könyvtárossá lettem, természetesnek tűnt,
hogy tájékozottságomat új körülményeim közt is hasznosítsam. S minthogy mindez mellett régtől fogva a genius loci is ihletett, elhatároztam három szegedi nyelvész, három kitűnő professzor életművének
bibliográfiai föltárását. Így adtam közre Mészöly Gedeon (1880–1960) munkásságának jegyzéket (első
kiadása 1955-ben jelent meg az Acta Universitatis Szegediensis sorozat Nyelv és Irodalom című kötetében
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és különnyomatként A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 38. számaként, második – bővített – kiadása 1961-ben az In Memoriam Gedeon Mészöly című emlékkönyvben, ugyancsak az Acta Universitatis
Szegediensis sorozatban, valamint különnyomatban a Nyelvészeti Dolgozatok 19. számaként), majd
Klemm Imre Antal bibliográfiáját (a szerkesztő kívánságára elnagyolt címfölvétellel, a Magyar Nyelv
1959. augusztusi számában [55. évf. 3. sz. 447–449. lapokon]), s készítettem el anyanyelvünk harmadik
kiváló búvárának, egyben néprajzi kutatásunk és művelődéstörténetünk jeles tudósának, Csefkó Gyulának (1878–1954) biobibliográfiáját.”10
A kronológikus szerkezetet nemcsak a személyi bibliográfiák esetében tartotta célravezetőnek, hanem
az Igazság repertóriumának11 elkészítésekor is:
REPERTÓRIUM

1918. dec. 24. 1. évf. 1. sz.
[Lencz Géza] Az Igazság szerkesztősége: Igazság! (3. p.) ‒ 2. [Lencz Géza] (-cz -a): Az ötödik karácsony. (3-4. p.) – 3. Szalay
János: Jövendő (4-5. p.) – 4. Ezerszámra csempészik ki Szeged város disznait. (6-7. p.) – 5. Lencz Géza: Amikor az újságírók
cenzúráznak. (7-8. p.) – 6. [Szalay János]: Egy plébános [Földesi Dezső] a cölibátus bűneiről. (8. p.) – 7. Lencz Géza: Botrányos
állapotok a vakok újszegedi intézetében. (9-14. p.) – 10. Hogyan szöktették meg a horgosi jegyzőt [Hegedűs Jánost). (14-15. p.)
– 11. [Lencz Géza] A Friss Hírek kiadója [Endrényi Imre) kiutasította a szegény gyermekeknek gyűjtő Wallischnét. (15. p.) – 12.
[Lencz Géza] Hábel Maca elvtársnő megnyitja az ütést. (16. p.) – 13. [Lencz Géza] [Kőnig] Salamon szociálista lesz. (16-17. p.) –
14. Beszélgetés Barnával és Tandarival. (17-18. p.) – 15. [Lencz Géza] Válasz egy színigazgató [Almássy Endre] főrmedvényére.
(18. p.) – 16. [Lencz Géza] Az Igazság szerkesztősége ... (18. p.)
1919. jan. 1. 2. évf. 1. sz.
17. [Szalay János] Új évre ébredünk…3-6. p.) – 18. Kettészakad a szociáldemokrata párt? (6. p.) – 19. Lencz Géza: Hogyan
játékonykodtak a háború alatt a szegedi úrinők? (7-9. p.) – 20. Nyáriné tanítónő „naccáda”. (9. p ) – 21. Gyalogos: Nem kell nekik a forradalmi tiszt! (10-11. p.) – 22. [Lencz Géza] (lg. ): Rákos Árpád telefonál. (11-12. p.) – 23. [Lencz Géza] Fenntartom a
vádat Lovács József igazgató ellen. (12-15. p.) – 24. Lencz Géza] (lg): A „jó szomszédok” elbeszélik a hűtlen Fehérné tragédiáját.
(15-16. p.) – 25. [Szalay János] Szaján: Legyen vége a hazugságnak! (16-17. p.) – 26. [Lencz Géza] (lg ): Gyűlés, ahol mindenki
beszél. (17-18. p.) – 27. Szerkesztői üzenetek (18. p) – 28. A munkanélküliség egy helyes megoldása. (18. p.)

Ennek megszületéséről ezt írta a kiadvány 12–13. oldalán: „Úgy vélem, az Igazság – időbeli és tárgybeli
korlátozottsága ellenére is – alkalmas arra, hogy a maga módján visszatükrözze az 1918/19 telén végbement szegedi eseményeket, érzékeltesse a gazdasági, társadalmi, politikai, művelődési problémákat,
melyek akkoriban a várost foglalkoztatták. Ezért alkalmas arra is, hogy a különféle kérdések történetével
foglalkozók anyagát repertóriumunk segítségével fölhasználhassák. A repertóriummal különben még egy
célt kívánunk szolgálni: módszertani kísérletnek szánjuk, annak bemutatására, hogy a folyóiratok, hírlapok bibliográfiailag a legalkalmasabban az időrend fonalán – az egyes számok anyagának címszerű
reprodukálásával – tárhatók föl, minden egyéb szempontot (szerzői betűrend, tárgyi csoportosítás stb.)
mutatók segítségével célszerű érvényesíteni. Ez az eljárás szögesen áll szemben az eddigi általános gyakorlattal (pl. Nyugat-repertórium), amely az anyagföltárást bonyolult és nehézkes, jobbára formális szakok
keretei között végzi, s nem képes visszatükrözni a folyóirat életének, fejlődésének történeti folyamatát.”
A ilyen szerkezet tehát három előnnyel jár:
1. Jelentős rövidítést tesz lehetővé: az évfolyamot, a megjelenési számot, a keltezést csak egyszer kell
közölni;
2. Elmarad a tárgyi besorolások örökös gondja: ez a tétel ebbe a csoportba is való, de abba is illik, hová
helyezzem? A dupla besorolás helypazarló, az egyszeri meg kényelmetlen utalásokra készteti a szerkesztőt.
3. A gyakorlott szakember számára már ez a – Péter László használta Karinthy-kifejezéssel élve –
„zanzásított“ folyóirat is szinte pótolja az eredetit. Használója figyelemmel kísérheti a szerzők megjelenésének gyakoriságát, a témaválasztásban bekövetkezett fordulatot, észlelheti a szerkesztő személyének megváltozásakor megjelenő új gondolkodású irányítás hatását stb.
Ezzel szemben igaz, hogy az időrendi besorolású repertórium nem nélkülözheti a tárgymutatót. De erről az igényes repertorizáló a tárgyi besorolás esetén sem mondhat le, hiszen a tartalmi fejezetek csak
igen tág meghatározottságot jelentenek, az alapos föltárás mindenképpen tárgyszavas mutatót igényel.
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Péter László tehát kipróbálta az időrendi fölépítést mind a személyi bibliográfia, mind a folyóirat-repertórium elkészítésénél. Ez a kronologikus rend természetesen mindazon témáknál fölhasználható, ahol a
fejlődésrajznak jelentősége van. Ilyen időrendi szerkezettel jelent meg Fenyvesi István repertóriuma.12
Hasonlóan historikus beállítottságú volt Péter László munkája13 1968-ban. Az ilyen földolgozások történeti szempontjait kitűnően tudta érvényre juttatni a kronologikus beosztás.
Az időrendi fölépítés természetesen nem csodaszer, de a bibliográfiai föltárás egyik igen fontos módja volt, amely mechanikus keretben is történeti szempontot érvényesített. Ám ezzel együtt járt, hogy a
mindezt föltáró mutató/mutatórendszer is megváltozott.
Péter László bibliográfusi tevékenységét ugyanis nem csupán a föntiek miatt őrzi meg a könyvtárosi
szakirodalom. Másik jelentős újítása az egységes betűrendes mutató gazdaságosságának bizonyítása.
1968-ig a bibliográfiákban, repertóriumokban általános volt a külön név-, cím-, tárgy-, földrajzi stb.
mutató. Így a bibliográfiák végén gyakran három, négy, öt mutató is szolgálta a minél alaposabb föltárást. E tény önmagában nagyszerű, csak nehézkes volt a sok mutató kezelése, hiszen előbb arról kellett
megbizonyosodni, hogy melyik mutatónál is ütöttük föl a kötetet, hol van az a rész, melyet keresünk, s
csak utána lehetett a betűrendben búvárkodni. Ekkor jelent meg Péter Lászlónak az őszirózsás forradalom és Tanácsköztársaság szegedi eseményeiről készült, már hivatkozott14 bibliográfiája és repertóriuma,
melynek egységes betűrendes mutatója egyaránt tartalmazott személy- és földrajzi nevet, folyóiratcímet
és tárgyszavakat. S mindezt tagolás nélkül, egyetlen betűrendben!
De hiszen ezek a mutatók mind az abc rendje alapján álltak össze, mi sem indokolja tehát, hogy külön
tartsuk őket. Még elvi szempontok sem szólnak emellett, hiszen a névmutató gyakran tárgymutató is
egyben: olyan neveket is tükröz, melyek a bibliográfiai tétel tárgyai. A földrajzi mutató tárgyias jellegét,
azt hiszem, nem is kell bizonyítanom. Mindezt a könyvtárosok katalógusaikban már régen felfedezték: a
betűrendes, leíró katalógusokban együtt szerepelnek a személy és testületi nevek, könyvcímek és földrajzi nevek, míg a szótárkatalógusban ezek mellé még tárgyszavak is sorakoznak. Nem volt tehát indokolt
az egységes betűrendes mutatóval szembeni idegenkedés.
Az észszerűség a mutatóban is azt diktálja, hogy mindent egy helyen találjunk ‒ Péter László kifejezésével –, „mint a vegyes boltban”, hiszen ez gyorsítja meg a kézikönyvek, segédkönyvek használatát.
„Foglalkoztam a bibliográfiai munka elméleti és módszertani kérdéseivel. Ma a szakirodalom a személyi és helyismereti bibliográfiák, folyóirat-repertóriumok készítésében szegedi iskoláról beszél, és a szerénytelenség látszatát is vállalva mondhatom, hogy ebben a magam kezdeményező és újító szerepének
elismerését látom” – írta 1990. január 31-én keltezett önéletrajzában.15
A gyakorlatiasság, az ésszerűség és takarékosság volt Péter László vezérelve a bibliográfiai, de a könyvtári munkában is. Betűrendes mutatót készített Tömörkény István16 és Móra Ferenc17 összegyűjtött műveihez, hogy a kutatónak ne kelljen hét, illetve huszonnégy kötetet átbúvárolni a keresett írás megleléséért.
És hány mutató jelent meg a Somogyi-könyvtári Híradó, illetve Műhely hasábjain, régi-új, de lényeges
kézikönyveinkhez, melyről a szerzők akkor elfelejtkeztek. S e mutatók mind az Ő sugallatára készültek.
Ahogy saját könyveiből sem hiányozhatott az alapvetően nélkülözhetetlen névmutató.
Hatalmas ismeretségi köre volt, nagyon sok kutatóval, tudóssal levelezett, segítették egymás munkáját
a saját intézményben hozzáférhető adatokkal stb. De ezen ismeretségeknek köszönhető, hogy a Somogyi-könyvtár gazdagodott a Juhász Gyula-relikviákat tartalmazó Kilényi Irma-gyűjteménnyel, Réti Ödön
festőművész hagyatékával és a washingtoni lelkész, a szegedi születésű Vasváry Ödönnek az amerikai
magyarokra vonatkozó dokumentumgyűjteményével is.
Könyvtárosi és bibliográfusi munkásságát 1993. augusztus 20-án Szinnyei József-díjjal ismerték el.
Írásainak fő tárgya Szeged városa18 volt. A szegedi irodalmi élet jeles alakjai, történeti emlékek, évfordulók, művelődéstörténeti adatok, szinte mind-mind új szemszögből megvilágítva, vagy a feledés homályából előhozva, fölmutatva.
Írásainak újszerűsége és értéke miatt, valamint kiterjedt ismeretségi köre által l983-tól sikerült gyűjteményes kötetekbe rendezni a hírlapok, folyóiratok betűtengerében el-elvesző írásait, melyeknek megjelentetésére a legkülönbözőbb kiadók vállalkoztak. Szegeddel foglalkozó könyvei19 egész sorozatot tettek ki.
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Szeged városán kívül kedvenc témái voltak: Ady Endre, Babits Mihály, Bálint Sándor, Dugonics András,
Erdei Ferenc, Gárdonyi Géza, Illyés Gyula, József Attila,20 Juhász Gyula,21 Kálmány Lajos,22 Mikszáth
Kálmán, Móra Ferenc,23 Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós,24 Sík Sándor,25 Szent-Györgyi Albert, Tömörkény István,26 valamint Jánoshalma és Szőreg.27
További kötetei a tágabb magyar irodalommal,28 etnográfiával29 és politikai meghurcoltatásával30 foglalkoztak.
Már második gyűjteményes kötetének megjelenése előtt, 1986. január 20-án postázta a Somogyi-könyvtár a nyugdíjaztatásának határozatát. Soha nem tűrte a politika emelte korlátokat, kizárólag a hitelességet
tartotta vezérelvének. Ez pedig nagyon-nagyon sokszor szúrta a pártbizottságoknál vagy tanácsi szerveknél dolgozó „káderek” szemét, akik alig várták azt a pillanatot, amikor kiiktathatják Péter Lászlót a
szegedi közéletből. Ám már ez év áprilisában alkalmazta őt az MTA Irodalomtudományi Intézete, hogy
szerkessze meg az Új magyar irodalmi lexikont.31
Végül Szeged városa is elismerte elévülhetetlen érdemeit a város történeti, irodalmi, művelődési, közigazgatási adatainak föltárásában, összefüggéseinek fölmutatásában, megismertetésében, és 1992. május 21-én Szeged díszpolgárává választotta. A Szegedért Alapítvány pedig nagydíjával jutalmazta 1995.
március 11-én.
Dédelgetett terve volt a Juhász Gyula-monográfia megírása, ami sajnos már nem sikerült neki. Bár a
puritán, szűkszavú, ám mégis minden lényeges dologra kiterjedő, gazdaságos repertóriumok, bibliográfiák sora viseli magán Péter László szerkesztői és lektori keze vonását, szellemének kisugárzó erejét, az
újfajta bibliográfiai szerkezet, mutató kimunkálása is idejét múlta mára. Hiszen ezek már nem igénylik a
könyvtárosok alkotó munkáját, a számítógépek átvették a korábbi bibliográfusok feladatait. Mégis, boldoggá tett, hogy „szegedi iskola” egyik utolsó terméke, a 90. születésnapjára a munkásságáról készített
bibliográfiám32 nagy örömet okozott neki, sok köszönetet kaptam tőle, pedig én tartozom köszönettel
neki folyamatos ösztönzéseiért, tanításáért, jobbító kritikáiért, barátságáért.
Marton Árpádot kell idéznem, mert jobban, méltóbban én sem tudnám megfogalmazni: „Méltán intézte úgy a gondviselés, hogy a magyar helytörténet egyik legnagyobbika, aki egyúttal a modern magyar
irodalomtörténet-írás kimagasló jelese volt, Szeged szellemi öröksége fölött bábáskodjék egy életen át.
Olyan szorgalommal, mint aki tudja: egy nagy korszak hagyatékát kell egybegereblyéznie, és megmentenie a szétszóródástól, mert miként minden nagy világkorszak zenitjét, ezt az időt is a széthullás és a
pusztulás követi.”33
Hadd fejezzem be Apró Ferenc 1986-ban írott soraival: „Sokan vagyunk, akik mesterünknek tiszteljük
alkotói igényességéért, adatainak sebezhetetlenségéért, szép magyarságáért, kutatói szívósságáért és
filológiai remekléseiért. Könyvtári szobája a helytörténeti kutatás központja. Nincs nap, hogy néhányan
ne keresnék föl tanácsért, útbaigazításért, bátorító szóért.”34
Sajnos többé már nem kereshetjük föl jó tanácsért, de ismerősei, tisztelői, barátai tömérdek segítséget,
ösztönzést és baráti szót kaptak tőle, s ez egész életünkön át élteti emlékét.
Gyuris György

Jegyzetek
1. Ezt olvassa a makói hagymás! Ajánlójegyzék a hagymakertészek olvasmányaiból. Szeged, Egyet. Kvtár., 1953. 7 p. (A
Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 11.)
2. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai: 12. Péter László [a továbbiakban PL]: Adatok József Attila életéhez és költészetéhez. 1954. 7 p. Kny, Tiszatáj, 1954. 1. sz. 14. PL.: A népköltészet: irodalmi örökségünk. Ajánló bibliográfia a folklór tanulmányozásához. 1954. 20 p. – 22. PL: Csongrád megye népe és földje. Ajánló bibliográfia. 1954. 30 p. – 23. PL: József
Attila-textológia. 1954. 16 p. Kny. az Irodalomtörténet, 1954. 3. sz. – 33. PL.: Móra Ferenc ismeretlen levelei. 1954. 32 p.
– 38.PL: Mészöly Gedeon munkássága. 1955. 15. p. Kny. Nyelv és Irodalom, 1. köt.
3. Például: Könyves László: A Szegedi Egyetemi Könyvtár – a mezőgazdaság fejlesztéséért = Délmagyarország [Szeged], 10.

606

Könyvtári Figyelõ 2019/4

évf. 57. sz.(1954. márc. 9.), 3. p. – Ajánló bibliográfiák készítésével.
4. Például: PL: Könyvtáraink bibliográfiai munkálatainak tervszerű egybehangolásáról = A bibliográfiai munka értelme és hivatása. Tanulmányok. Szeged, Szegedi Egyet. Kvt., 1954. 33–38. p. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 24.) – PL: A
helyismereti bibliográfiai munka helyzete hazánkban = A Könyvtáros, 6. évf. 9. sz.(1956. szeptember), 660-661. p. – stb.
5. PL: 1956 előtt, alatt, után. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 23–24. p.
6. PL: Juhász Gyula a forradalmakban. Budapest, Akad. K., 1965. 340 p. (Irodalom – szocializmus)
7. Vö. PL: Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza, Vár. Tcs., 1989. 187 p. : ill.
8. Juhász Gyula összes művei. Szerk. PL. Versek 1-3. köt. Sajtó alá rend. Ilia Mihály és PL. Budapest, Akad. K., 1963. 534,
611, 510. p.
9. Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata. Összeáll. PL. Budapest, Akad. K., 1988. 74–91. p.
10. PL: Csefkó Gyula munkássága. Bibliográfia = Néprajz és Nyelvtudomány. 5-6. Szeged, Szegedi Tud.egyet., 1962., 95 p.
(Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica el Linguistica). – Klny. is: (Nyelvészeti dolgozatok ; 33.)
11. PL: Az Igazság története (1918-19). Szemelvényekkel és repertóriummal. Szeged, Somogyi-kvt., 1962. 52 p.
12. Fenyvesi István: Az orosz és szovjet kultúra a szegedi lapokban, 1890-1944. Repertórium. Szeged, Somogyi-kvt., 1967.
186 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai ; 5.)
13. PL: Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Szegeden. Bibliográfia és repertórium. Szeged, Somogyi-kvt., 1968.
114 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai ; 6.)
14. Ld. 13. jegyzet!
15. PL: Önéletrajzom. 1990. = PL: Szegedi számadás. Válogatott írások. Szeged, Bába, 2002. p. 299.p.
16. Betűrendes mutató Tömörkény István összegyűjtött művei köteteihez. Összeáll. PL. Szeged, Somogyi-Kvt., 1961. 23 p.
17. Betűrendes mutató Móra Ferenc összegyűjtött művei köteteihez. Összeáll. PL. Szeged, Somogyi-Kvt., 1969. 47 p.
18. Például: PL: Szeged utcanevei. Szeged, Szeged Megyei Vár. Tcs., 1974. 390 p., 1 térk. – PL: Bartók Szegeden. Szeged,
Somogyi-kvt., 1981. 119 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai ; 24.) – PL: Kodály Szegeden. Szeged, Somogyi-kvt., 1982.
191 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai ; 25.) – PL: Annák, szerelmek. Nőalakok Juhász Gyula költészetében. Szeged,
Somogyi-kvt., 1983. 178 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai ; 27.) stb.
19. PL: Szegedi örökség. Budapest, Szépirod. Kvk., 1983. 562 p. – PL: A szerette Város. Budapest, Szépirod. Kvk., 1986. 529
p. – PL: Szőregi délutánok. Írások Szegedről. Budapest, Püski, 1994. 486 p. – PL: Mindörökké Szeged. Budapest, Argumentum, 1997. 591 p. – PL: Szegedi seregszámla. Szeged, Bába, 1999. 405 p. (A Tisza hangja ; 18.) – PL: Mindenkor
csak feléd nézek Szeged. Szeged, Bába, 2001. 401 p. (A Tisza hangja ; 87.) — PL: Szegedi számadás. Szeged, Bába,
2002. 336 p. – PL: Szegedi tudósítások. Szeged, Bába, 2003. 358 p. — PL: A Város cselédje. Szeged, Bába, 2006. 415 p.
20. PL: József Attila nyomában. Válogatott írások. Budapest, Argumentum, 2000. 354 p. – PL: 14 írás József Attiláról. Szeged,
Bába, 2005. 132.p.
21. PL: Juhász Gyula. Válogatott írások. Budapest, Argumentum, 2002. 599 p. – PL: Olvassuk Juhász Gyulát! Versmagyarázatok. Szeged, Tiszatáj, 2010. 318 p. (Tiszatáj könyvek)
22. PL: Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok. Szeged-Pécska, Bába, 2008. 271 p.
23. PL: Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza, Vár. Tcs., 1989. 187 p. : ill. — PL: Móra műhelyében. Cikkek, tanulmányok. Budapest,
Pannonica, 1999. 306 p.
24. PL: Radnóti Miklós. Válogatott írások. Szeged, Bába, 2009. 264 p.
25. Sík Sándor: Szegedi klasszikusok. Szerk. és előszó PL. Szeged, Somogyi-kvt., 1989. 28 p. Hasonmás kiad.

Könyvtári Figyelõ 2019/4

607

26. PL: Tömörkény világa. Cikkek, tanulmányok. Budapest, Lord K., 1997. 216 p.
27. PL: Az ezeréves Szőreg. Cikkek, tanulmányok. Szeged-Szőreg, Településrészi Önkorm. 2001. 365 p.
28. PL: Kívül a körtöltésen. Irodalmi tanulmányok. Szeged, Tiszatáj, 2001. 445 p. (Tiszatáj könyvek) — PL: Csongrád megye
irodalmi öröksége. Szeged, Bába, 2008. 387 p.
29. PL: Néprajz, népműveltség. Két tanulmány. Szeged, Bába, 2005. 220 p. — PL: Népköltészet és irodalom. Szeged, Tiszatáj,
2006. 216 p. (Tiszatáj könyvek)
30. PL: 1956 előtt, alatt, után. Szeged, Belvedere Meridionale, 2006. 228 p. — PL: Az én besúgóim. F-dossziém. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 223 p.
31. Új magyar irodalmi lexikon. 1–3. köt. Főszerk. Péter László. Budapest, Akad. K., 1994. XXXII, 2332 p. – 2. jav., bőv. kiad.
2000. XXX, 2512 p.
32. Péter László munkássága, 1996–2015. A kötetet összeáll. Gyuris György. Szeged, SZTE BTK, 2016. 194 p. (Acta Universitatis
Szegediensis. Acta historiae litterarum Hungaricarum ; Tom. 31.)
33. Forrás: magyarkurir.hu/kultura/emlekezes-peter-laszlora [2019. szeptember 20.]
34. Apró Ferenc: Péter László munkássága. Bibliográfia. Szeged, Somogyi-kvt., 1986. 3. p.

Beérkezett 2019. szeptember 30.

Komáromi Sándor
(1939–2019)
Dr. Komáromi Sándor, az Országos Idegennyelvû Könyvtár nyugalmazott munkatársa 2019.
augusztus 31-én elhunyt. Munkatársa, dr. Dörgô Tibor sorait idézzük:
„Fájó szívvel búcsúzunk régi kollégánktól, Dr. Komáromi Sándortól, aki az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban közel 34 éven át (1970–2004) dolgozott. Osztályvezetôként hosszú
ideig a vállain hordozta a gyûjteményfejlesztés irányítását.
Nagy szakértelemmel foglalkozott a bibliográfiai területtel is, az idôszaki kiadványok részdokumentumait feltáró nemzetiségi és mûfordítási adatbázisunkkal. Érdeklôdése elsôsorban
a német nyelvû irodalom felé fordult: tanulmányokat írt és fordított. Hatalmas bibliográfiai
munkája a háromkötetes Német nyelvû irodalom befogadása Magyarországon1945–1980.
Két korszakot is (1848–1918 éveket és a XX. század utolsó harmadát) ô írt meg A fejezetek a
magyarországi német irodalom történetébôl címû alapvetô jelentôségû kötetben. Nyugdíjba
vonulása után is publikált, recenziói jelentek meg a Kisebbségkutatásban. Kevesen tudták,
hogy mûvészi színvonalon zongorázott, zeneértô ember volt, ezért is írt tanulmányt Franz
Schubert és Robert Schumann Heine-dalairól az OIK 2006-os évkönyvébe. (Munkásságának
most csak egy részét említhettem.) Komáromi Sándor halk szavú, tudománynak élô ember
volt, sokunknak hiányozni fog.”
(Forrás: Katalist, 2019. október 1. Zupán Veronika, OIK híre)
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Lakatos András (1943–2019)

Életének 76. évében elhunyt Lakatos András (1943–2019), az OSZK egykori munkatársa.
Lakatos András 1977-től 2005-ös nyugdíjba vonulásáig, illetve nyugdíjasként 2013-ig dolgozott az OSZKban. 1977-ben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) Hálózatfejlesztési osztályán kezdett,
az Új Könyvek szerkesztőségében szerkesztőként folytatta, majd 1994-től az OSZK Tájékoztató osztályon
dolgozott. Ő volt az irodalmi olvasóterem emblematikus alakja, aki nagy szakértelemmel, széles körű
tudás birtokában tájékoztatta az olvasókat. A könyvtárban végzett felmérések szerint ő volt a legnépszerűbb tájékoztató könyvtáros, akire 2013 után is örömmel „csaptak le” régi olvasói, ha alakja feltűnt az
olvasótérben. Egyik íróbarátja, Réz Pál így fogalmaz a Lakatos András tiszteletére 2009-ben megjelent
Az olvasó című kötet köszöntőjében: „Lakatos András mindent tud, az égvilágon mindent. […] tudja –
manapság úgy mondják: köpi, vágja – a válaszokat. Csakhogy Lakatos András nem extrovertált ember,
nem is becsvágyó – dehogyis az –, nem szeret szerepelni, nem hivalkodik ismereteivel, éppenhogy szerényen leplezi a tudását, szinte szégyelli. De ha megkereste a könyvtárban egy szeplős filoszlány – lehetett
akár szeplőtlen is –, hogy Petelei István első korszakáról írja disszertációját akadémikus professzorának,
András fejből idézte a kiváló erdélyi elbeszélő korai köteteinek adatait, megjelenésük évét és helyét, majd
órákig teregette a leány elé, mint lovagi köpenyt, a megsárgult hírlapokat, elővarázsolta a katalóguscédulákat, bevezette a Szinnyei kezelésének rejtelmeibe (mert az akadémikus professzor szükséges gyakorlat
hiányában ezt elmulasztotta, persze és sajnos).”
Lakatos András 1967-ben végzett az ELTE magyar–könyvtár szakán. Tanárai már az egyetemen felfigyeltek kiváló képességeire, melynek nyomán önálló feladatokat kapott. Cikkeket írt a Magyar Irodalmi
Lexikonba, recenziókat a Társadalmi Szemlébe és a Kritikába. 1966-tól az Új Könyvek szerkesztőségének
is tagja volt. Az egyetem elvégzése után előbb rövid ideig az Állami Gorkij Könyvtár munkatársa volt,
majd két évig a Szépirodalmi Könyvkiadónál dolgozott – előbb, mint szerkesztő-gyakornok, utóbb felelős szerkesztőként. 1969 és 1976 között a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatiszikai Főosztály
Rétegkutató osztályának volt a munkatársa, majd 1976-ban áthelyezéssel került a Magyar Írók Szövetsége
Könyvtárába, onnan pedig 1977 tavaszán az OSZK-ba. Lakatos András egyetemi évei óta publikált. Fiatal
korában írásai jelentek meg – többek között – a Filmkultúrában, a Jelenkorban és az Irodalomtudományi
Közleményekben is. A magyar irodalmi élet számos jelentős alakját – köztük Domokos Mátyást, Fodor
Andrást, Réz Pált, Lator Lászlót tudhatta barátai, jó ismerősei között. 1998-tól a Digitális Irodalmi Akadémia Petri György szakértője volt, majd 2012-től Várady Szabolcs életművének szakértőjeként is dolgozott.
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Az olvasó című kötetből Boka Lászlónak, az OSZK tudományos igazgatójának Sapereaude című írásából
idézzük: „Ő, aki sokunk számára most is valamiféle par excellence olvasó és kalauz egyben, akiben a
teljes Gutenberg-galaxis él és újraszületik. A kulturális áthagyományozás szakralitását megkötő rítusaiban nem, mérhetetlen jelentőségét az értelmezéshez szükséges szabadságban viszont újra és újra valló,
vállaló, felismerő ember. A nagybetűs Olvasó, mondhatnám, ha évekkel előttem nem fogalmazták volna
már meg, nem írták volna már le oly találóan, minuciózusan és precízen, s mellé nem rajzolták volna meg
lényének intellektuális feszességében, küszködéseiben és kínjaiban is megkapóan emberi, barátságos voltát oly érzékletesen és megrettentően pontosan. Ha más szavakat, jelzőket keresnék, leginkább a kánonok
többszólamúságának értelmét, esélyét hordozó, azt megtartó, éltető individuumhoz jutnék, vagyis lényegében ugyanide, egyfajta eszményi olvasó, értelmező képéhez. Nem túlzóan, s nem nagy szavakat keresve.
Merthogy ő, aki az irodalomban méltatlanul engem nevez „kánontudornak”, miközben mindannyiunknál
jobban, közelebbről ismeri a kánonok működését, mechanizmusait, gyakorlati hátterét és kirekesztő tapasztalatait, alkatilag ódzkodik mindenfajta dicsérettől és ünnepléstől. Pedig az ókori világ bölcseinek
rezignált derűjéből, a zsidó kánonalapítók szövegismeretre vonatkozó rituális tekintélyéből és a görög
filozófusok folyton megújuló szellemi szabadságából egyaránt összegyúrt européer olvasói szellemet hordozza, s így nyúl minden szöveghez. Szakavatottan, felkészülten, végtelen olvasottsággal és alázattal.”
Lakatos András emlékét megőrizzük!
(Forrás:
http://www.oszk.hu/hirek/elhunyt-kollegank-lakatos-andras-tajekoztato-osztaly-egykori-munkatarsa
2019.09.27.)

Az olvasó : Írások Lakatos András tiszteletére.
Szerk.: Fogarassy Miklós. Budapest, Osiris K., 2009. 171 p.
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Áttekintés a dán könyvtárosok
adattudományt érintô kompetenciáiról
és gyakorlati tevékenységeirôl
STOICESCU, Alina

Alina Stoicescu: An overview of data science practices and
competencies of Danish Librarian c. írását Német Márton tömörítésében közöljük.

Bevezetés
A dinamikus gyorsasággal növekvő tudás forgatagában a könyvtárosok maradtak
azon kevés társadalmi szereplők egyike, akik megbízható információforrásokat
kínálnak felhasználóik számára. Mégis felmerül egy egyre erősebb társadalmi
vélemény, hogy az internet idejétmúlttá teszi a könyvtárakat (Galluzzi, 2013).
Nem csoda, hogy az utóbbi évtizedekben a könyvtárosoknak újjá kell formálniuk
magukat és munkaköreiket, hogy információtudományi szakemberekké válhassanak. Az adatok kezelésében jártas könyvtárosok hatékonyabban tudják a kutatókat
támogatni a kutatásaikhoz szükséges adatforrások kezelésében, s hasznos összefüggéseket tárhatnak fel részükre a könyvtári adatforrásokból is.
Ez a tanulmány amellett érvel, hogy a tudományos könyvtárak könyvtárosai ideális
szerepkörben vannak az adatok és adattudománnyal kapcsolatos tevékenységek
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művelése kapcsán. Dán összefüggésekbe helyezve
ezt a témakört, felvázolom az adattudományi kompetenciáknak és gyakorlatoknak a dán tudományos
könyvtárakban található összképét, hogy minél több
könyvtárost ösztönözzek az adattudományi képességekkel való felvérteződésre. Annak érdekében, hogy
részletesebb adattudományi körképet kapjunk a dán
tudományos könyvtárak kapcsán, az alábbi kutatási
kérdés fogalmazódott meg: „Milyen dán tudományos
könyvtárosokat érintő irányelvek és kompetenciák
vázolhatók fel az adattudomány kapcsán?”
A kérdésre történő válaszhoz szükséges volt információkat szerezni a dán könyvtárosokat célzó adattudományi workshopokról és tanfolyamokról, valamint
azokról az adattudományhoz kötődő kompetenciákról, melyekkel rendelkeznek már ezek révén.

Módszerek
A tudományos módszerek háromszöge került alkalmazásra, az adatok teljességét, illetve a félreértések
elkerülését szolgálva. Ez a tanulmány alapvetően társadalomtudományi arcéllel bír, fontos volt kvalitatív
adatokat szerezni a kutatások tárgyáról, mert így vált
lehetővé, hogy elmélyedjünk abban, miért kell voltaképpen e témakörrel foglalkozni.
Először egy több válaszlehetőséget kínáló átfogó, ám
egyszerű szerkezetű kérdőív került kiküldésre a Dán
Könyvtárosok Uniója Adattudományi Szakmai Munkacsoport tagjai számára. A kérdőív célja a csoport
tagjai szakmai hátterének feltárása, adattudományi
tapasztalataik felmérése, illetve esetleges további
témába vágó készségek elsajátítási igényeinek felmérése volt. A kérdőív kiküldésére 2018 márciusától
júniusáig került sor. Másodjára két részben strukturált
mélyinterjú szolgált a felsőoktatási és tudományos
könyvtárakban tapasztalható kihívások felmérésére
az adattudománnyal kapcsolatos tevékenységek kapcsán. A résztvevők szakmai háttere két nézőpontot
kínált: egy információs szakemberét, aki a Koppenhágai Egyetem digitális bölcsészeti adatlaborjának
(HUMLab), koordinátora, illetve egy vezető adattudósét, aki a Dán Bibliográfiai Központ adat-stratégiájának fejlesztéséért felel.

Adattudomány könyvtárakban
Először is, mi az az adattudomány? Szélesebb összefüggésrendszerből nézve az adattudomány „a tudás
adatokon keresztüli megszerzésének művészete és
tudománya” (Ozdemir, 2016. p. 4.). Vegyes módsze-
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reket használ különféle tudományterületekről, mint a
statisztika vagy az informatika. Ezekből merítve az
adattudományhoz kötődő szakterületi tudás olyan,
gyakorlatban is jól érvényesülő módszerek kimunkálásában ölt testet, melyek új útjait vázolják fel a
napjainkban előkerülő adatokkal való foglalkozásnak. Az olcsó és könnyen hozzáférhető adattárolás,
kombinálva az adatnak, mint gazdasági értelemben
vett közjószágnak az előkerülésével, új problémát vet
fel. A nagyobb adattömegek különleges kihívásokat
vetnek fel azok tárolása, feldolgozása és elemzése
kapcsán. Jogos vélekedések fogalmazódnak meg
arról, hogy a tudományos adatok legnagyobb részét
helytelenül kezelik, mely tudásvesztéshez vezet.
Szerencsére a kutatóintézeteken belül a könyvtárosok már az 1960-as évek óta támogatják a kutatási
adatok kezelését (Kim, 2016. p. 162).
Az adattudományi módszereknek különféle tudományterületeken belül történő alkalmazása által az
adatok segítségével könnyebben megérthetővé, felfedezhetőbbé válik egy adott kutatási terület, illetve
újfajta eredmények válnak megjósolhatóvá. Stanton
javaslata szerint az adattudós leginkább négy területhez kötődik, amelyeket négy a-nak hívnak: adatépítészet, adatgyarapítás, adatelemzés és adat archiválás
(Stanton, 2012). A nagy mennyiségű adatok miatt,
melyekkel az adattudósok dolgoznak, szükségessé
válik számukra az egyszerűsítő látásmód, a kritikai
attitűdök megléte és az adatelemzéseik eredményeinek hatékony kommunikációja.
Ismerősnek hangzik? Persze. Hiszen ezek azonosak
azzal a néhány tevékenységi körrel melyeket a tudományos könyvtárakban dolgozó könyvtárosok is
ellátnak napi munkájuk során: nagy mennyiségű információk egyszerűsítése és feldolgozása, a forráskritika alkalmazása, a felhasználókkal történő hatékony
kommunikáció képessége.
Az adatkurátori tevékenységek, az adatok gyakorlati kezelése, adatkezelési tervek, adatrepozitóriumi
szolgáltatások nem idegen fogalmak a tudományos
könyvtárakban: a könyvtárak már jó ideje segítik
kutatóikat az adatkezeléseik terén, s a legmegfelelőbb helyen vannak, hogy nyújthassák ezen szolgáltatásokat: „A könyvtárosok gyorsuló ütemben válnak
szakemberekké az adatmenedzsment területén, az új
adatterjesztési, megosztási szabványokhoz, az információtudományhoz és a szemantikus webhez kötődő
kombinált tudásuk révén [...] Az információs műveltség mindig is a tudományos könyvtárak könyvtárosainak szakmai érdeklődési körébe tartozott, természetes, hogy szakmai szerepköreik tovább bővülnek
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az adatkezelés és hozzáféréshez kötődő témakörök
felé.” (Haendel, Vasilevsky, & Wirz, 2012)
Az adattudománnyal történő foglalkozáshoz a könyvtárosoknak az alábbi területeken kell kompetenseknek lenniük: adatépítészet, adatgyarapítás, adatelemzés és adat-archiválás.

Adatkönyvtárosság mint szakma
A fent említettekre tekintettel az adattudomány három területen alkalmazható könyvtári környezetben:
oktatási eszközként, a diákok és az oktatók felé. A
tudományos munka részeként pl. a kutatástámogatási szolgáltatások keretében, valamint belső értelemben a könyvtári szolgáltatások és gyűjtemények
fejlesztésének eszközeként. A könyvtárosok hasznos
szövetségesek lehetnek számos különféle adatprojekt
megvalósításának során, mivel képesek a saját kutatási és tájékoztatási képességeiket számos területen és
tárgykörben alkalmazni. Ebben az értelemben Affelt
(Affelt, 2015, p. 191.) úgy véli, hogy mint ahogy
„magányos farkas adattudósok” képességeiket számos témakör körülményei közé tudják átplántálni, a
könyvtárosok nagyon jól tudnak dolgozni számukra
szokatlan témakörökben; szakmai hátterük felvértezi őket kommunikációs illetve csapatmunka képességekkel, s azzal a kíváncsisággal is, mely az igen
változatos adattudományi kutatási kérdések felvetéséhez, formálásához szükséges.
Az adatok birtoklásának társadalmi fontosságával,
igenis életszerű, hogy a könyvtárosok közössége profitáljon az adatok kezeléséhez kötődő szakmai gyakorlati tudásából. Amíg néhány könyvtáros erre a területre specializálódik, a többiek így vagy úgy szintén
kapcsolatba kerülnek adatokkal – ennek felismerése
és tudatosítása javíthat az általános kompetenciáikon.
A könyvtárosság az egyre növekvő és összetettebbé
váló modern adatvilág mellett nő fel. Ez egy szakma, melynek kompetenciái és készségei folyamatosan frissülnek, hogy lépést tartsanak a technológiai
haladással. Emiatt nincs világosan kikövezett útja
annak, hogy kiből válhat adatkönyvtáros. Különféle
szakmai hátterű emberek képesek magukkal hozni a
maguk háttértudását és képességeit a könyvtár keretei közé, ami nagyon érdekes könyvtárosi szakmai
arcélek formálódását teszi lehetővé.
Egy tudományos könyvtárban dolgozó könyvtáros
számára az adattudományi készségek megszerzése
lehetővé teszi a komplex kutatási adatokkal való,
naprakész módon történő foglalkozást, mely a kutatókkal való együttműködést is gyümölcsözőbbé
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teszi: ha valaki adattudományi nézőpontú szakmai
hozzáállással bír, felkészítheti és ösztönözheti a többi
könyvtárost, új, innovatívabb adatközpontú szolgáltatások formálására kutatók és hallgatók számára egyaránt. Mindezekre tekintettel vessünk egy pillantást
arra, hogy a dán tudományos könyvtárakban dolgozó
könyvtárosok miként használják az adattudományt
intézményeikben.

Adattudomány dán tudományos könyvtárakban
Dániában jelenleg mintegy 39 jelentős tudományos
könyvtár található, közülük az egyetemi könyvtárak
köteleződnek el a leginkább az adattudomány felé.
Jó néhány dán egyetem hozott adatlaborokat létre.
Lehetőséget kínál ezáltal hallgatói és kutatói részére, hogy bővíthessék adatműveltségüket, s jobb kutatási adatkezelési módszereket honosítsanak meg
egyetemszerte a tanszékeken.
A Koppenhágai Egyetem számos könyvtári adatlabort
hozott létre, melyek a hallgatók és kutatók számára
az adatkezelési készségek fejlesztéséhez kínálnak
eszközöket és szakértelmet, de elősegítik az interdiszciplináris együttműködési formákat is. A három
labor a Társadalomtudományi Kar (Digitális Társadalomtudományi Labor), a Természet és Egészségtudományi Kar (KUB Nord Data Lab), valamint a
Bölcsészettudományi és Jogi Kar számára (HUMlab)
kínál szolgáltatásokat, miközben újabb laborok felállítása is tervbe van véve.
A Dán Műszaki Egyetem könyvtára kutatási adatok
menedzseléséről tart workshopokat, valamint támogatja az adattudomány után érdeklődő könyvtárosokat az első két, könyvtárosok számára európai szinten szervezett adattudós tanfolyam „Data Scientist
Training for Librarians” (DST4L)” megszervezésével 2015-ben és 2016-ban. Ezek a tanfolyamok három
napon át tartottak, melyek keretei között a könyvtárosok gyakorlatközpontű workshopokon vehettek részt
számos adattudományi területhez kapcsolódóan, mint
az adatgyűjtés, metaadat kezelés, adattisztítás, weboldalak begyűjtése és adatok kinyerése, verzió ellenőrzés és kollaboratív szoftverek, adat-vizualizáció.
Az adatlaborok felállítása, és az adatközpontú szolgáltatások olyan könyvtárosokat igényelnek, akiknek
megvan a lehetőségük arra, hogy növeljék kompetenciáikat ezeken a területeken. A Dán Könyvtárosok Uniója szakmai munkacsoportot hozott létre
ebből a célból. Az Adattudományi (DS) szakmai
munkacsoport tevékenységének középpontjában
az adatkönyvtárosi, adattudományi, adatmenedzs-
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ment területeken működő szakemberek munkájának támogatása áll. A csoport rendszeresen szervez
workshopokat, találkozókat, tanulócsoportokat különféle témakörökben, mint például adatmenedzsment, adatfeltárás (data discovery), szöveg- és adatbányászat, és elemzés, API-k fejlesztése és kezelése,
nyílt adatok stb. Gyakorlati jellegű workshopokat is
szerveznek különféle szoftverszolgáltatások használata kapcsán pl. GitHub, Jupiter Notebook, NVivo és
Voyant tool.

Könyvtárosi kompetenciák
Az adattudományi szakmai munkacsoport tagjai körében 2018-ban zajlott le egy kérdőíves vizsgálat, a
különféle személyes szakmai kompetenciák felmérésére. Amikor arra kérdeztek rá, hogy milyen programozási nyelveken bírnak szakértelemmel, a legtöbben a Pythont jelölték meg. A JavaScriptet, a HTML-t
és az SQL-t szintén számos válaszadó megemlítette. Az adattudományi szoftverek vonatkozásában a
válaszokat kategorizálták: adattisztító eszközökre
(OpenRefine), hálózatelemző és vizualizációs szoftverekre (Gephi, Vos Viewer), forráskód szerkesztőkre (Atom, Oxygen XML Editor), adat vizualizációs
szoftverekre (Tableau, Plot.ly), kollaboratív felületekre (GitHub) és webscraper szoftverekre (Netvizz,
Ncapture). Néhány válaszadó arról adott számot,
hogy az adattudomány iránti érdeklődése merőben
elméleti jellegű, s arra a szükségletre megy vissza,
hogy megtanulják a kutatók nyelvét, mielőtt az adattevékenységek technikai aspektusa kerül előtérbe.
A fentebb tárgyalt válaszok azt mutatják, hogy a válaszadók már jó néhány adattudomány központú eszközt és témakört tudnak kezelni; megerősítést nyert,
hogy a Stanton-féle „Négy A-féle adat” területeihez is
erősen kötődnek (adatépítészet, adatgyarapítás, adatelemzés, adat-archiválás). Arra, hogy a dán könyvtárosok hogyan dolgoznak az adattudománnyal, a
kérdőívből származó következő idézetek kínálkoznak
példaként a különféle megközelítésmódokra:
„Én a szakmai munkacsoportot arra használom,
hogy tudást gyűjtsek és remélhetőleg tanulok valamit, tehát a kutatóim számára az előtérben lehetek
ezen a területen”; Adatok validálásával dolgozom a
PURE-szoftver segítségével, valamint kutatásdokumentálást végzek.”
„Mi egy oktatási ajánlatot nyújtunk, ami magában
foglalja az adatbegyűjtést, elemzést és vizualizációt egyaránt”; „Kollégáknak nyújtok támogatást a
SHELL és DOS környezet értelmezéséhez”; „A NVivO
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szoftver használatát tanítom”.
„A fejlesztési projekteken keresztül”; „Különféle
feladatokkal próbálkozom, mint adattisztítás, adat
export, adatgazdagítás”; „Strukturálatlan adatok
menedzselése”.
Mint látható, néhány csoporttag nem dolgozik aktívan az adattudományhoz kötődő tevékenységekkel,
de érdekli ez a terület őket, és járatosak szeretnének
lenni benne. Egyéb válaszadók gyakorlati példákkal
illusztrálták, miként használják az adattudományt
akár a kutatók támogatásával, vagy aktív részt vállalva adattudományi munkálatokban és fejlesztésekben
a könyvtárakon belül.

Kihívások
Összegezve elmondhatjuk, hogy a kérdőív válaszadói kifejezték kívánalmaikat az adattudomány által
nyújtott lehetőségek elsajátítására, néhányan bevallották képességbeli hiányosságaikat az IT-központú adattudományi wokrshopokon való részvételük
kapcsán, s könyvtárosokhoz jobban illeszkedő kurzusokat szeretnének. Az okleveles értékelés szintén
előkerült, javasolva, hogy a megszerzett készségek
formális elismerése hozzájárulna a gondolataik és
javaslataik hatékonyabb képviseletére a szervezeti
kereteiken belül.
Az adatkönyvtárosi kompetenciák könnyen észrevétlenek maradhatnak a tudományos könyvtárak szolgáltatási forgatagában. A kompetenciáik hangos megfogalmazásától hosszú út vezet az adatkönyvtárosok és
szolgáltatásaik láthatóságának növeléséhez.
Egy másik nehézség, amivel a könyvtárosok a képességek elsajátítása kapcsán szembesülnek, hogy
nincs olyan egyenes szakmai út, amit követhetnének,
különösen kompetencia-követelményi nézőpontból
szemlélve. „Meg kell határozni azokat a tételes tudáselemeket és képességeket amelyek az adatszakember
számára szükségesek” (Bern, 2005. p. 8), de ez csak
a kirakójáték egyik eleme. A kérdőívre adott válaszok azt sugallják önbevallás alapján, hogy a válaszadók nem érték még el a kívánt kompetenciaszintet
egyes területeken (pl. Python). De hogyan tudhatják
a könyvtárosok azt, hogy elérték-e a szükséges szintet, vagy miben kell még fejlődniük? A Koppenhágai
egyetem HumLab csapata egy színkódos rendszer
segítségével mérte fel a saját kompetenciáit: piros
az elégtelen tudás, sárga a közepes, a zöld pedig az
elfogadható szint; ez a modell könnyen alkalmazható
egy könyvtári szolgáltatáson belül vagy önellenőrző
módszerként az egyes könyvtárosok számára.
Könyvtári Figyelõ 2019/4

k i teki n tés
Összegzés

Irodalom

A felsőoktatási könyvtárakon belül létező adatlaborok, szakmai csoportok, mint az Adattudományi Csoport, csakúgy mint a növekvő érdeklődés, a könyvtárosoknak szóló Adattudós Tanfolyam mind annak
bizonyítékai, hogy egy egyre növekvő közösség jött
létre az adat-könyvtárosság körül Dániában.
Több gyakorlati tanulási lehetőség megteremtése
segíthet a felsőoktatási könyvtárosok körében az
adatkompetenciák fejlesztésében, s támogathatja a
könyvtárosokat abban, hogy az adatokat jobban hozzáférhetővé tegyék felhasználóik számára.
Az egyértelmű szakmai út és a megszerzett készségek elismerésének hiánya a munkahelyen belül azt
jelenti, hogy a könyvtárosoknak, akik adattudományi
kompetenciákkal bírnak, hangosan kell képviselniük
szaktudásukat. A növekvő szüksége azon felismerésnek, hogy a könyvtárosoknak kezelniük kell napjaink
digitális, nagymennyiségű adatvilágát, segíthet abban, hogy felülkerekedjenek ezeken a kihívásokon.
Úgy hiszem, hogy az adattudomány a könyvtárakat
új társadalmi szereppel vértezheti fel. Amennyiben a
könyvtárosok fel tudják mutatni értékeiket a széleskörű adattermékek felépítésében és kezelésében, az
lökést adhat a könyvtáros mint információs szakember imázsának napjaink társadalmában.
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A szlovákiai magyar könyvtárosok nyomában
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára indokolttá vált, hogy egy kutatás keretében
felkeresse a Szlovákia-szerte könyvtárosként tevékenykedôket, s felmérés készüljön a könyvtáraik
helyzetérôl, mivel errôl eddig kevés ismeretanyaggal rendelkeztek.
A 2019-es évben Egyházi Dóra, az egyesület alelnöke elnyert egy kutatási ösztöndíjat, amely keretében lehetôség adódott felkutatni és megszólítani a lehetséges jövendôbeli tagokat, együttmûködô
partnereket. A kutatás keretében megszólításra kerültek Szlovákia többségében magyarlakta településeinek közkönyvtárai és a magyar iskolák könyvtárai, fenntartói és könyvtárosai – össszesen 363
település. Ezen kívül kapcsolatba léptek 25 olyan település könyvtáraival, intézményeivel, iskoláival,
ahol min. 1000 fôre tehetô a magyar lakosság száma.
A könyvtárosokat és a fenntartókat Egyházi Dórán kívül Reicher Erika és Roncz Melinda szólították meg,
s keresték fel. A személyes találkozásoknak köszönhetôen bôvült a kapcsolati kör és ez vezetett ahhoz,
hogy az ország több pontján is sikerült felvázolni az egyesületi tevékenységet és ösztönözni az ebben
való aktív részvételt. A kutatás eredményei egy adatbázisban kerülnek összegzésre, amely ez év végén
válik elérhetôvé az egyesület weboldalán – www.szmke.sk. Annyi eredmény elôrevetíthetô, hogy az
egyesületi tagok száma a duplájára növekedett az elmúlt egy évben.
Az egyesület idén 2019. szepember 25–27-én egy szakmai konferencia keretében ünnepelte
fennálásának 20. évfordulóját, amelyen közel százan vettek részt. A jövôben reményt látnak arra,
hogy ez a szám nem csak, hogy csökkenni nem fog, de dinamikus növekedésnek indul az egyesület
tevékenysége iránti érdeklôdés.
Forrás: KATALIST, 2019. 11. 13. MA. Egyházi Dóra a
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete alelnöke, IFLA-HUN tudósító híre alapján
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könyvszemle

Színes körkép egy
összetett könyvtári
területrôl
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Szakkönyvtár a holnap határán

Rózsa Dávid munkája szükséges és hiánypótló munka a – sajnos eléggé szűkös –
hazai könyvtáros szakkönyvkínálatban. A szerző annak a nem könnyű kihívásnak
kívánt megfelelni, hogy egységes körképet nyújtson a magyarországi szakkönyvtárak világáról.
Rögtön szembesülhetünk azzal, hogy nagyon nehéz magának a szakkönyvtárnak a
fogalmát definiálni. A következő lényeges kihívás pedig a bemutatás tárgyát képező
intézményi kör megtalálása. Ehhez mindenképp a területen való alapos jártasság
szükségeltetik, hiszen mint e munkából is kiderül, korántsem minden intézmény része a könyvtári statisztikai szolgáltatási rendszernek: búvópatakszerűen* lehet megtalálni sokszor egész jelentős gyűjteményekkel büszkélkedhető szakkönyvtárakat is.
A folytonosan változó magyar közigazgatási, szakigazgatási rendszer vagy éppen a
tudományos rendszer átalakulása is erőteljesen ott hagyja nyomát a szakkönyvtárak
világán. Nagy előnye a műnek, hogy ezekről a kihívásokról világos képet kapunk.
* Lásd: Amberg Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben 1. : a minisztériumi szakkönyvtárak = Könyvtári Figyelő 2009/1. 17-28. p. ; Amberg Eszter: Búvópatakok a magyar
könyvtári rendszerben 2. : a minisztériumi szakkönyvtárak 2008-2012. = Könyvtári Figyelő
2014/1. 11-21. p.
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RÓZSA Dávid
Szakkönyvtár a holnap határán /
Rózsa Dávid ; [közread. a] KSH
Könyvtár. - Budapest : KSH Kvt.,
2018. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-235-533-7
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A recenzens ott esik kissé zavarba, amikor egyes európai országok, régiók szakkönyvtári trendjeinek rövid felsorolásába vág bele a szerző.
Kevéssé tűnik világosnak, hogy milyen megfontolások alapján lettek
egyes országok, országcsoportok (pl. Románia, illetve a balti államok)
részletesebben kiemelve más európai térségek rovására. Nagy előnye a
munkának a német szakkönyvtári rendszer bemutatása. Nyilvánvalóak
persze a terjedelmi korlátok, de az összkép teljességéhez hasznos lett
volna hozzátenni a brit, a francia, az északi (skandináv) országok szakkönyvtári rendszereinek hasonló rövid jellemzését is. Így még kiegyensúlyozottabb körképet kaphatnánk a szakkönyvtárak helyzetének, fejlődésének európai tendenciáiról. Ez a fejezet volt talán az egyetlen, ahol
az amúgy az egész könyvön végigvonuló kitűnő válogatási arányérzék
mintha kevéssé lenne érezhető. Önmagában persze a mű értékéből ez
mit sem von le, csupán némi hiányérzet maradhat bennünk e nemzetközi fejezet kapcsán.
A mű nincs híján a szükséges történeti, illetve általános elméleti áttekintésnek sem. Nagyon fontos terminológiai kérdések kerülnek tisztázásra,
többek között magának a szakkönyvtár-tudományos könyvtár elnevezésének kettőssége, ahol a címből adódóan is, a szerző egyértelműen
a szakkönyvtár terminus mellé teszi le a garast. A sokszínű intézményrendszerrel, szolgáltatási kínálattal történő szembesülés során meggyőződhetünk róla, hogy valóban a szakkönyvtár elnevezés a találó ezen
intézménytípus tekintetében. Még egy nagyon fontos terminológiai állásfoglalást tesz a szerző, amikor az embedded librarianship kifejezést
„kihelyezett könyvtárosnak” fordítja „beépülő könyvtáros” helyett. Ez
adja vissza pontosan a kifejezés értelmét, hiszen ez a tevékenység azt
jelenti, hogy a könyvtáros egy külső szakmai intézményi, szakmai környezetben, ahhoz személyesen idomulva végzi munkáját, miközben egy
könyvtár a munkáltatója.
Igen nagy előnye a munkának, hogy az itthoni szakkönyvtári viszonyokat
nemzetközi trendekbe illeszkedően tárgyalja, az általános szakmai fejlődési irányvonalak áttekintése megfelelő alapot jelent a magyar viszonyok felvázolásához. Arról is képet kapunk a mű egészének szemléletét
nézve, hogy mely pontokon követik itthon nemzetközi trendeket, s hol
érzékelhető esetleges lemaradás. Nagyon fontos azt felismerni, hogy
a szakkönyvtárosok, illetve maguk az intézmények is – a kutatók első
számú szövetségesévé válva a kutatási és tudományos versenyképesség
megalapozásában – a tudományos közösség egyenrangú partnereivé
nőhetnek fel. Nagyon helyesen mutat rá a szerző a könyvtárak tartalomelőállító szerepének növekedésére is, valamint a könyvtárak megkerülhetetlen részvételére a nyílt hozzáféréshez, nyílt tudományhoz kötődő
tevékenységekben, az exponenciális mértékben növekvő adatkincs menedzselésében. Sajnos fenntartói szinten a szakmai közigazgatás számos
szintjén nincsenek ezzel Magyarországon tisztában, de annál örvendetesebb olvasni ennek egyensúlyaként a pozitív példákról.
Nem könnyű feladat egy kiegyensúlyozott, jó arányérzékű bemutató
értékelés megalkotása, hiszen minden egyes ilyen összefoglaló mű egyfajta statikus pillanatképet rögzít egy dinamikusan változó nemzetközi
és hazai intézményrendszerről. Így aztán mindig fennáll a kockázat,
hogy néhány megállapítást már a megjelenés kapcsán felülír az élet,
illetve újfajta trendek módosítanak az összképen. Éppen ezért jó, hogy
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itt általános trendekről kapunk áttekintést, csupán a
szükséges mértékig feltárva a részleteket, mert az
említett csapda így látszik a leginkább eredményesen kikerülhetőnek.
Minden ilyen, nyilvánvalóan korlátozott terjedelmű
összefoglaló munka legfőbb kihívása a szükséges
arányok megtalálása az egyes intézmények, intézményi területek áttekintése között. Ezen a téren a
mű kiegyensúlyozott, hiszen reprezentatív összképet kapunk a szakkönyvtári rendszer számos fontos
szereplőjéről intézményi szinten, illetve reprezentatív
áttekintést az egyes intézményi körökről is. A kategorizálás szerkezete önmagában is nagyon találó.
Nyilvánvalóan lehetetlen elvárás minden egyes szakkönyvtár intézményi szintű megemlítése az egyes
csoportokon belül. A szerző jó érzékkel válogat, s
emel ki kuriózumszerű gyűjteményeket.
Olyan összefoglaló áttekintés született, amelyet olvasva egyértelmű, hogy a szerző a szakkönyvtári
területet tekintve széleskörű kapcsolatrendszerrel,
szakirodalmi tájékozottsággal bír, alapos, átfogó
tudással rendelkezik az egész magyarországi szakkönyvtári rendszerről. Másfelől viszont a szakmai
beágyazódás természetszerűleg egyfajta személyes
intézményi beágyazottságot is jelent. Érthető szerzői

szubjektív döntés, hogy a saját intézmény részletesebben kerül bemutatásra. Ebben az esetben legfeljebb az arányokon vitatkozhatnánk kissé, ám így is
tömör, lényeges, bár a többi intézményénél tágabb
és nagyon releváns szempontrendszerrel bíró ös�szefoglalás készült a KSH könyvtárának esetében is.
Sokkal többet nyom a latban, hogy a szinte áttekinthetetlenül összetett szakkönyvtári világról alapos
szakirodalmi felmérésen alapuló arányos összképet
kapunk, amely megfelelő kiindulópontnak tűnik az
egyes területek egyéni szempontú további vizsgálatához.
A magunk részéről bátorítanánk a szerzőt, hogy ne
elégedjen meg ennek az egyszeri pillanatképnek a
felvázolásával, hanem lehetőség szerint időről időre a szakkönyvtárosi közösség támogatásával rendszeresen frissítse ezt a körképet mind a nemzetközi
trendeket, mind a hazai körképet figyelembe véve,
akkor is, ha ez nem feltétlenül elsődlegesen papíralapon valósítható így meg. Azon túl, hogy most egy
nagyon fontos hiánypótló pillanatképpel gazdagodtunk a szakkönyvtárak világáról, megkerülhetetlen
aktuális alaptájékoztató-forrás is maradhatna hosszú
ideig ez a kiadvány.
Németh Márton

A Cselekvô közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
(EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt 2019. szeptember
15-én lezárult, azonban az elvégzett munka eredményeit
többek között a Könyvtári Figyelô három különszáma is
ôrzi és közreadja.
Az utolsó, 2019-es különszámban az OSZK Könyvtári Intézet projektcsapata által elvégzett munka bemutatásával,
nemzetközi kutatási beszámolóval és külföldi jó példával
illusztráljuk azt a többletet, amit kizárólag a fizikai valóságában élô könyvtár tud nyújtani használóinak, mely
többek között az esélyegyenlôség, a közösségépítés, a
társadalmi szerepvállalás és a társadalmiasított, azaz a
közösségi részvételi alapú intézményi mûködés területén
valósulhat meg.
Hiszen a könyvtár sokkal több, mint „internetesített” tartalmak összessége, ugyanis a személyesség, a kötôdés és
az identitás olyan faktorok, amelyeket az internet nem tud
biztosítani, de a könyvtárak, a könyvtárosok igen.
A különszámot elôfizetôinknek a Könyvtári Figyelô
2019/3. számával együtt postáztuk. Akik nem közvetlenül az OSZK-tól rendelik meg a lapot,
a különszámot igény szerint személyesen átvehetik a Könyvtári Intézet titkárságán elôzetes
megbeszélés után, illetve valamennyi különszám elérhetô elektronikusan:
https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/szakmai-folyoiratok-tematikus-kulonszamai/
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Miskolci Csulyak István (1575–1645)
peregrinációs albuma hasonmás kiadása

A debreceni és a sárospataki református kollégium
könyvtáraiban folyó fontos és jelentős kutatásokból
ad ízelítőt a Tiszáninneni Református Egyházkerület
Hernád Kiadója és a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára közös kiadásában 2018-ban
megjelent peregrinációs album hasonmás kiadása.
A lelkészi családból származó Miskolci Csulyak István tanár, református lelkész és alkalmi versek költője 1575-ben született a zemplén megyei Tolcsván.
Iskoláit többek között Sárospatakon és Debrecenben
végezte. 1600-ban Thököly Sebestyén kisebbik fiának, Miklósnak lett nevelője, akit a következő évben németországi tanulmányútján elkísért. Miskolci
Csulyak István vágyott külföldi tanulmányútjának
költségét a tanítása, valamint a Thököly-család anyagi támogatása fedezte. Ezáltal vált lehetővé számára,
hogy a már megszerzett tudását korának hírneves
német egyetemein tovább mélyíthesse. 1601-től
Görlitzben a szónoklattan és költészet gyakorlatát,
1603-tól pedig Heidelbergben a teológiai ismereteit
tökéletesítette. De peregrinációs albumának tanúsága
szerint pár napot Wittenbergben is eltöltött, erről taKönyvtári Figyelõ 2019/4

núskodik az akkor ott tanuló magyar diákok, a Coetus
Ungaricus tagjainak bejegyzése. 1607. évi hazatértét
követően a tarcali iskola rektora lett. 1608-tól Szerencsen, 1612-től Miskolcon, 1616-tól 1645-ben bekövetkezett haláláig Olaszliszkán lelkészi hivatásának
élt. Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem támogatásával 1629-ben választották meg zempléni esperessé. A
patronáló Thököly-család mellett bensőséges viszony
fűzte őt a Rákóczi-családhoz is. E család több tagjának, így Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelemnek a
temetésére írt és mondott gyászbeszédet.
A kora újkorban nagyrészt a magyarországi diákok
is németországi tanulmányaik során, átvéve az ottani gyakorlatot a maguk számára gondoskodtak
peregrinációs album (album amicorum) beszerzéséről. Ez olyan választott nyomtatvány volt, amelynek levelei közé üres lapokat fűztek be. Utazásaik
során ezekre a lapokra íratták be a számukra fontos
személyek, tanáraik, diáktársaik bejegyzéseit, üdvözlő sorait többnyire latin, de néha görög és héber
nyelven is. Ezek az albumok az utókor számára ér-
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1. ábra
A bázeli kiadás címlapja

tékes adatokkal szolgálnak az egykori tulajdonosok kapcsolati körének pontos megismeréséhez.
Miskolci Csulyak István görlitzi tanulmányai alatt
készíttetett dupla peregrinációs albumot. Nevezetesen Nicolaus Reusner, Icones sive Imagines vivae,
literis cl. virorum, Italiae, Graeciae, Germaniae,
Galliae, Angliae, Ungariae, … című művének Bázelben, 1589-ben Konrad Waldkirch által (VD 16 R
1430, RMK III 5491), valamint ugyancsak e műnek
Strassburgban 1590-ben Bernhard Jobin officinájában (VD 16 R 1428, RMK III 5507) nyomtatott példányait az üres lapokkal kiegészítve köttette egybe.
Az utóbbi kiadás címlap nélkül került az albumba.
Ennek kiadási helyét és idejét a hasonmás kötethez
írt egyik tanulmány szerzője, a reprint kiadás szerkesztője, Oláh Róbert határozta meg. Véleménye
szerint a két kiadás egybekötését indokolhatja, hogy
a peregrináció során megismert német professzorok,
nemesek, polgárok és értelmiségiek mellett a kora-
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Reusner, Nicolaus (1545–1602)
Icones sive Imagines viuae, literis Cl. Virorum,
Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae,
Vngariae / Ex Typis Valdkirchianis in lucem
prod uctae, cum elogiis variis per Nicolavm
Revsnervm. Icones aliqvot clarorvm virorvm
Germaniae, Angliae, Galliae, Vngariae / cum
elogiis et parentalibvs factis Theodoro Zvingero.
Icones sive imagines virorvm literis illvstrivm,
qvorvm fide et doctrina religionis et bonarvm
literarum studia, nostrâ patrumque memoriâ, in
Germaniâ praesertim, in integrum sunt restituta,
Additis eorvndem elogiis diversorum auctorum / ex
secunda recognitione Nicolai Revsneri IC., cvrante
Bernhardo Iobino ; [mindhárom mű hasonmását
szerk. Dienes Dénes és Oláh Róbert, kiad. a TTRE
Nagykönyvtára] .- Hasonmás kiad. .- Sárospatak :
Hernád Kiadó ; Debrecen : TTRE Nagykönyvtára,
2018 .- [1249], [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm
+ 1 füz. (63 p.) mell. .A tanulmánykötet címleírása:
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István
peregrinációs albumához. Sárospatak-Debrecen,
Hernád Kiadó-TTRE Nagykönyvtára, 2018. 63 p.
ISBN 978-615-5787-07-2

beli protestáns magyar társadalom körei, a késmárki
Thökölyek és a felsővadászi Rákócziak, valamint a
környezetükben található értelmiségi pályát befutó
személyek számára is adódjon lehetőség bejegyzéseikre.
A Görlitzben megkezdett peregrinációs album
bejegyzéseinek sora Miskolci Csulyak István 1607es hazaérkezését követően is folytatódott. Ekkor
kerültek a peregrinációs albumba a Rákóczi-család
tagjainak – Rákóczi Lajos, Rákóczi (III.) Zsigmond,
Rákóczi (IV.) Zsigmond és II. Rákóczi György, valamint a Rákócziak lelkészeként szolgáló Tolnai
Pap Istvánnak bejegyzései, illetve Szenci Molnár
Albertnek 1629. augusztus 29-i keltezésű beírása,
amikor Erdélyből Kassára menet meglátogatta barátját olaszliszkai otthonában (lásd 666. lap). További
említésre érdemes még Csulai Györgynek, I. Rákóczi
György udvari papjának, utóbb erdélyi református
püspöknek az 1644-es keltezésű újszövetségi bejegyKönyvtári Figyelõ 2019/4

zése: Egy dolog szükséges (Luk. 10: 42), amelynek
magyar nyelvű szövegét rovásjelekkel írta be az albumba. Miskolci Csulyak István maga is ismerte a
rovásírást, erről tanúskodik az 1601 és 1638 között
vezetett naplójában feljegyzett két rovásábécé. Csulai
György pontatlanul idézett szövegét és a rovásírást
utóbb Huszti Nagy Zsigmond pávai lelkész pontosította (lásd. 1022. lap). Benkő Elek szerint a rovásírással készült szövegek művelődéstörténeti jelentősége,
hogy általuk jól láthatóan nyomon követhető az a
folyamat, amelynek során a fába vésett rovásjelek
miképp alakultak át az értelmiség, leginkább a papok
által titkosírásként alkalmazott, a tollhoz és a papírhoz formálódó betűkké (Benkő Elek, Rovásírásos
bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs
albumában. Erdélyi Múzeum (56. köt.) 1994, 82).
Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában
számos portré található, ezeket egészítették ki azok
a rézmetszetes arcképek, amelyeket ajándékba kapott
peregrinációja során. Például Théodore de Bèze, illetve David Pareus portréja az Ortenburg gróf ajándékaként került album amicorumába (lásd 475–476.
lapon). Az album tartalmaz még a Sziléziában gyakorta alkalmazott címeres bejegyzéseket, valamint az
akkor igen elterjedt szokásnak megfelelően rajzokat
is. Közülük megemlítjük a későbbi jeles neolatin költőként elismert Filiczki Jánosnak Görlitzben, 1603.
március 17-én keltezett bejegyzése előtt szereplő
könyvet tartó kezet (lásd 1209). Ugyanitt látható
Miskolci Csulyak kereszttel megjelölt utólagos bejegyzése az 1622. augusztus 16-án pestisben elhunyt
Filiczki János haláláról.
Miskolci Csulyak István peregrinációs albumának hasonmás kiadását egészíti ki az a külön füzet,
amelyben Jakó Zsigmond és Oláh Róbert kísérő tanulmánya olvasható (Kísérő tanulmányok Miskolci
Csulyak István peregrinációs albumához. Sárospatak-Debrecen, 2018, 63). Segítségükkel átfogó képet
kaphatnak a tekintélyes külföldi egyetemeken tudását
tökélesítő, majd sikeres életpályát befutó kora újkori
református értelmiség jeles képviselőjének, Miskolci Csulyak Istvánnak professzorokkal, nemesekkel,
mezővárosi polgárokkal, diák- és lelkésztársaival
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2. ábra
Csulai György és Huszti Nagy Zsigmond
rovásírásos bejegyzése

kialakított személyi hálójáról. A tanulmányok zárásaként található névmutató segítségével visszakereshető mindazon személyek bejegyzése, akik Miskolci
Csulyak István peregrinációs albumába egykoron
beírtak.
Végezetül szólnunk kell Jakó Kláráról, aki édesapja, Jakó Zsigmond hagyatékából megörökölte és
jelenleg tulajdonolja Miskolci Csulyak István eredeti
peregrinációs albumát. Az ő hozzájárulásával jelenhetett meg a kora újkori református műveltségünk e
jelentős forrásának hasonmás kiadása.
Bánfi Szilvia
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Könyvtártudományi Szakkönyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 4–6.
Levélcím: 1827 Budapest, (Budavári Palota F épület)
Telefon: 224–3795 (szerkesztőség),
224–3725 (tájékoztatás)

Hol keresse a hálózaton számítógépes szolgáltatásainkat?
— 2019. december —
(Az URL-ek esetleges változásairól folyamatosan hírt adunk)

a Könyvtári Intézet
honlapja:
http://ki.oszk.hu
a szakkönyvtár honlapja:
http://ki.oszk.hu/konyvtar
az online katalógus (LibriVision):

Könyvtári Figyelő:
http://ki.oszk.hu/kf

http://nektar.oszk.hu
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könyvtárközi kölcsönzés,
dokumentum-szolgáltatás:
kszk@oszk.hu

HUMANUS adatbázis:
http://www.oszk.hu/humanus/
konyvtartud/konyveskonyvtartud.html

ProQuest Library Science
adatbázis
(helyben használható)

EPA-HUMANUS-MATARKA
közös kereső:
http://ehm.ek.szte.hu/ehm
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Könyvtár- és információtudomány
Általános kérdések
209/2019
RASMUSSEN PENNINGTON, Diane – CAGNAZZO, Laura: Connecting the silos :
implementations and perceptions of linked data across European libraries. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 75. (2019) 3., p. 643-666.
Az „adatsilók” összekötése: vélemények a kapcsolt adatokról és a kapcsolt adatok rendszerének bevezetése az európai könyvtárakban

Besorolási adatok egységesítése; Dokumentumleírási szabályzat; Feldolgozó
munka; Felmérés; Gépi dokumentumleírás; Nemzeti könyvtár; Nemzetközi helyzetkép; Web
A 21. század elején Tim Berners-Lee vetette fel a szemantikus web elképzelését. Ezen a fogalmon a ma is létező világháló olyan kiegészítő, hozzáadott rétege értendő, amelyen nem dokumentumok, hanem különálló
adatok kapcsolódnak össze a gépi feldolgozás által is értelmezhető módon. E hálózat kialakításának napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott módszere az ún. linked data technológia, amely a világ dolgainak
egyedi azonosítóval (URI) való ellátását és a köztük fennálló kapcsolatok
valamilyen ontológia, reláció-szótár segítségével történő, szabványosított
formalizálását jelenti. Az ilyen módon előkészített, a világhálón közzétett
adatok bárki számára szabadon felhasználhatók (nyílt adatok).
A linked data technológiáját egyre több intézmény alkalmazza nemcsak
adatgazdaként, hanem felhasználóként is. Ez utóbbinak legjellemzőbb
példája a Google keresőszolgáltatás által a találati halmazok jobb oldalán
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megjelenített ún. tudáspanel, amely változatos adatforrásokból származó, strukturált adatok segítségével
ad gyorsan és könnyen áttekinthető tájékoztatást a
keresett entitásról (személyről, testületről vagy fogalomról). Számos országban bevett gyakorlat bizonyos
nyilvános kormányzati adatokat e technológia segítségével közzétenni – az ezzel kapcsolatos alapelveket
már szintén lefektették.
Jelentős karriert fut be a linked data technológiája a
könyvtár- és információtudományban is. A szemantikus világháló segítségével a könyvtárakban rögzített,
hiteles metaadatok jóval szélesebb közönség számára
válnak hozzáférhetővé – felszabadulva az eddig egymástól és a világháló többi részétől elszigetelt katalógusszerverek, „adatsilók” zártságából. Ugyanakkor a
linked data technológia annak lehetőségét is biztosítja, hogy az intézmények a jelenleginél sokkal jobban
kihasználhassák a szakma által megalkotott elméleti
modellek (FRBR, LRM) és katalogizálási szabályzatok (RDA) kínálta előnyöket és lehetőségeket. Ezt a
célt szolgálják a közismert névterek (VIAF, id.loc.
gov stb.), ontológiák (pl. a BIBFRAME), amelyekre újabb és újabb szolgáltatások épülnek, például a
Stanford Egyetemen jelenleg is futó LD4P projekt
keretein belül.
A cikk szerzői kérdőíves és interjúformában vizsgálták az európai nemzeti könyvtárak (n = 15), valamint
a skóciai könyvtárak (n = 8) linked datával kapcsolatos tapasztalatait és viszonyulásait. A kutatásban
feltett kérdések a könyvtárosok ismereteire, a technológia bevezetésének indokaira, az intézmény számára nyújtott előnyökre, illetve a folyamat közben
megjelenő problémákra és kihívásokra irányultak.
A válaszokból megállapítható volt, hogy a könyvtárosok jó része hiányos ismeretekkel rendelkezik a
szemantikus web/linked data tárgykörében, ezért az
intézményeken belül, még ha el is indul valamilyen
kísérlet, az elszigetelten, kevés munkatárs bevonásával zajlik. A bevezetés indokaként a válaszadók
jórészt a technológia biztosította előnyöket – szélesebb körben felhasználható, gazdagítható adatok,
intézményközi összekapcsolhatóság, „láthatóság”
növekedése a keresőszolgáltatásokban – jelölték meg,
másokat a kíváncsiság vagy a trendkövetési kényszer
ösztönzött cselekvésre. Az akadályok és kihívások
között kitüntetett helyen szerepelt az érdeklődés, a
megfelelő szaktudás, valamint a rendelkezésre álló
források és az intézményvezetés támogatásának hiánya, továbbá a változással szembeni általános bizalmatlanság. A megoldás érdekében hangsúlyt kell
fektetni a különféle segédanyagok, módszertani út-
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mutatók készítésére, a könyvtárosok képzésére, az
intézmények együttműködésének bátorítására és a
már ismert jó gyakorlatok tanulmányozására. Az új
technológia előnyeinek teljes kihasználásáig azonban
még hosszú út vezet – összegzik megállapításaikat
a kutatók.
(Hubay Miklós)
Lásd még 237

Terminológia
210/2019
TAMMARO, Anna Maria [et al.]: Data curator’s roles and
responsibilities : an international perspective. – Bibliogr.
In: Libri. – 69. (2019) 2., p. 89-104.
Az adatkurátorok szerepe és feladatai: nemzetközi kitekintés

Adatfeldolgozás; Feladatkör; Felmérés; Hozzáférhetőség;
Kutatás információellátása; Nemzetközi helyzetkép; Személyzet; Terminológia
Az adatkurátori munka (data curation) természetének
jobb megismerése érdekében az IFLA Könyvtárelméleti és Kutatási Szekciójának munkacsoportja megvizsgálta, hogy miként határozható meg az adatok
gondozása, milyen elnevezésekkel jelölik ezeket a
szakembereket, mi az elsődleges szerepük és milyen
feladataik vannak, továbbá milyen képzettség(ek)
és kompetenciák meglétét várják el tőlük. Ehhez a
munkacsoport tagjai elemezték a szakirodalmat és a
szakterület szókincsét, elvégezték a kapcsolódó álláshirdetések tartalomelemzését, valamint interjúkat
készítettek az adatok gondozásával és a kutatási adatok kezelésével foglalkozó szakemberekkel.
Az adatgondozás mint a kutatási adatok kezelésének
koordinálását jelölő, fölérendelt fogalom azért került
előtérbe, mert a technológia és a humán erőforrások
hatékonyabb felhasználása érdekében segíteni kell az
adatok előállítását, megőrzését és újrahasznosítását.
Az „adatgondozás” szó elismertsége az olyan új fogalmakéhoz hasonlítható, mint a nyílt hozzáférés
(open access) vagy a nyílt adatok (open data), viszont
ezeknél újabb keletű, és egy, még kialakulóban lévő
területet jelöl. Ennek következtében az adatkurátori
munkát végző szakemberek hivatalos elnevezései elKönyvtári Figyelõ 2019/4

térnek a különböző intézményekben és országokban,
továbbá idővel változhatnak is.
A körülmények függvényében az adatkurátorok egyaránt részt vehetnek az adatműveltség (data literacy)
népszerűsítésében, illetve támogathatják a kutatói
közösségeket a pályázati előírások betartásában, ami
érintheti mind a munkafolyamatokat, mind a létrehozott nagy mennyiségű adat kezelésében és tudományos kommunikálásában való közreműködést.
Az „adatgondozás” (data curation) fogalma közel
25 éve született meg, ám még mindig nem világos,
hogy az adatkurátorok miben különböznek az adatok
létrehozóitól és újrafelhasználóitól, ráadásul a kutatási adatok kezelése (research data management) és
az adatokkal való sáfárkodás (data stewardship) kifejezés is jelen van.
Az adatkurátor (data curator) elnevezés valamelyik
formája az álláshirdetések kevesebb mint 1%-ában
volt megtalálható. Ezek közül 63,2%-ban maga az
„adatkurátor” szó szerepelt, melyet a következő két,
leggyakoribb szókapcsolat, a „tudományos adatkurátor” és a „kutatási adatkurátor” követett egyaránt
10,5%-os arányban. A hirdetésekben megjelölt feladatok között a leggyakoribb az oktatás, a tájékoztatás és a használók megszólítása (outreach) volt.
Az adatkurátori állásokat sokféle elnevezésével hirdetik meg, és az adatokkal kapcsolatos feladatok
gyakran kiegészítő jelleggel kerülnek a munkakörökbe, nem feltétlenül utalva az adatgondozásra. Az
„adatkurátor” mellett a „könyvtáros” szó tűnik fel
a legtöbbször, valamilyen kiegészítéssel (pl. adatkezelés/adatmenedzsment szolgáltatások, digitális
kutatás).
A felmérés 26 interjúalanya 9 országból került ki.
50%-uk európai, a többiek a Közel-Kelet, Ázsia,
Észak-Amerika, Óceánia és Afrika országaiból származtak. Közülük 19 fő egyetemi könyvtárban dolgozik, 3 fő egyetemi adatkezelő központban, 2 fő
egyetemi tanszékeken, 1-1 fő pedig adatarchívumban,
illetve kutatóközpontban. A nő/férfi arány 11/15 volt.
A megkérdezettek sok esetben újonnan létrehozott
állásokat töltenek be, viszont többen rendelkeznek
könyvtári, tudománykommunikációs, továbbá kutatási vagy projektgyakorlattal és hosszabb-rövidebb
adatkezelési tapasztalattal. Új munkahelyükön gyakran előzmény nélkül kell programokat megvalósítaniuk. „Puha”, kommunikációs, oktatatói és együttműködési készségekre, valamint a „kemény” technikai
kompetenciákra egyaránt szükségük van. Az utóbbiak magukban foglalják az adatok menedzselését,
metaadatolását, a rájuk való hivatkozást és az adatKönyvtári Figyelõ 2019/4

biztonsági kérdéseket. Kisebb szervezetekben és a
szolgáltatásfejlesztés korai szakaszában előfordulhat,
hogy ugyanannak a szakembernek mindkét fő kompetenciakörbe tartozó készségeket mozgósítania kell.
(Koltay Tibor)
Lásd még 237

Történet
211/2019
KOKEŠ, Luboš – STROUHALOVÁ, Marcela: „Loupež za
bílého dne“ : osudy klášterních knihoven po akci „K“. –
Bibliogr. In: Čtenář. – 71. (2019) 1., p. 3-9.
„Lopás fényes nappal”: egyházi könyvtárak sorsa a „K”akció után

Állami irányítás; Állományvédelem; Egyházi könyvtár;
Könyvlopás; Könyvrongálás; Könyvtártörténet -nemzeti;
Proveniencia
Csehszlovákia könyvtárügyét a II. világháború utáni
viharos másfél évtizedben a politikai önkény felülírta. Minden „ellenség, áruló és kollaboráns” szervezet
vagy magánszemély tulajdonából 1948 februárjától
elvették a könyveket (ezzel az intézkedéssel az 1959es egységes könyvtári törvény szellemét készítették
elő). A katolikus egyház a februári fordulat után az
egyik fő ellenséggé vált; az egyházak felszámolása
két ciklusban valósult meg a kommunista párt irányításával. A megszüntetett szerzetesrendekkel a
kolostorok kiürítése is megkezdődött, az ott őrzött
könyvek sorsa is megpecsételődött.
Az 1800 előtt megjelent könyveket a prágai Strahovikolostorba, az 1800 után kiadott bohemikumokat a
nemzeti könyvtárba, az idegen nyelvű könyveket az
egyetemi könyvtárakba szállították. Másik részük
a megyei, járási és népkönyvtárakba került, a nem
hasznosított címeket pedig a nemzeti hulladékgyűjtő vállalatnak adták át. A nemzeti könyvtári tanács
összességében 152 könyvtár felszámolását felügyelte, nagyjából 1 800 000 kötetes nagyságrendben. A
kolostorok új tulajdonosai a könyvtári helyiségeket
felszámolták, csak néhány kolostori könyvtárat hagytak meg eredeti állapotában (pl. a Strahovi-kolostor,
a bencések, ferencesek, dominikánusok, ciszterciek,
máltaiak, minoriták egy-egy könyvtára), ezek összesen kb. félmilliós állományt jelentettek.

625

Az állami egyetemi könyvtárak területi elosztás alapján vették át a hozzájuk tartozó gyűjteményeket (kb.
1 millió 25 ezer kötetet). A „K”-akcióban hozzá nem
értő, többnyire elítélt személyek vettek részt. Mivel
a gyűjteményeket nem listázták időben, ezért gyakoriak voltak a lopások, a könyvek átadása kaotikus
körülmények között zajlott. A kolostorok tulajdonában lévő értékekről, műtárgyakról nem álltak rendelkezésre hivatalos kimutatások. A katolikus kolostori
könyvtárak államosítását 1953 januárjában fejezték
be. Gondot jelentett, hogy a jegyzékek nem voltak
szakszerűek, minimális szintű leírások készültek.
Ezekből 77 ezer kötet azonosítása sikerült, 37 ezer
köteté csak részben. Mivel a Strahovi-kolostorban
egyetlen könyvtáros végezte a feldolgozást, az még
a ’60-as években sem fejeződött be. A feldolgozás
előtt a könyveket egy Prága melletti kastély raktárában tárolták, melynek felszámolása csak a ’70-es
évek végére sikerült. A „nép kezébe” került, több száz
éven keresztül gyűjtött egyházi könyvtárak hányatott sorsa rányomta bélyegét a gyűjteményekre is. A
kaotikus körülmények és a szakszerűtlen tárolás következtében sok értékes kötet semmisült meg vagy
tűnt el pótolhatatlanul. (Például az emmauzi kolostor
1950-es átadásakor – a könyvtári tanács tiltakozása
ellenére – a felszámolók minősíthetetlenül bántak a
gyűjteménnyel.) Remélhetőleg a jövőben nem kerülhet sor hasonló akciókra, és a nemzet mindig megbecsüli saját nemzeti kultúráját, értékeit, történelmét.
(Prókai Margit)
Lásd még 225

Kutatás
212/2019
WILLISON, Ian – SHAW, Graham (közrem.): The history
of the book as a field of study within the humanities : a
retrospect, and a prospect by Graham Shaw. – Bibliogr.
In: Alexandria. – 28. (2018) 2., p. 112-130.
A könyvtörténet mint bölcsészettudományi kutatási terület: visszatekintés és Graham Shaw előretekintése

Információhordozó; Interdiszciplináris problémák; Kommunikáció története; Könyvtártudományi kutatás; Könyvtörténet -egyetemes; Művelődéstörténet
Jelen cikk a könyvtörténet kialakulását vázolja fel,
nemcsak saját jogú tudományterületnek tekintve azt,
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hanem olyan kutatási területnek is, amely kritikus,
sőt, potenciálisan központi jelentőséggel bír az általában vett bölcsészettudományok fejlődése szempontjából. A könyvtörténet segít felülbírálni a kultúrtörténet korábbi viszonylagos marginalizációját a politikatörténettel szemben. A Lucien Febvre és Henri-Jean
Martin által 1958-ban kiadott L’apparition du livre [A
könyv születése] című művet többkötetes, többszerzős
nemzeti könyv- és könyvtártörténetek sora követte,
először Franciaországban, majd Nagy-Britanniában,
az Egyesült Államokban és másutt. A könyvtörténet
számottevő hatást gyakorol sok történeti irányultságú kutatásra, például az általános történetírásra,
az irodalomtörténetre, a tudománytörténetre és a
vallástörténetre. A „digitális forradalom” kapcsán
a könyvtörténet jelenleg egy irányba tart az egyéb
médiumok kutatásával, továbbá – a posztkoloniális/
posztimperialista tanulmányok általános erősödésével együtt – a nemzetközi tudományosságon belül
egy kiegyensúlyozott és árnyalt megközelítést kínál
a világon létező médiumok múltjának, jelenének és
jövőjének megértéséhez.
(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria
213/2019
HASSAN, Nik Rushdi – SERENKO, Alexander: Patterns
of citations for the growth of knowledge : a Foucauldian
perspective. – Bibliogr. In: Journal of documentation. –
75. (2019) 3., p. 593-611.
Hivatkozási mintázatok és az ismeretek bővülése: foucault-i perspektíva

Bibliometria; Hivatkozás; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudománymetria; Tudományos kutatás
Jelen tanulmány célja, hogy felhívja a kutatók figyelmét a minőségi hivatkozási mintázatokra, amelyek
jellemzik az eredeti kutatásokat, hozzájárulnak az
ismeretek bővüléséhez, és végső soron előmozdítják
a tudományos fejlődést.
A cikk leírja, hogyan épülnek be intertextuálisan a
gondolatok az idéző művekbe, hogy új fogalmakat és
elméleteket hozzanak létre, ezáltal pedig hozzájáruljanak az ismeretek bővüléséhez. A hivatkozásokkal
foglalkozó jelenlegi szempontokat és vetületeket a
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foucault-i elmélettel vegyítve a tanulmány kidolgozza a minőségi hivatkozási mintázatok tipológiáját,
melyek az ismeretek bővülését szolgálják; a szerzők
továbbá két klasszikus műből vett példákkal érzékeltetik, hogyan lehet azonosítani és alkalmazni e
hivatkozási mintázatokat.
Azáltal, hogy a mennyiségi jellemzők helyett a hivatkozások minőségi mintázatait állítjuk a középpontba, lehetségessé válik a hivatkozások mögött
húzódó motivációk jobb megértése. A javasolt tipológia a következő mintázatokat foglalja magában:
eredeti, fogalmi, szerves, mellérendelő, periférikus,
meggyőző, köszönetnyilvánító/elismerő, felületes,
következetlen, plagizáló.

A hivatkozások szerepének és értékének mennyiségi
elemzéseivel szemben jelen tanulmány a hivatkozások minőségi jellemzőire összpontosít, azon jellegzetes mintázatok formájában, amelyek eredeti és új
kutatásokat szülnek, és azokéban, amelyek nem. A
foucault-i diskurzuselemzésnek a már létező hivatkozáselméletekbe építésével a kutatás egy árnyaltabb
és aprólékosabb hivatkozástipológiát kínál, amelynek
révén lehetségessé válik a hivatkozások mélyebb szemantikai megértése a kutatók számára.
(Autoref.)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések
214/2019
STEPANOV, V. K.: Novoe videnie biblioteki kak social’nogo
instituta v obŝestve znanij In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2019) 1., p. 7-15.
Res. angol nyelven
A könyvtár új víziója: a tudástársadalom szociális intézménye

Feladatkör; Igény; Információs társadalom; Információtechnológia; Könyvtárépület; Társadalmi követelmények
A 21. század megváltoztatta az információ megjelenési formáját: a nyomtatott rendszer átadja helyét a
honlapoknak, elektronikus szövegeknek, audio- és
videostreameknek, többdimenziós ábrázolásnak, holografikus objektumoknak. A digitális adatátvitel kétségessé teszi a régi típusú könyvtárak szükségességét.
Marshall McLuhan már az 1960-as évek közepén
leírta a civilizáció fejlődésének a technikai eszközök
által meghatározott három szakaszát:
1. az írásbeliség előtti, a természetes és a közösségi
életmódon alapuló kultúra, a szóbeli információátadásnak köszönhetően;
2. írott-nyomtatott kultúra: a kapcsolatok beszéltemocionális formáit könyvekkel helyettesítette, a
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közösség természetességét a didaktika, az individualizmus és a nacionalizmus váltotta fel;
3. ma: távolodás a könyves kultúrától, újraéled a
szóbeliség és a világ audiovizuális befogadása.
A kommunikációs rendszer kardinális változásai a
könyvtárak iránti igények katasztrofális csökkenéséhez vezetnek. A leépítési folyamat látható jelei a
finanszírozás, a munkaerő és a könyvtári terek csökkentése. Egyre reálisabbak azok a javaslatok, hogy a
felsőoktatási intézményekben a központi könyvtárak
helyett tanszéki könyvtárak legyenek, vonják össze
az iskolai és közkönyvtárakat, a könyvtárak helyét
„könyvtári pontok” foglalják el. Jogos a kérdés: van-e
jövőjük a könyvtáraknak? Helyesen fogalmazva: milyen könyvtárakra lesz szükség, mi lesz a küldetésük
és a feladatuk? A válaszhoz a társadalmi igényeket
kell megismerni.
A fejlődés során az információs társadalmat felváltja
a tudástársadalom; a tudás ebben az esetben a tevékenységhez szükséges információk elsajátítását, megértését, értékelését és alkalmazását jelenti. Az elsajátított és felhasznált információ minőségét és módját a
mikroközösség (család) és a társadalom szintjén lévő
kapcsolatok határozzák meg. A tudás a kapcsolatok
által alakul a beszélt, olvasott, audiovizuális tartalom
és a belső gondolkodás nyomán. A döntés helyessége az egyén és a társadalom szintjén egyaránt a kapcsolatok szintjétől függ. Ilyen alapokon a könyvtár
rendeltetése: a kiszolgálandó közösség tagjai közötti
intellektuális (szellemi) együttműködés szervezése.
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Ezt a küldetést teljesítve a könyvtárak megerősítik
tekintélyüket, és a szellemi együttműködés megvalósításának terévé alakulnak. A könyvtárak funkciói
a következők lesznek:
– szabad eszmecserék kezdeményezése és moderálása;
– terek és eszközök biztosítása az alkotó kezdeményezésekhez és a mindennapi feladatok ellátásához; a feladatoknak megfelelően változik a munkarend, esti és esetenként 24 órás nyitvatartással;
a könyvtáraknak be kell szerezniük és ingyenesen szolgáltatniuk kell az olvasóknak szükséges hardver- és szoftvereszközöket (táblagépek,
flipchartok, 3D-s nyomtatók stb.);
– oktató (felvilágosító) programok szervezése az
olvasók (a gyerekektől a nyugdíjasokig) alkalmazkodóképességének növelésére; a mesterséges
intelligencia rohamos térhódítása nyomán felszabaduló munkaerő átképzése.
Az új funkciók ellátásához a könyvtár új értelmezése:
szociális intézmény, amely a szellemi együttműködés
szervezésével biztosítja a kiszolgálandó közösség ismeretszerző-alkotó tevékenységét, a tanulási és szabadidős programokat, a szükséges terek, hardver- és
szoftvereszközök közösségi használatát, az információ elérését. Multifunkcionális intézménnyé alakulva
a könyvtárak hozzájárulnak a tudástársadalom stabilitásához. Az átalakítást egyidejűleg alulról (egyes
könyvtárak szintjén) és felülről (szövetségi szinten)
kell megvalósítani. Szövetségi szinten módosítani
kell a normatív-jogi dokumentációt, megszervezni a
könyvtárosok átképzését. Helyi szinten a szolgáltatásokat kell átszervezni, a tereket az új feladatokhoz
átalakítani.
Az új digitális kapcsolatok új intézményeket hívnak
életre. Ma a könyvtárak előtt álló kérdés: velük vagy
nélkülük alakulnak a digitális kor kommunikációját
kiszolgáló struktúrák?
(Viszocsekné Péteri Éva)
215/2019
STOLÂROV, Û. N.: Ošibočnost’ idei transformirovat’
biblioteki v kačestvenno inye učreždeniâ. – Bibliogr. In:
Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2019) 2., p. 18-30.
Res. angol nyelven
Hibás nézetek a könyvtárak minőségileg új intézménnyé
alakításáról

Feladatkör; Információs társadalom; Információtechnológia; Jövő könyvtára; Könyvtárpolitika

628

A cikk V. K. Stepanov írását (ld. a 214/2019. számú
referátumot) elemzi és vitatja; Stepanov érvelése szerint a régi típusú könyvtárnak nincs létjogosultsága,
fennmaradásának egyetlen lehetősége, ha helyét új
feladatokkal egy minőségileg új intézmény veszi át.
Néhány gondolat a bírált cikkből: az emberek életkorának és szabadidejének növekedése, valamint az
egyre romló minőségű, nagy mennyiségű információ
lealacsonyítja az emberiség szellemi színvonalát; a
dokumentumok gyűjtésére, tárolására és szolgáltatására alakult könyvárnak nyílt innovációs-népművelő
térré kell alakulnia. További teendők: kardinális változás a személyzeti politikában, nagyszámú (főleg
képzetlen) önkéntes alkalmazása. A könyvtárakat
drága berendezésekkel kell felszerelni (3D-s nyomtatók, robottechnika, lézeres vágógépek, jelmezek a
virtuális valóság stúdióihoz stb.), mivel feladata csak
a szervezés, a terek biztosítása, résztvevők verbuválása a rendezvényekre. Egyesíteni kell a kölcsönzést
és az olvasótermeket, a könyvtáraknak estig, de akár
24 órában nyitva kell lenniük.
Az állam nyilván nem fogja korlátlanul finanszírozni
a szükségtelenné vált intézményt, de mielőbbi megszüntetését a hatalomnak kell kezdeményeznie (nem
a könyvtárosoknak vagy az olvasóknak). Stepanov
optimista meglátása szerint a könyvtáraknak akkor
van esélyük a túlélésre, ha lemondanak alapfeladataikról: a dokumentumok gyűjtését, tárolását, szolgáltatását a mesterséges intelligencia hardver- és
szoftvereszközei végzik el. A változtatásra még képes könyvtárosok átképzésére Stepanov másfél-két
évet szán. Összegezve: Stepanov a minőségileg új
intézmény víziójával megsemmisíti a könyvtárat úgy,
hogy a harakirit maguk a könyvtárosok követik el.
Tíz évvel az e-könyvek megjelenése után a nyomtatott könyvek egyre keresettebbek lettek. A könyvtárakra még sokáig szükség lesz, részben azért, mivel
az egyre dráguló könyveket egyre kevesebben tudják
megvenni.
Visszatérve a könyvtár Stepanov szerinti alapfunkciójára: az alapvető szociális funkciók bővítése,
módosítása akkor jelenik meg, amikor a kulturálisnépművelő intézményeket „optimalizálni” akarják.
Ilyen volt a szovjet időszak elejétől a múlt század
közepéig tartó időszak, amikor megjelentek a falusi
könyvtárak, az ún. olvasókunyhók: kezdetben a falusiak félreértelmezett érdekeit szolgálták, majd a háború alatt tanácskozásokra, kollégiumokként, vagyis
„egyéb célokra” használták őket.
Stepanov víziója ma „trendi”: a bürokraták a technokrata információtechnológiai fejlesztéseket öncélú
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könyvtári munkának tekintik (az értékelés alapja az
évenként digitalizált könyvek száma), ugyanakkor
nem segítik a szükséges berendezések megvételét. Ha
a könyvtárak elegendő anyagi támogatáshoz jutnak,
beszerzik és ingyen szolgáltatják a forrásokat, de ez
nem jelenti azt, hogy „tároló helyből a felfedezések
helyévé válnak”. A könyvtárak mindig teljesítették
szellemi és humanista küldetésüket, A. V. Szokolov
megfogalmazása szerint „küldetésük az információs társadalom védelme a fojtó dehumanizálástól”.
A fenntartók feladata ennek elősegítése, az elméleti
szakembereké pedig a helyes irányítás, meggyőzés
arról, hogy a digitális technológia csak egy eszköz az
információ terjesztésében. A feladatnak tükröződnie
kellene az ágazat alapdokumentumaiban, de sem a
szakmai etikai kódex, sem az Oroszországi Föderáció
nemzetbiztonsági stratégiájáról szóló dokumentum
nem említi a könyvtárakat. A dehumanizáció veszélyét a könyvtári közösség sem értékeli kellőképpen; a
könyvtárosok értik küldetésüket, bár sokan el akarják
téríteni őket a helyes útról, Stepanov felhívásai pedig
megosztják a szakmát.
Stepanov vizsgált cikke, ahogy a korábbiak is, radikalizmusa és pátosza mellett belső ellentmondásokkal teli, spekulatív jellegű és főleg kontraproduktív
– szögezi le a szerző.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 222, 228, 237, 254

Nemzetközi könyvtárügy
216/2019
SAVICKAÂ, Tat’âna Evgen’evna: Proekt „Million knig” –
ârkij primer meždunarodnoj kooperacii. – Bibliogr. In: Bibliotekovedenie. – (2019) 1., p. 67-76.
Res. angol nyelven
Az „Egymillió könyv” projekt – a nemzetközi együttműködés kiemelkedő példája

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus
könyvtár
Az „Egymillió könyv” projektet (Million Book Project) 2001-ben indította a Carnegie Mellon Egyetem
(USA) számítástechnikai intézete azzal a céllal, hogy
2007-re 1 millió könyvet digitalizáljanak és tegyenek szabadon hozzáférhetővé. Jelentősége, hogy a
többi nagy projektnél (Europeana, Digitális VilágKönyvtári Figyelõ 2019/4

könyvtár stb.) előbb foglalkozott az oktatási folyamat
optimalizálásához szükséges elektronikus könyvtár
kialakításával, és példaként szolgált a széles körű
nemzetközi együttműködésre az információs források szervezésében.
Az egyetemi könyvtár igazgatója, Denise Troll Covey
2000-es évek elején végzett felmérése szerint a hallgatók 75%-a a tanuláshoz az internetet használja,
96%-uk elegendőnek találja az ott kapott információt.
Az oktatási szolgáltatásokat kutató szakemberek úgy
látják, hogy az internet felületén (surface web) található információk negatívan hatnak a képzés minőségére, mindössze 6%-uk alkalmazható tudományos
kutatásokhoz. Ezért a gyűjtemény alapját a főiskolai
könyvtárak könyvei (Books for College Libraries),
egy 50 ezer címet tartalmazó speciális válogatás képezte. A projekt partnereként az OCLC a tudományos
művek elektronikus másolatait adta, emellett végzi a
digitális nyilvántartást (elősegítve ezzel a duplumok
elkerülését), a gyűjtemény archiválását és elérhetővé
tételét a WorldCat-en keresztül.
A projekt kisebb állományokon (100, majd 1000
könyv) folytatott tesztelése meggyőzte az irányítókat
a széles körű nemzetközi munkamegosztás szükségességéről: a digitalizálás nagy részét a kínai és indiai
szkennelő központok vállalták (az USA-ból a könyveket hajókon szállították speciális konténerekben),
az amerikai egyetemek adták a berendezéseket és
képezték ki a munkatársakat. Ennek köszönhetően
ritka és egyedi kínai gyűjteményeket, indiai eredeti,
hivatalos nyelvű dokumentumokat digitalizáltak. A
projekt kellő pénzügyi támogatást kapott: az USA
3,63 millió dollárt (a berendezésekre és a szállításra),
India négy év alatt 25 milliót (a műszaki dokumentáció nemzeti nyelvekre történő fordítására), Kína 8,46
milliót adott. Az Internet Archive adta a berendezéseket, a személyzetet és anyagi eszközöket, a Kaliforniai Egyetem a jogi kérdések tisztázását támogatta. A
soknyelvű teljes szövegű elektronikus könyvtár létrehozásában Kína, India, az USA intézményei, Európából Dánia vett részt, továbbá az Alexandriai Könyvtár
(arab nyelvű ritka könyvekkel). 2005 novemberében
Kínában 18, Indiában 22 szkennelő központ működött, a digitalizált könyvek száma meghaladta a 600
ezret (ebből mindössze 60 ezer esett szerzői jogvédelem alá). A gyűjteményt 4 tükörszerveren lehetett
elérni: Indiában, Kínában, a Carnegie Mellon Egyetemen és az Internet Archive-ban.
2007 decemberében a projekt elérte a 1,5 milliós
határt, a könyvek 20 nyelven lettek olvashatók (970
ezer kínai, 360 ezer angol, 50 ezer telugu nyelven
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[két indiai állam hivatalos nyelve], 40 ezer arabul).
A projekt során betartották az ingyenes és szabad
hozzáférés elvét, a felhasználóknak azonban regisztrálniuk kell magukat nevük és e-címük megadásával.
A projekt egyik erőssége volt az együttműködés a
FAO-val (United Nations Food and Agricultural
Organization) az éhínség leküzdésére, valamint az
USA Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtárával a mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás korszerűsítése
témájában a fejlődő országoknak szükséges könyvek
elérhetővé tételével. Másik jelentősége, hogy mintaként/tesztként szolgált a későbbi projektekhez, a
szkennelés, az optikai karakterfelismerés (különösen a kínai és indiai könyveknél), a gépi fordítás
stb. terén.
2007 novemberében döntés született a projekt folytatásáról: bár az eredeti cél teljesült, még maradtak
megoldandó feladatok, mint például:
– a szellemi tulajdon kérdése;
– a gépi fordítás és a tartalom összegzése;
– a metaadatok centralizált elérhetőségének biztosítása;
– a kényelmes használat (PDF vagy HTML formátumban);
– a gyűjtemény gyarapítása;
– a kulturális sokféleség támogatása.

telek megteremtésére irányul annak érdekében, hogy
a helyi városi és vidéki közösségek egyenlő mértékben férjenek hozzá a nagykönyvtárak forrásaihoz, a
helytörténeti gyűjteményekhez és a Nemzeti Digitális Könyvtárhoz. A cikk összegezi a projekt kezdeti
és kitűzött statisztikai adatait, beleértve a 2019-re
modernizálandó könyvtárak számát. Ismerteti az
Oroszországi Állami Könyvtáron belül létrehozott
projektiroda tevékenységének fő irányait, amelynek
célja módszertani segítség nyújtása az Orosz Föderáció tagjai számára a projekt minden fázisában.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Rendnek kell lennie! A Bajor Könyvtári Szövetség szervezeti és működési szabályzatának életbe lépése

Lásd még 210, 222

Nemzeti könyvtárügy
217/2019
ŠIBAEVA, Ekaterina Aleksandrovna: Biblioteki novogo
pokoleniâ : proekt modernizacii In: Bibliotekovedenie. –
(2019) 2., p. 130-132.
Res. angol nyelven
Új generációs könyvtárak: modernizációs projekt

Fejlesztési terv; Könyvtármodell; Könyvtárügy; Városi
könyvtár
A tanulmány az országos Kultúra elnevezésű programon belül létrejött, az oroszországi városi könyvtárak modernizálását célzó projektet mutatja be. A
modernizálás a régiók információs és kommunikációs
potenciáljának fejlesztésére, a városi könyvtári hálózatok integrált továbbfejlesztéséhez szükséges felté-
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(Autoref.)
Lásd még 214, 215, 218, 224, 239, 254

Együttmûködés
218/2019
CEYNOWA, Klaus: Ordnung muss sein! : Die Verbundund Geschäftsordnung für den Bibliotheksverbund Ba
yern In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
– 66. (2019) 3., p. 120-125.
Res. angol nyelven

Együttműködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat; Könyvtárügy; Szervezeti és működési szabályzat
A Bajor Könyvtári Szövetség (Bibliotheksverbund
Bayern) a maga nemében az egyetlen olyan egyesület, amely nem rendelkezik szabályzattal bizottsági struktúrája, a döntési folyamat és a többségi
viszonyok meghatározására. A digitális átalakulás
bomlasztó hatásaival szembesülve azonban a bevált
gyakorlatra és a konszenzusra való kizárólagos hagyatkozás problematikusnak tűnik. Intenzív egyeztetési folyamatot követően a bajor könyvtári hálózat
elfogadott egy 2019-től életbe lépő „szervezeti és
működési szabályzatot”, amelynek hátterét és főbb
jellemzőit ismerteti ez a tanulmány. Ez a szabályzat
paradigmatikusnak tekinthető a könyvtárak digitális
világban való szabályozott együttműködésének lehetőségei és korlátai szempontjából.
(Autoref.)
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219/2019
TURNER, Rachel Berman – SCHUSTER, David: Carts
in the hallway : cataloging and special collections – a
partnership for success. – Bibliogr. In: Technical services
quarterly. – 36. (2019) 2., p. 142-154.
Könyveskocsik a folyosón: a katalogizálók és a
különgyűjtemények együttműködése a sikerért

Együttműködés -helyi; Feldolgozó munka; Felsőoktatási
könyvtár; Hozzáférhetőség; Kommunikáció -személyzeten belül; Különgyűjtemény; Munkaszervezés; Munkaszervezet
A különgyűjtemények a könyvtárak ritka és legértékesebb állományát képezik. Ahogy ezek jelentősége
növekszik, úgy válik egyre nélkülözhetetlenebbé az e
gyűjteményrészek nyilvántartására és visszakeresésére
szolgáló eszközök fejlesztése. A különgyűjteményeket
kezelő könyvtárosok természetesen jól ismerik az állományt, ám nagyobb jelentőséggel bír, hogy maguk
a használók hogyan képesek a szükséges dokumentumokat megtalálni. Sok esetben a feldolgozó osztálynak nincs kapacitása a különgyűjtemény részletes
feltárására, és általában a különgyűjteményben dolgozók sem tudnak külön személyzetet fenntartani saját gyűjteményrészük feldolgozására. A Binghamton
Egyetemi Könyvtár szakemberei szerint a probléma
megoldásának kulcsa a két érintett szervezeti egység
közötti szorosabb együttműködésben és a kommunikáció javításában rejtőzhet.
A Binghamton Egyetem könyvtára számos külön
gyűjteménnyel rendelkezik, nagy részük a hallgatók
és kutatók többsége számára korlátozottan elérhető,
a visszakereshetőség lehetősége nélkül. A különleges dokumentumok katalogizálása esetleges volt, a
könyveskocsikon gyűlő anyagok feldolgozatlanul várakoztak, nem volt szabványosítva a feldolgozó munka, amit tovább nehezített a megfelelő kommunikáció
hiánya a különgyűjtemények és a feldolgozó osztály
között. Első lépésként a két osztály közötti kommunikáción javítottak: megbeszélés tárgyává vált az
OCLC-ben katalogizálandó dokumentumok köre és
a hatékonyabb munkavégzés. A különgyűjtemények
munkatársai meghatározzák a feltárandó dokumentumok prioritását, külön hangsúlyt helyezve a feldolgozók tájékoztatására a sürgősségi sorrend esetleges
változását illetően. A folyamatábrával leképezett
feladatok végrehajtásához természetesen nyitottság
és együttműködési készség szükségeltetik mindkét
részleg munkatársaitól. Miután a két osztály vezetőKönyvtári Figyelõ 2019/4

ségében kialakítottak mindkét szervezetrészre rálátó
pozíciókat, rendszeressé váltak a havi közös értekezletek, amelyek során nem csupán a felmerülő problémákat beszélik át, hanem tudásukat is megosztják
egymással.
A jövőben még szorosabb együttműködésre van
szükség e téren a Binghamton Egyetemi Könyvtár
munkatársai szerint. A különgyűjtemények rekordjait jelenleg migrálják az ArchivesSpace felületére, és
ezzel párhuzamosan felmerült az igény arra, hogy a
fenti új helyre mutató linkeket tartalmazó katalógusrekordokat is létrehozzanak. Egy másik ötlet nyomán
az OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol
Metadata Harvester) új technológiáját használnák,
amely a MARC-rekordok mellőzésével közvetlenül az olvasói használatra szánt keresőeszközökhöz
(discovery tool) továbbítaná a szükséges adatokat.
Mivel az ArchivesSpace a Kongresszusi Könyvtár
tárgyszókészletét alkalmazza, a különgyűjteményt
feldolgozóknak különös gonddal kell eljárniuk annak érdekében, hogy az információk konzisztensek
maradjanak, ezáltal a metaadatok kompatibilisek
legyenek más rendszerekkel újrafelhasználás vagy
integrálás esetén. További jövőbeli felhasználási
terület lehet a digitális objektumok metaadatainak
kinyerése, azok MARC-ból Dublin Core-ba (DC)
konvertálása, vagy a digitális dokumentumok eleve
DC-ben történő feldolgozása. A kapcsolt adatok (linked data) területe komoly kihívást jelent a két terület
könyvtárosainak, ám reményük szerint az átalakított,
tökéletesített közös munkafolyamatok nyomán ez
sem okoz majd problémát.
(Bódog András)
Lásd még 216, 221, 229, 241, 265, 266, 271, 273

Jogi szabályozás
220/2019
SEIBERT, Heather – MILES, Rachel – GEUTHER, Christina: Navigating 21st-century digital scholarship : Open
Educational Resources (OERs), Creative Commons,
copyright, and library vendor licenses. – Bibliogr. In: The
serials librarian. – 76. (2019) 1-4., p. 103-109.
Eligazodás a 21. századi digitális tudományos ökoszisztémában: nyílt oktatási források, Creative Commons,
szerzői jog és könyvtári forgalmazói licencek
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Elektronikus dokumentum; Felsőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; Oktatás információellátása; Publikálás -tudományos kiadványoké;
Szerzői jog
A digitális tudománnyal kapcsolatos témák egyre
gyakoribbak mai környezetünkben. Olyan kérdésekkel szembesülünk, mint például hogyan védjük
meg saját munkánkat és másokét is felelősségteljes
szerzőség-megadással és felhasználással, gyakran
formális megállapodás révén. Ez történhet a Creative
Commons licenc segítségével, az Egyesült Államok
szerzői jogi törvénye rendelkezései alapján, vagy a
könyvtári forgalmazókkal kötött megállapodások
használati feltételei szerint. A Kelet-karolinai Egyetem és a Kansai Állami Egyetem (K-State) könyvtárosai sok más egyetemi könyvtárral együtt olyan
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik a tájékozódást ebben a néha jogászi ismereteket igénylő keretrendszerben. A Kelet-karolinai Egyetem
könyvtárai lépéseket tettek, hogy megismertessék
az oktatókat, kutatókat és hallgatókat a nyílt oktatási forrásokkal (Open Educational Resources) és a
Creative Commons licenceléssel. A K-State digitális
tudománnyal és elektronikus forrásokkal foglalkozó
könyvtárosai a használók szerzői jogi és licencelési
kérdéseiről folytatott levelezésük során felismerték
az átfedést szakterületeik között; partneri együttműködést alakítottak ki, s proaktív és a nyilvánosság
felé nyitó megközelítést alkalmaztak annak érdekében, hogy az egyik legfontosabb kutatóegyetemen
jobban kielégíthessék a használói igényeket, és eleget tegyenek a jogi felelősségvállalással kapcsolatos
elvárásoknak.
(Autoref.)

Könyvtárosi hivatás
Lásd 222, 255

Oktatás és továbbképzés
221/2019
BREŽNEVA, Valentina Vladimirovna – KRYMSKAÂ,
Al’bina Samiulovna: Na puti k èffektivnomu bibliotečnoinformacionnomu obrazovaniû : vzglâd rossijskih issledo-
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vatelej. – Bibliogr. In: Bibliotekovedenie. – (2019) 2., p.
211-222.
Res. angol nyelven
A hatékony informatikus könyvtáros képzés útján: az
orosz kutatók álláspontja

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Együttműködés
-nemzetközi; Felmérés; Könyvtárosképzés -felsőfokú;
Könyvtárosképző intézmény
2018 augusztusában az IFLA BSLISE munkacsoportja Building Strong LIS Education: A Call to
Global and Local Action [Erős könyvtárosképzés
építése: felhívás globális és lokális cselekvésre]
(https://openbooks.uct.ac.za/uct/catalog/view/
liseducation/13/391-2) címmel fehér könyvet jelentetett meg. Az anyag alapjául az a hét nyelven – köztük oroszul is – közzétett nemzetközi online felmérés
szolgált, amelyet 101 ország 706 képviselője töltött
ki. A felmérés célja az volt, hogy meghatározza, mit
értenek az egyes országok az informatikus könyvtáros szakember fogalma alatt, és összegyűjtse az
informatikus könyvtáros szakma minőségi/minősítési követelményeit. A fehér könyvből azonban
az oroszországi és a posztszovjet államok képzési
gyakorlata teljes egészében hiányzik – ez leginkább
annak a következménye, hogy Oroszország részvétele igen gyenge a nemzetközi könyvtáros szakmai
szervezetekben.
A tanulmány szerzői – amellett, hogy részletesen
bemutatják a fehér könyv szerkezetét, fejezeteit, a
2018 és 2021 közötti időszakra kitűzött célokat –
négy pontból álló cselekvési tervet fogalmaznak
meg, amelynek végrehajtására legalkalmasabbnak
a Szentpétervári Állami Kulturális Főiskolát tartják,
hiszen ez az intézmény képviseli Oroszországot és
az orosz könyvtáros egyesületet az IFLA oktatási és
képzési szekciójában. [Az IFLA honlapján a szervezeti felépítést bemutató oldal tanúsága szerint a szerzők egyike, Krymskaâ tagja is a szekciónak – a Ref.]
A cselekvési terv szembesíti az orosz informatikus
könyvtáros felsőoktatást a felmérés elemzéséből következő problémákkal:
– az orosz könyvtáros szakemberek ritkán vesznek
részt nemzetközi könyvtáros konferenciákon, publikációik ritkán jelennek meg a külföldi szaksajtóban;
– Oroszország nem vesz részt olyan nemzetközi
projektekben, amelyek informatikus könyvtáros
szakemberek felkészítésére irányulnak;
Könyvtári Figyelõ 2019/4

– az orosz könyvtárosképzésre, képzési programokra vonatkozó információk hiányoznak a külföldi
nyomtatott és elektronikus adatbázisokból és a
külföldi könyvtáros szakmai szervezetek honlapjairól;
– az orosz képzési folyamatban nincs jelen a nemzetközi szakmai szervezetek által közvetített, külföldi
képzési gyakorlatra vonatkozó tapasztalat.
A problémák megoldására a cselekvési terv a következők feladatokat határozza meg:
1. Felkutatni azokat a nemzetközi konferenciák at,
amelyeken kiemelten fontos az orosz könyvtá
rosképzés képviselőinek részvétele; felajánlani
a külföldi szakemberek számára, hogy vegyenek
részt az orosz könyvtárosképző főiskolák által
szervezett találkozókon, szemináriumokon, kerekasztal-beszélgetéseken.
2. (Újjá)építeni a szakmai kapcsolatokat a külföldi
könyvtárosképző intézmények szakembereivel és
szakmai szervezeteivel.
3. Az IFLA munkacsoport által kialakított szempontok szerinti orosz és angol nyelvű adatbázist építeni az informatikus könyvtáros képzést folytató
főiskolai szintű felsőoktatási intézményekről, és
elérhetővé tenni azt az Orosz Könyvtáros Egyesület honlapján; információkat gyűjteni vonatkozó orosz képzési programokról annak érdekében,
hogy azokat közzé lehessen tenni a LIS Education
Map adatai között.
4. Évente két alkalommal tájékoztatást adni az IFLA
oktatási és képzési szekciója hírlevelének szerkesztősége számára az orosz informatikus könyvtáros képzésről és a könyvtáros szakemberek felkészítéséről; az orosz szakemberek tanulmányait
eljuttatni a külföldi könyvtárszakmai folyóiratokhoz; végül igényt kelteni a könyvtárszakmai témákkal foglalkozó konferenciákon való részvétel
iránt.
(Hangodi Ágnes)
222/2019
LICHNEROVÁ, Lucia – HRDINÁKOVÁ, Ľudmila: Výzvy a
bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá :
z pohľadu Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. – Bibliogr. In: Knižnica. – 20. (2019) 1., p. 21-33.
Res. angol nyelven
A könyvtár- és információtudományi képzések kihívásai
és korlátai – a pozsonyi Comenius Egyetem BölcsészetKönyvtári Figyelõ 2019/4

tudományi Kar Könyvtár- és információtudományi Tanszékének szemszögéből

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Könyvtárosképzés
-felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény; Nemzetközi
helyzetkép; Oktatási anyag
A felsőoktatás problémái a ’80-as évek óta a világon mindenhol napirendre kerültek. A könyvtár- és
információtudományi területen az alapkérdések a
következők: nincs összhang a képzés és a könyvtárak igényei között, az IKT fejlődése folyamatosan
tágítja a szak kereteit, a szakmai ismeretek és készségek meghatározásában nincs egyetértés, mindezt
tetézi a szakiskolák és megfelelő tantervek hiánya,
a színvonal és kompetenciák megkérdőjelezése, végezetül az élethosszig tartó tanuláshoz erre a célra
irányuló intézményeknek kellene biztosítani a szakmai ismereteket.
Szlovákiában a képzéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban pozitív változások történtek (bolognai deklaráció, egységes képzési struktúra, kreditrendszer,
hallgatói mobilitás, minőségi képzés). Az EUCLID
fontos szerepet játszik a könyvtárak társadalmi szerepének megerősítésében. A bolognai deklarációt követően a pozsonyi egyetemen is megváltoztak a korábbi
kétszakos képzések feltételei, jelenleg egyszakos,
három fokozatú képzés zajlik (BA, MA, doktori). A
kreditrendszer, a variabilitás (kötelező és választható
tárgyak), a gyakorlati helyekkel való együttműködés
a minőségi képzés fontos része. Az oktatásba olyan
projektek is bekapcsolódnak, amelyek a könyvtárak
érdekeire reagálnak. A mobilitást az Erasmus program biztosítja.
Az utóbbi időben azonban a szakra felvett és az azt
befejező hallgatók aránya jelentősen romlott. Nemzetközi összehasonlító kutatások feltérképezték az
európai könyvtár- és információtudományi tanszékeket, megvizsgálták a tudományterületi besorolásukat, a köztük lévő együttműködéseket, a BA és
MA szintű képzési programokat. Megállapították,
hogy 26 európai országban 283 képzőintézményben
folyik ilyen oktatás, azokból 220 hivatalos felsőoktatási keretek között működik. 88%-uk BA, 65%-uk
MA programot valósít meg. A képzőhelyek többsége
a bölcsészettudományok alatt, önálló fakultásként,
vagy a kommunikáció és számítástechnikai területhez
sorolva működik. A képzés kulcsterületei: információkeresés és kutatás, könyvtármenedzsment és marketing, ismeretszervezés, tudásszervezés, információs társadalom, információs írástudás és műveltség,
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könyvtártörténet, kulturális örökség és digitalizálás,
könyvtár a multikulturális társadalomban, európai
kulturális kontextus.
A hallgatói motiváció a szak elvégzésében háromféle
lehet: nem motivált, kívülről vagy belülről motivált.
Az elégtelen motivációhoz tartozik a kitartás, a hit, a
szociális intelligencia és az önkontroll hiánya a hallgatók körében. A motivációs problémát a hallgatói
számok csökkenései is jelzik, 107 megkérdezettből
csupán 12 hallgatót motivált a könyvtár, a könyvek
világa a szak elvégzésére hat év alatt. Leggyakrabban azért jelentkeznek erre a szakra, mert máshová
nem nyertek felvételt; más határterületekkel keverik
(média, kommunikáció); értékelik, hogy nincsenek
egzakt tárgyak; emellett az okok között szerepel a határozatlanság, döntésképtelenség, az IKT vonzása, az
érdekes elnevezés; a tény, hogy nincs felvételi; vagy
akár az a szempont, hogy az illető nem akar dolgozni,
a szakot egyszerűnek hiszi; és működik a minősítési
kényszer is: a BA fokozat megszerzése egyre inkább
elvárásnak számít.
A gyenge motiváltság a végzettség megszerzése után
a hallgatók negyedét más irányba téríti a munkaerőpiacon. A készségek tekintetében a felelősség egyre
inkább a középfokra irányul (ld. PISA eredmények),
a felsőoktatásba tehetséges és átlag alatti hallgatók is
bekerülnek. A képzések színvonala pedig ezzel együtt
folyamatosan csökken. A digitális bennszülöttek jellemzői, hogy nagyon gyorsan megoldják a feladatot,
de nem a minőségre, hanem a mennyiségre fókuszálnak, gyakran folytatnak párhuzamos tevékenységeket, türelmetlenek, gyors válaszokat keresnek,
kikerülik a szövegekkel való foglalkozást (olvasás,
írás), hálózaton dolgoznak (virtualitás), plagizálnak,
azonnali élményeket akarnak, csak annyi időt szánnak a tanulásra, amennyit nagyon muszáj, előnyben
részesítik a játékot a komoly munkával szemben. A
hallgatói utánkövetésből kiderült, hogy a pozsonyi
egyetem hallgatóinak több mint fele azonnal talált
munkát, 80%-uk gyorsan elhelyezkedett, és csupán
3% várt többet egy fél évnél a munkahelyre. A könyvtári álláshelyek tekintetében a kutatás azt igazolta,
hogy még mindig magas, 38%-os a szakképesítés
nélkül fölvettek aránya. A munkaerőpiac, a képzések akkreditációja és az európai felsőoktatás hasonló
problémákkal néz szembe, ezért fontos a nemzetközi
együttműködés a könyvtár- és információtudományi
képzések fejlesztése érdekében.
(Prókai Margit)
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223/2019
STEVENSON, Siobhan – HANNAFORD, Julie: Workplace-integrated-learning : preparing tomorrow’s academic library workforce. – Bibliogr. In: The journal of academic
librarianship. – 45. (2019) 3., p. 234-241.
Munkahelyi környezetbe integrált tanulás: a holnap felsőoktatási könyvtárosainak felkészítése

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Gyakorlati
képzés; Könyvtáros-utánpótlás; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény; Pályakezdő könyvtáros
2014-ben a Torontói Egyetem Könyvtárai (UTL) az
egyetem Információtudományi Karával (FI) együttműködve egy új szakmai gyakorlati programot indítottak Torontói Egyetemi Könyvtári Gyakornoki
Program (Toronto Academic Libraries Internship,
TALint) néven. A program célja, hogy az iSchool
hallgatói számára lehetőséget biztosítson egy kétéves fizetett szakmai gyakorlatban való részvételre
az egyetem valamelyik könyvtárában. A TALint program működtetése folyamán néhány váratlan szempont merült fel, melyek megkérdőjelezték az azzal
kapcsolatos előfeltevéseket, hogy egy sokszínű hallgatói körből kit vonz a felsőoktatási könyvtárosság
mint lehetséges karrier, milyen készségeket és kompetenciákat keresnek a könyvtárvezetők a mai munkaerő-felvételnél, végül hogyan hasznosítják (vagy
sem) a hallgatók és az oktatók a hallgatók munkatapasztalatát mint a kurzusalapú tanulást segítő tényezőt. Emellett az, hogy az egyetem az utóbbi időben
nagy hangsúlyt fektetett a munkahelyi környezetbe
integrált tanulásra (workplace-integrated-learning,
WIL), e program kialakítása és kivitelezése terén
is új igényeket támasztott, ami a komoly kutatások
iránti elkötelezettséggel párosult. A tanulmány három
célt tűz ki: (1) a munkahelyi környezetbe integrált
tanulás (WIL) fogalmának bevezetését a felsőoktatási könyvtári szakirodalomba, (2) egy WIL által
ihletett gyakornoki program esettanulmányának bemutatását, és (3) ezen esettanulmány kimenetelének
mérlegelését, különös tekintettel a jó gyakorlatokra,
az eljárásrendeket érintő következményekre és olyan
jövőbeli kutatásokra tett javaslatokra, melyek a szakképzett felsőoktatási könyvtárosi munkaerő változó
természetével foglalkoznak.
(Autoref.)
Lásd még 248
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Szabványok, normatívák
224/2019
LAITINEN, Markku Antero: Aspects of measuring the impact of new innovations in Finnish libraries. – Bibliogr. In:
Library management. – 40. (2019) 3/4., p. 262-271.
Az innovatív szolgáltatások hatásának vizsgálata a finn
könyvtárakban

Felmérés; Használó; Hatékonyság; Normatívák, mutatószámok; Szabvány -könyvtári; Szolgáltatások
Számos meghatározás létezik a világszintű trendek
hatásának alkalmazására a kulturális örökséget őrző
intézményekben (a továbbiakban: kulturális intézmények). A Finn Oktatási és Kulturális Minisztérium nagy hangsúlyt fektet az oktatás, a nemzetközi
együttműködés színvonalára, a finn tudás exportjára, a témával az utóbbi időkben több jelentés, tanulmány is foglalkozott. Az új és jobb szolgáltatások
rugalmassága és gyorsasága iránti növekvő igényt a
könyvtárak, múzeumok és kulturális központok ös�szekapcsolásával lehet teljesíteni, ami segíti a felsőoktatási és tudományos közösségek fejlődését, és a
végfelhasználók számára értéknövelt szolgáltatások
kifejlesztéséhez vezet. Az IFLA 2013. és 2016. évi
jelentéseiben öt, a jövő információs ökoszisztémájában kulcsszerepet játszó trendet ismertet:
1. a technológiák bővítik és korlátozzák az információhoz hozzáférők számát;
2. az online oktatás demokratizálja és drasztikusan
megváltoztatja a globális tanulás gyakorlatát;
3. a magánszféra és az adatvédelem határait újra meg
kell határozni;
4. a hálózatba kapcsolt társadalmakban új vélemények vonják magukra a figyelmet és jutnak szerephez;
5. az új technológiák átalakítják a globális információs gazdaságot.
Az információ mennyiségének és elérhetőségének
növekedése megváltoztatja az innovációs tevékenység logikáját: az új ötletek gyorsan valóra válnak. A
fejlődő országokban az emberi erőforrás növekedése
és bekapcsolása a világgazdaságba hatalmas innovációs potenciált szabadít fel. Az innovációs politika
középpontjába a nyitottsággal, az együttműködéssel,
a kölcsönös függőséggel, a folyamatos tanulással
és a változásokhoz való alkalmazkodóképességgel
jellemezhető működési modell kerül. A kulturális
Könyvtári Figyelõ 2019/4

intézmények működésének és szolgáltatásainak értékeléséhez és hatásvizsgálatához új módszerek és
paraméterek lesznek szükségesek. Az új mutatóknak
túl kell menniük a mennyiségi értékelésen, céljuk az
erősségek és a fejlesztési pontok feltárása.
A szigorú gazdasági feltételek idején a kulturális intézményeknek is a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat kell nyújtaniuk elfogadható kiadások mellett. Az értékelésben a fókusz a mennyiségi és statisztikai módszerekről a szervezet hatásának és értékének
bemutatása felé mozdul. Jelenleg csak a könyvtárak
rendelkeznek az értékeléshez (hatásméréshez) szükséges szabvánnyal (ISO 16439). A szabvány segíti
az új típusú mutatók kifejlesztését, ajánlása az erőfeszítéseket a fő feladatokra korlátozza: a könyvtári
gyűjteményekre, a könyvtári térre és a könyvtárnak a használók eredményeire gyakorolt hatására.
Ezeket nem lehet „kemény” módszerekkel mérni,
új megoldások szükségesek. Érdemes a szabvány
ajánlásában lévő területekre összpontosítani, mivel
az intézményeknek általában nincs tapasztalatuk a
minőségi módszerek és az interjúk eredményeinek
– gyakran munka- és költségigényes – hasznosításával kapcsolatban. A paradigmaváltás egyik példája a
Finn Nemzeti Könyvtár és a kulturális intézmények
együttműködésében fejlesztett Finna: egy online
szolgáltatás, amely az összes finn könyvtár, múzeum és levéltár felhasználói interfészét a különböző
intézmények metaadatait kombinálva egy integrált
keresőfelület formájában hozza össze, így egyszerre
több, hálózatba kötött intézmény szolgáltatásait teszi értékelhetővé. Az általa használt, az ISO-ajánlással jól összehangolható Net Promoter Score (NPS)
egy statisztikai és a lojalitást mérő mutató, amely a
minőségi adatokat numerikus értékekké alakítja, s
meghatározza a könyvtár fő céljaihoz leginkább releváns szolgáltatásokat. A módszer lényege: az olvasók 0–10-ig terjedő skálán értékelik, milyen szívesen
ajánlanák a szolgáltatást ismerőseiknek. Ezután a
válaszadókat csoportosítják: a 9–10 pontot adó csoportba kerülnek az ún. támogatók, a 7–8-as csoportba
az ún. passzívan elégedettek, és a 0–6-os csoportba
az elégedetlenek. Az NPS-t százalékban határozzák
meg, a támogatók és az elégedetlenek arányában.
A mutatószámot az üzleti életben széleskörűen alkalmazzák, de nincs szakirodalom sem az NPS-nek,
sem más hasonló eljárásnak a könyvtári világban való
használatáról. Az NPS-t az ISO bedolgozza új szabványába; a megoldás hasznos lehet a közgyűjteményi
szektor más intézményei számára is.
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Az NPS használatát az Észt Nemzeti Könyvtárban
tesztelték, az eredmények nagyon ígéretesek. A Finna
saját felméréseket is végzett több tízezer olvasó megkeresésével, az ő eredményeik is biztatóak.

Egyesületek
Lásd 218, 221

(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 253

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak
225/2019
BARYŠEVA, Ekaterina Aleksandrovna: Nacional’naâ
i Universitetskaâ biblioteka Islandii : k 200-letiû so dnâ
osnovaniâ. – Bibliogr. In: Bibliotekovedenie. – (2019) 2.,
p. 167-178.
Res. angol nyelven
Izland Nemzeti és Egyetemi Könyvtára: az alapítás 200.
évfordulójára

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár
Az Izlandi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár (a továbbiakban: INEK) 2018-ban ünnepelte alapításának 200.,
2019-ben az egyetemi könyvtárral történt egyesítésének 25. évfordulóját.
C. Ch. Rafn, dán történész, fordító és régiséggyűjtő
1818-ban javasolta az Izlandi Irodalmi Társaságnak
egy könyvtár létesítését Reykjavíkban. A nagyközönség számára a könyvtár 1825-ben nyitotta meg
kapuit, állománya 1726 kötet volt. A működést főleg
az olvasók befizetéseiből fedezték, állami támogatást
az intézmény csak 1875-től kapott. 1848-ban nevezték ki az első állandó könyvtárost, J. Árnasont, az
izlandi mesék és sagák gyűjtőjét és kiadóját. 1846-tól
számítják a könyvtár kéziratosztályának működését.
Száz évvel alapítása után a kéziratállomány nagysága
7000 egység, a könyvállomány 100 ezer kötet volt.
Az izlandi egyetemet 1911-ben alapították négy karral, mindegyiket saját könyvtárral. Az egyetemnek
1940-ben lett saját épülete, és nyílt meg könyvtára
280 ezer kötettel. Már az 1950-es években felmerült
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a nemzeti és az egyetemi könyvtár egyesítése, ám
döntés egy új, korszerű épületről csak az 1960-as
évek közepén született. Az 1969. évi törvény előírja
a nemzeti könyvtár és az egyetem együttműködését,
ezen belül egységes katalógus építését. Az új komplexumot 1994-ben, a köztársaság kikiáltásának 50.
évfordulóján nyitották meg.
Az INEK a Művelődési, Tudományos és Kulturális
Minisztériumhoz tartozik, működését a róla szóló
2011. évi törvény szabályozza: a könyvtár egyesíti
a nemzeti és az egyetemi könyvtár funkcióit, egyidejűleg tudományos kutatóintézet és tudástár, a
társadalom minden tagja számára elérhető. Három
kötelespéldányt kap az országban megjelenő összes
nyomtatott, audio- és videoanyagból. 2017 elején az
állomány nagysága 928 ezer egység volt, továbbá
27 ezer e-folyóiratot és adatbázist szolgáltattak. A
könyvtár az ország tudományos-bibliográfiai központja, felelős a nemzeti bibliográfiáért, a statisztikai és bibliográfiai adatok szolgáltatásáért. 2008-tól
a kurrens bibliográfia elérhető az INEK honlapján.
A 2014-ben indult Bókastra honlap tartalmazza az
Izlandon 1533–1844 között megjelent könyvek teljes
bibliográfiai leírását, a sagák világnyelveken megjelent fordításainak és 2017-től a szépirodalomnak a
bibliográfiáját. 2004-től az INEK felelős az izlandi
webarchívum létrehozásáért. A munkatársak száma
2017-ben 79 volt. A könyvtár finanszírozása a kormány feladata, bevételt a saját források eléréséhez
szükséges előfizetések jelentenek.
A kéziratosztály állományában mintegy 14 600 egység található, köztük az egyetlen eredeti megmaradt
pergamenlap a 13. századi skandináv sagák Földkerekség című gyűjteményéből. Az állomány nagy részét a 17–20. század elejéig készült kéziratok teszik
ki. A nemzeti kéziratos örökség őrzője és kutatója a
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reykjavíki Árni Magnússon Intézet, melynek névadója Árni Magnússon (1663–1730) izlandi tudós, a
koppenhágai egyetem professzora, régi könyvek és
kéziratok gyűjtője. Végrendelete szerint egyedülálló
hagyatékát a koppenhágai egyetem kapta; a mintegy
3 ezer dokumentum felét 1961-ben Dánia visszaadta
Izlandnak.
Az állományok digitalizálása és a teljes szövegű
adatbázisok építése az 1990-es évek közepén indult.
Fontosabb adatbázisok:
– Az Izlandi történelmi térképek gyűjteménye (az
1544–1951 közötti időszakból).
– Sagnanet projekt (1997-től) az izlandi sagákról;
bővítésével és ráépülve (2009-től) a Manuscript
Web (Handrit.is) és a Bækur.is.
– Az Izlandi napilapok és folyóiratok digitális
könyvtára (1999-től): az 1940 előtt megjelent időszaki kiadványokat tartalmazza.
– A Középkori izlandi kéziratok digitális könyvtára:
katalógus, a kéziratok leírásával és digitális másolatával.
– A Régi izlandi könyvek gyűjteménye (2010-től):
az 1940 előtt kiadott könyveket tartalmazza.
– Az izlandi zene archívuma (hangfelvételek, interjúk).
Az utóbbi húsz évben alakult az Izlandi Könyvtárak
Konzorciuma. A Gegnir.is 290 könyvtár Aleph 500
alapú, egységes elektronikus katalógusa. Az INEK
honlapjáról több tematikus portál érhető el, beleértve a könyvtárosoknak, múzeumi dolgozóknak szóló
landskerfi.is honlapot is.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 209, 240, 242, 265, 273

Felsôoktatási könyvtárak
226/2019
BEAVERS, Karen [et al.]: Establishing a maker culture
beyond the makerspace. – Bibliogr. In: Library hi tech. –
37. (2019) 2., p. 219-232.
A „maker” kultúra megalapozása az alkotótereken túl
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Eszköztár; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése
-felsőoktatásban; Információtechnológia; Marketing; Rendezvény; Szolgáltatások
A felsőoktatási könyvtárak körében is egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek a makerspace-nek nevezett alkotóterek. A kaliforniai La Verne Egyetem
Wilson Könyvtárának programja egy kölcsönbe kapott 3D-s nyomtatóval kezdődött, amelyet a könyvtárépület leglátogatottabb részén, a kijárat mellett
helyeztek el. A figyelemfelkeltés jól sikerült, hamarosan az egyetem oktatóitól megrendelések érkeztek oktatási célú szemléltető eszközök készítésére.
Az érdeklődés növekedésére reagálva 2015-ben a
könyvtárosok az alkotói kultúra (maker culture)
népszerűsítésébe fogtak a campuson. A könyvtár
havonta rendezett egy egyórás találkozót az alkotói
mozgalom iránt érdeklődő hallgatók és munkatársak
számára, amelyen interdiszciplináris témákat vitathattak meg. Az egyetem vezetésének támogatásával
a mozgalom még aktívabb kampányban részesült,
így ezzel párhuzamosan egyre bővült a résztvevők
száma és a foglalkozások tematikája. A művészeti
foglalkozásokon nem csupán kézműves alkotásokkal
fejezhették ki magukat a hallgatók, hanem alkalom
nyílt a 3D-s nyomtatás lehetőségeinek kiaknázására
is. A létrejött alkotásokból kis kamarakiállításokat
szerveztek, amelyeknek többek között a könyvtár is
helyet biztosított.
A kezdeményezés népszerűnek bizonyult, és a könyvtár hamarosan megnyitotta saját makerspace helyiségét. Az egy olvasóterem átalakításával létrehozott
alkotótér azonban nem igazán tudta betölteni a szerepét szűkössége és a felmerülő pénzügyi problémák
miatt. A lehetőséget csak előzetes egyeztetéssel tudták igénybe venni a hallgatók. A Wilson Könyvtár
2016-ban egy 30 négyzetméteres szobában már ki
tudott alakítani egy külön alkotóteret, amely először adott helyet a maker közösség találkozójának.
2017 júliusában az alkotóteret sikerült átköltöztetni
egy 55 négyzetméteres terembe, immár rendszeres
nyitvatartással. A 3D-s nyomtatót, lézervágót, mikrokontroller- és virtuálisvalóság-készleteket magában
foglaló makerspace minden tudományterület irányában nyitott, de még ez a tágasabb tér sem volt elegendő nagyobb berendezések elhelyezésére. Az állandó
személyzetet diákmunkások adják, rendezvények és
fontosabb események idején együttműködésben az
egyetemi könyvtár műszaki stábjával. A diákmunkásokat kiképzik az eszközök alapszintű működtetésére,
és érdeklődési körüknek megfelelően egy-két terület-
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re mélyebb szinten is specializálódnak. Az alkotóteret
az oktatók is rendszeresen igénybe veszik tanításra
és tanulásra egyaránt.
2017-ben a könyvtár nyári tábort hirdetett 7–12. osztályosok számára a robotika tárgykörében, melynek
során a gyerekek megtanulták, hogyan lehet működőképes robotokat létrehozni. A könyvtári alkotótér
diákmunkásai segítettek a résztvevőknek a szükséges
alkotóelemek előállításában.
A makermozgalom hatását egy kérdőíves felmérés
segítségével vizsgálták meg 2017 nyarán. Kiderült,
hogy a használók a könyvtár jelentőségét az alkotótéren túlmutatóan is nagyra értékelték, és kiemelték
az intézmény központi szerepét a campus életében. A
kérdőívet kitöltők hatékonyabb PR-tevékenységgel
mozdítanák elő a makermozgalmat, mivel úgy vélik,
kevesen tudnak a létezéséről.
Egy viszonylag korlátozott, de jó kezdeményezéssel
(egy 3D-s nyomtató beállításával) el lehet kezdeni
az alkotói tevékenység szervezését a könyvtárban,
és az egyetem oktatóival, valamint a hallgatókkal
együttműködve lépésről lépésre végre lehet hajtani
a maker programot és meghonosítani az alkotói kultúrát a közösségen belül.
(Bódog András)
227/2019
WOOLLEY, Nick – CORE, Jane: Putting the learner at the
heart of student experience : the role of the University
Library in a seven-year journey of superconvergence at
Northumbria University, UK. – Bibliogr. In: New review of
academic librarianship. – 24. (2018) 3-4., p. 485-516.
Középpontban az egyetemi hallgatók: az egyetemi
könyvtár szerepe a brit Northumbria Egyetemen lezajlott
hétéves szuperkonvergenciában

Egyetemi hallgató; Együttműködés -helyi; Felsőoktatási
intézmény; Felsőoktatási könyvtár; Középtávú terv; Munkaszervezet; Szolgáltatások; Tervezés
2016-ban az Egyesült Királyságban az egyetemi oktatás értékelésének új rendszerét vezették be annak
érdekében, hogy emeljék a színvonalat. Ez az értékelési rendszer figyelembe veszi az oktatás minőségét,
a tanulási környezeteket, a hallgatói eredményeket
és azt, hogy milyen hasznot hoz mindez a hallgatóknak. Bár a kapcsolódó mérőszámok között nem
szerepelnek a könyvtárak adatai, többnyire tükrözik
azt, hogy miként támogatják a könyvtárak a minő-
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ségi tanulási környezetek működését. A szabályozás
változása mellett fontos kiemelni, hogy a virágzó
fogyasztói öntudat, a különböző generációk közötti
különbségek és a technológiai trendek hatására a hallgatók elvárásait egyre nehezebben lehet kielégíteni.
A könyvtárosok azt tapasztalják, hogy a hallgatók
egyre inkább fogyasztóként viselkednek, és egyre
magasabb követelményeket támasztanak a könyvtári szolgáltatásokkal szemben. A hallgatók egyszerre
fogyasztók, tanulók és a könyvtár partnerei, ami a korábbinál dinamikusabb és árnyaltabb kapcsolatrendszert eredményez közöttük és az intézmények között.
A korábban elkülönült szolgáltatási funkciók közötti
konvergencia iránti igény a brit felsőoktatásban az
1980-as évek óta jelen van, és többek között érintette a könyvtárakat és az olyan szervezeteket, mint a
számítástechnikai szolgáltató egységek. A konvergenciától a „szuperkonvergencia” irányába történő
jelenkori elmozduláshoz társul, hogy a fókusz az
információkezelésről és a technológiáról a hallgatók és a szolgáltatások felé tolódott. A Northumbria
Egyetem (Newcastle-upon-Tyne) mellett számos más
felsőoktatási intézmény is ilyen, szuperkonvergens
szervezet kíván lenni, például a Birminghami Egyetem vagy a londoni King’s College.
A szuperkonvergencia mértéke különböző lehet, tehát
kisebb vagy nagyobb integrációt is jelenthet, ami a
könyvtárakra is igaz. A Northumbria Egyetem esetében folyamatos és gondos tervezés nyomán, több
lépésben valósult meg az átalakítás. A könyvtár 2004
óta hosszú utat tett meg, többször is átstrukturálva
szervezetét és szolgáltatásait. A stratégiai jelszó 2014
óta a „digiális az első”, ami egyszerre utal a digitális
gyűjteményekre és a digitális írástudás támogatására. Jó példa a különböző szolgáltatási egységek feletti együttműködésre a hallgatók számára elérhető
Ask4Help szolgáltatás, amelyhez bárki bármilyen
kérdéssel fordulhat online és személyesen is. 2015 és
2017 között megtörtént a hallgatóknak szóló összes
egyéb szolgáltatás (pl. esélyegyenlőség, karrieriroda,
ösztöndíjprogramok stb.) integrációja a könyvtárral,
az így létrejött szervezeti egység neve Student and
Library Services [Tanulmányi és Könyvtári Szolgáltatások].
A jelenlegi állapot szerint a könyvtárban egyetlen
„frontvonali” tájékoztatási-olvasószolgálati csoport,
valamint feldolgozói „back office” működik, ezeket
egészítik ki a különálló szakterületi felelősök (pl.
bibliometria, kutatási adatok, szerzői jog).
(Koltay Tibor)
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Lásd még 219, 220, 223, 225, 234, 235, 236, 238,
241, 243, 250, 251, 252, 255, 257, 258, 261, 263,
267, 270, 272, 274

Közmûvelôdési könyvtárak
általában
228/2019
RÖSHAMMAR, Martin – HANQUIST, Emma (ill.): Vad går
an? In: Biblioteksbladet. – 104. (2019) 7., p. 14-19.
Mi folyik a könyvtárban?

Cenzúra; Információs társadalom; Közművelődési könyvtár; Rendezvény; Szellemi szabadság; Tájékoztatás szabadsága; Társadalmi követelmények; Városi könyvtár
2018 augusztusában a stockholmi Hornstulls Könyvtárban panelbeszélgetés zajlott a demokrácia feltéte
leiről, melyen részt vett a nemzeti Demokrata Ifjúság
nevű szervezet korábbi vezetője is a szélsőjobboldaliként számon tartott Északi Ifjúság képviseletében. Ennek kapcsán kiéleződött az arról szóló vita,
hogy hol húzódnak a szólás- és véleményszabadság
határai. Meddig lehet teret adni az önkifejezésnek,
illetve mikortól kell meggátolni a szélsőséges gyűlöletkeltő propaganda terjesztését? Mint azt Sandra
Sporrenstrand, az imént vázolt esetben érintett fiókkönyvtár munkatársa kifejtette, a kihívást az jelenti,
hogy a demokratikus jogállamban mindenkit megillető véleménykifejtés hol csúszik át gyűlöletbeszédbe. Elvileg, ha van egy ilyen világos pont, a könyvtár kizárhatja az adott rendezvényt, a gyakorlatban
azonban ezt nagyon nehéz megállapítani.
A Stockholmi Városi Könyvtár minden fiókkönyvtárában nagy szabadságot kapnak az illetékes munkatársak a programszervezés terén. A rendelkezésre álló
erőforrások korlátozott volta, s az óhatatlanul beszűrődő személyes könyvtárosi preferenciák mellett az a
legfőbb szempont, hogy minél változatosabb célcsoportokat sikerüljön megszólítani, köztük olyanokat
is, akik jellemzően nem jutnak el a könyvtárakba.
A vitafórumok is teljesen engedélyezettnek számítanak, legyen szó irodalmi, gazdasági vagy politikai
témákról, ennek pedig szerves eleme adott esetben a
verbális provokáció megjelenése is. A legkülönfélébb
tárgykörökben kifejtett színes, markáns vélemények
teszik érdekes, szórakoztató hellyé a könyvtárat, s
ezt a városi könyvtár működésének 90 évnyi tapaszKönyvtári Figyelõ 2019/4

talata mondatja a munkatársakkal. Az országos körképből kiderül, hogy időszerű társadalmi és emberi
jogi kérdések, továbbá az őshonos kisebbségek lakta
vidékeken a nemzetiségi kultúra és hagyományok is
előkelő helyen szerepelnek a programkínálatban. A
könyvtárak tehát arra törekednek, hogy leképezzék
a társadalom sokszínűségét, rétegzettségét.
Miután nem fekete-fehér a szólásszabadság határainak megállapítása, s a jogszabályi környezet sem
igazít el tisztán, a könyvtárak annyit tehetnek, hogy
világosan megfogalmazott általános irányvonalakat
fektetnek le az intézmény erkölcsi integritása érdekében, és ezek betartását elvárják mind a programszervezőktől, mind a résztvevőktől. De mint ahogy
azt az Uppsalai Városi Könyvtár vezetője, Mohammed Mekrami leszögezi, nem lehet garantálni, hogy
nem lépi át valaki a könyvtárakban a gyűlöletkeltés
határát, ami persze büntetőjogi következményekkel
is járhat. Más kérdés, hogy az ő gyakorlatukban soha
nem történt ilyen eset. Johanna Hansson, a Svéd
Könyvtáros Egyesület vezetője szerint a könyvtáraknak néha az ördög ügyvédje szerepét is el kell
játszaniuk, hogy a viták során nyíltan meg lehessen
védeni a demokratikus alapértékeket. Az előzetes
megbélyegzés helyett szóba kell állni a szélsőséges
nézeteket képviselőkkel is, akiknek saját maguknak
kell vállalniuk a szavaikért a felelősséget.
A vélemények sokszínű bemutatását az adófizetők
pénzéből működő intézményekben nem lehet megspórolni. A könyvtáraknak tisztán és egyenesen kell
teret adniuk a különféle nézeteknek, világosan közvetítve azt is, hogy milyen fajta álláspontok ellen éri
meg – és kell is – tiltakozni. Az intézmények így tudják kiteljesíteni az új könyvtári stratégiában is megfogalmazott demokratikus társadalomépítési céljaikat.
(Németh Márton)
Lásd még 232, 245, 246, 254

Városi könyvtárak
229/2019
DAVIS, Jeffrey: Online ticketed-passes : a mid-tech leap
in what libraries are for In: Information technology and
libraries. – 38. (2019) 2., p. 8-10.
Online belépőjegyek kulturális intézményekbe: egy technológiai ugrás, amely megmutatja, mire is valók a könyvtárak
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Együttműködés -helyi; Információtechnológia; Marketing;
Múzeum; Rendezvény; Szolgáltatások; Városi könyvtár
A cikk áttekinti a könyvtárak által nyújtott online
belépőjegyek programjának indulását és technológiai
hátterét. Ezek a programok lehetővé teszik a könyvtárhasználók számára, hogy napijegyeket foglaljanak
bármilyen helyi nevezetességhez. A kínálat kezdetben
a hagyományos múzeumokat jelentette, de mára már
magában foglalja a tudományos ismereterjesztő központokat, állatkerteket, botanikus kerteket, előadásokat, túrákat, tanfolyamokat és még sok minden mást.
A szerző kifejti, hogy mindez egy új szolgáltatási
paradigmát képvisel: a könyvtárosok a házon belüli
kínálatot kiegészítve a régiójukbeli nem könyvtári
forrásokhoz való nyilvános hozzáférést közvetítik és
könnyítik meg, annak érdekében, hogy kiszolgálják
a használók igényeit.
(Autoref.)
230/2019
DETLEFS, Beate: Oodi – eine Ode an Finnlands Bibliotheken : Neubau in Helsinki eröffnet In: BuB. – 71. (2019)
4., p. 221-225.
Res. angol és francia nyelven
Oodi – óda a finn könyvtárakhoz: új fiókkönyvtár-épület
nyílt Helsinkiben

Enteriőr; Fiókkönyvtár; Könyvtárépítés, berendezés;
Könyvtárépület -közművelődési; Személyzet; Szolgáltatások; Városi könyvtár
Az Oodi a legújabb fiókkönyvtár Helsinki központjában. A 17 250 négyzetméteres alapterületű, „a finn
építészet kirakatának” nevezett épület Észak-Európa
közkönyvtárainak jelenét és jövőjét mutatja meg. A
nyitóünnepségre 2018. december 5-én és 6-án került
sor. A december 6-át elsősorban a családoknak szentelték, gyerekszínházi és zenés programokkal, illetve
gyerekeknek szóló felolvasásokkal.
A 37 környékbeli könyvtárból álló HelMet hálózat egyik tagjaként az Oodi nem Helsinki központi
könyvtára, de ez az, ami Helsinki városközpontjában
áll. Helsinki főkönyvtára, a Pasila Könyvtár a város
más részén található. Az Oodi közvetlenül a központi
pályaudvar mellett és a parlamenttel szemben helyezkedik el, és olyan jelentős kulturális intézmények
veszik körül, mint a Finlandia Csarnok, a Kiasma
Kortárs Képzőművészeti Múzeum, a Helsinki Zenei
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Központ, továbbá a Helsingin Sanomatnak, az ország
legnagyobb napilapjának az irodái.
Az új könyvtár megépítéséről 2012-ben született döntés, és 544 építésziroda adott be anonim pályázatot
a világ minden tájáról. A nyertes a fiatal finn építészekből álló ALA csoport lett. Az építkezés 98 millió
euróba, a berendezés további 12 millió euróba került.
Az akár 100 000 egységet elbíró könyvállványok közepes magasságúak. Az Olaszországban előállított
polcrendszerek könnyűek, tűzállóak, rugalmasak,
áttekinthetőek és kiváló belső megvilágítással vannak felszerelve.
Jelenleg 54 fős személyzet dolgozik az Oodiban.
Mivel a HelMet hálózatban alkalmazott könyvtárosoknak újonnan jelentkezniük kellett az Oodiban
megnyíló álláshelyekre, a csapat teljes egészében
rendkívül motivált egyénekből áll, akik úgy döntöttek, pontosan ez az a hely, ahol dolgozni szeretnének.
A rendszer egészében így keletkező üresedéseket számos új, a tanulmányait éppen befejezett munkatárssal
töltötték fel. Néhány éves időtávlatban a személyzet
váltogatását tervezik, és 2019 közepétől kezdve a
HelMet hálózat teljes médiagyűjteménye is átesik
egy rotációs folyamaton.
(Autoref.)
Lásd még 217, 228, 231, 244

Mozgókönyvtárak
Lásd 245

Tudományos és szakkönyvtárak
Lásd 247, 249, 266, 269, 275

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
231/2019
CAFT, Sanne: De første 100 er en god start In: Danmarks
biblioteker. – 23. (2019) 5., p. 14-15.
Az első száz könyv a jó kezdethez

Állománygyarapítás; Gyermekkönyvtár; Gyermekolvasó;
Ifjúsági és gyermekkönyvek; Ifjúsági irodalom ajánló bibKönyvtári Figyelõ 2019/4

liográfiája; Igénykutatás irodalom iránt; Kölcsönzés; Marketing; Olvasásra nevelés; Városi könyvtár

lendületet adni a könyvtárfejlődésnek és az olvasóvá
nevelésnek a koppenhágai közkönyvtári hálózatban.

Az „első száz könyv” ötlete a dániai Allerød Könyvtárból indult, ahol bármelyik könyvtáros javasolhatott húsz olyan könyvet, amelyet jó szívvel ajánlana
a gyermekeknek és szüleiknek. Ebből nőtt ki a Koppenhágai Városi Könyvtár hálózatában a legjobb
száz könyv listája, melynek összeállítását az olvasók
véleménye is befolyásolta. Belső ajánló jegyzékek,
melyeket gyarapítási célból a könyvtárosok vezettek
saját maguk számára, természetesen már korábban
is léteztek. Itt azonban egy olyan lista elkészítése
volt a cél, amely a legbiztosabb útmutatót adja az
olvasás megalapozásához, s melynek célcsoportja
az olvasással ismerkedő korosztálytól egészen a tinédzserekig terjed.
A kezdeményezéshez kiválogatták a leginkább kölcsönzött címeket. Támaszkodtak a könyvtárosok
tapasztalataira, a kölcsönzőpultnál folytatott olvasói
párbeszédekre is. Különböző tematikus könyvjegyzékek összeállításával emelték ki azokat a régi és új
klasszikus műveket, melyekből a szülők a legszívesebben olvasnak fel gyermekeiknek, vagy éppen
azokat a gyermekkönyveket, amelyek a legeredményesebben fejlesztik a narratív kompetenciákat, az
empátiás készséget, a képzelet kibontakozását.
A lista összeállításában mind a húsz koppenhágai fiókkönyvtár részt vett. Mindegyik beszerzett első körben nyolcvan könyvet a tervezett száz közül, kezdve
a képeskönyvekkel, ábécéskönyvekkel és verseskötetekkel a 3–6 évesek számára, majd következtek a
4–8 éves korosztálynak felolvasásra szánt könyvek. A
gyermekeknek és szüleiknek kiállításokat rendeztek
a leginkább kölcsönzött gyermekirodalomból. Az ő
visszajelzéseiket is figyelembe vették a lista finomításához, a gyarapítás tervezéséhez.
A Koppenhágai Városi Könyvtár logisztikai rendszere biztosítja, hogy a gyermekrészlegeken „az
első száz” mindig megtalálható legyen a polcokon. A
kölcsönzési adatok is biztatóak: a több mint 70%-os
arány azt mutatja, hogy sikerült a használók érdeklődését felkelteni.
A kiállítási anyag összeállításakor odafigyelnek arra,
hogy minden korosztály megtalálja a neki leginkább
ajánlott olvasnivalót. Folyamatosan változtatják a
kínálatot a visszajelzések és kölcsönzési statisztikák tükrében. Emellett tekintetbe veszik a fiúknak
és lányoknak szóló művek eltérő sajátosságait is. A
projekt irányítói szerint ezzel az ötlettel sikerült új

(Németh Márton)
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232/2019
JOO, Soohyung – CAHILL, Maria: The relationships between the expenditures and resources of public libraries
and children’s and young adults’ use : an exploratory
analysis of Institute of Museum and Library Services public library statistics data. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and information science. – 51. (2019) 2., p. 307-316.
Összefüggések a közkönyvtárak kiadásai és forrásai,
valamint a gyermek- és ifjúsági olvasók könyvtárhasználata között: az amerikai Múzeumi és Könyvtári Intézet
közkönyvtárakra vonatkozó statisztikai adatainak feltáró
vizsgálata

Felmérés; Gyermek- és ifjúsági olvasók; Ifjúsági és gyermekkönyvtár; Kölcsönzés; Költségvetés; Könyvtárhasználat; Közművelődési könyvtár; Rendezvény; Statisztika
A gyermekkönyvtárosok régóta felismerték a könyvtárak értékes szerepét a gyermekek és kamaszok
fejlődésében, és megfelelő támogatásért küzdenek a
gyermekeknek, fiataloknak és a családoknak szóló
programok és szolgáltatások megvalósításához. Az
amerikai Múzeumi és Könyvtári Intézet (Institute of
Museum and Library Services) országos közkönyvtári felmérésének adatait felhasználva ez a tanulmány a
közkönyvtárak kiadásai és forrásai, valamint a gyermekek és fiatalok könyvtárhasználata közötti összefüggéseket vizsgálja. Az adategyüttesből a változók három
csoportját választották ki, hogy reprezentálják a kiadásokat, a forrásokat, valamint a gyermekek és fiatalok
könyvtárhasználatát. A korreláció-elemzés eredményei
azt tárták fel, hogy a kiadásokkal és forrásokkal kapcsolatos változók többsége jelentős összefüggésben
állt a gyermekek és fiatalok könyvtárhasználatával
bármilyen nagyságú könyvtár esetében. Ezenkívül a
kölcsönzési adatoknak és a programlátogatások mértékének vizsgálata azt mutatta, hogy a gyermekirodalom
kölcsönzése a teljes könyvtári kölcsönzés több mint
egyharmadát teszi ki, és a közkönyvtári programok
látogatóinak 70%-a gyermekeknek rendezett programokon vesz részt. A tanulmány eredményei empirikus
bizonyítékul szolgálnak a gyermekeknek és fiataloknak szánt könyvtári forrásokba és szolgáltatásokba
történő beruházás támogatására, s a szerzők mindezt
a könyvtári szolgáltatásoknak és programoknak az
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informális tanulásra összpontosító kibővítésével kapcsolatban tárgyalják.
(Autoref.)
Lásd még 256, 260, 264

Iskolai könyvtárak
233/2019
RAGAN, Amy [et al.]: Learning to read online : the effect
of instruction on e-textbook use. – Bibliogr. In: Library hi
tech. – 37. (2019) 2., p. 293-311.
Tanuljunk online olvasni: az e-tankönyvhasználat oktatásának hatása

Általános iskolás; Didaktika -általános és középiskolai;
Elektronikus könyv; Használók képzése -iskolában; Iskolai könyvtár; Olvasás; Tankönyv
Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a könyvtári
képzés hatását az e-tankönyvek jellegzetes funkcióinak használatára a magyarországi American International School of Budapest egy hetedik osztályos
természetismeret óráján. Az elvárás–érték elmélet
alapján a könyvtári használóképzést úgy tervezték
meg, hogy megmutassa a diákoknak, hogyan javíthatnak a tanulási szokásaikon az e-tankönyvek jellegzetes funkciói.
Az idősoros, megismételt vizsgálati módszer segítségével a kutatás szerzői figyelemmel kísérték a diákok e-tankönyvhasználatát a könyvtári képzés előtt,
majd a képzés után is. Az adatok forrásai a diákoktól
érkezett kérdőíves válaszok, fókuszcsoportos beszélgetések és a digitális könyvtár használati statisztikái

voltak. A szerzők megismételt t-próbát végeztek,
hogy összehasonlítsák a képzési alkalmak előtt és
után gyűjtött adatokat.
Az eredmények azt mutatják, hogy az e-tankönyvek
jellegzetes funkcióinak (szószedet, hanganyag, kvíz,
jegyzetek, kiemelő és videók) használata megnőtt a
könyvtári képzést követően. Noha az e-tankönyvek
e jellegzetességeinek használata emelkedett, mindez
nem vonatkozott az egyéb e-könyvekre: a digitális
könyvtár használata nem nőtt.
A tanulmány az e-tankönyvek oktatási környezetben való használatának kutatásába illeszkedik. Az
alapvető eredmények alátámasztják a szakirodalom
azon megállapítását, hogy a diákok nem használják
az e-tankönyvek összes jellegzetes funkcióját. Jelen
kutatás annyit tesz ehhez hozzá, hogy az e funkciók elsajátítására irányuló közvetlen képzés növeli a
használatot.
A könyvtárosoknak és a tanároknak érdemes megfontolniuk az e-tankönyvekre vonatkozó közvetlen
oktatást. Noha ez nem növeli a digitális könyvtár
használatát, de előnyös lehet a diákok tanulási élményének szempontjából.
A kutatás a diákok e-tankönyvhasználatának szakirodalmára épül, kiemelve a könyvtári képzés jelentőségét a tanulói élmény és az e-tankönyvhasználat
javításában.
(Autoref. alapján)
Lásd még 260, 262

Egyházi könyvtárak
Lásd 211

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Általános kérdések

collections and related resources and services. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 45. (2019) 3.,
p. 305-314.

ALLISON, Deeann [et al.]: Academic library as learning

A felsőoktatási könyvtár mint tér és mint gyűjtemény: egy
tanulótér megnyitásának hatása a gyűjteményre, a kapcsolódó forrásokra és a szolgáltatásokra

234/2019
space and as collection : a learning commons’ effects on
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Adatbázis; Állomány használata; Enteriőr; Felsőoktatási
könyvtár; Kölcsönzés; Könyvtárközi kölcsönzés; Statisztika; Szolgáltatások használata
Rengeteg tanulmány születik arról, hogy a könyvtár
miként jelenik meg tanulási térként, s mindez hogyan járul hozzá az információ és a tanulás kiteljesedéséhez. Kevesebb szó esik azonban arról, hogy
ez a funkcionális kiteljesedés, a könyvtári terek átformálása miként hat vissza a szakkönyvtárak, illetve tudományos könyvtárak gyűjteményére, egyéb
kapcsolódó forrásaira, valamint a gyűjteményalapú
szolgáltatásokra. E tanulmány szerzői azt vizsgálják,
hogy a tanulási terek mint „közjavak” (commons)
kiteljesedése hogyan befolyásolja a kölcsönzés, a
dokumentumszolgáltatás, a könyvtárközi kölcsönzés munkafolyamatait, valamint a campuson belüli,
illetve a távoli adatbázis-használatot.
Fontos tisztázni, hogy az információs tér (information
commons) tanulási térré (learning commons) formálódása voltaképpen az információközvetítéstől a
tudásteremtésre való hangsúlyváltásnak a következménye. A könyvtár még szervesebben az adott tudományos, illetve felsőoktatási intézmény infrastruktúrájának részévé válik, számos funkció és szervezeti
egység a könyvtárral együtt szinte kibogozhatatlan
egységben, egymásrautaltságban áll a használók rendelkezésére. Éppen emiatt az átalakulás miatt érdemes azt is megvizsgálni, hogy ezek a szolgáltatásbeli
és szervezeti funkcióváltások miként hatnak vissza a
könyvtári gyűjteményre.
A cikk kiemeli a felsőoktatási könyvtárban dolgozók azon félelmeit, hogy a gyűjteményközpontúság
megkérdőjeleződése egyben azt is jelenti, hogy egyre
több olyan használó áramlik a szakkönyvtárakba és
felsőoktatási könyvtárakba, akik nem alkotják azoknak a természetes célközönségét, s teret veszítenek
azon kutatók és hallgatók, akiknek a leginkább szükségük lenne a könyvtári szolgáltatásokra. De vajon
jogosak-e ezek a félelmek? A szerzők a NebraskaLincoln Egyetem könyvtárában 2016-ban átadott tanulótér, a közel 2800 négyzetméteres Adele Coryell
Hall Learning Commons példáján vizsgálták meg a
használati adatokat. Az eredmények azt mutatják,
hogy a könyvtári terek tanulási térré való átalakulásával mintegy 80%-kal nőtt a használók száma. A
beáramló új tömeg kapcsán a kölcsönzés havi forgalma azonban nemhogy növekedett volna, de még
csökkent is. Ezeket a használókat tehát nem a gyűjtemény hagyományos használata vonzotta elsődlegesen
az intézménybe. Annak dacára, hogy a tanulási terek
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megnöveléséhez több tízezernyi, magas kölcsönzési arányszámmal bíró dokumentumot kellett külső
raktárakba szállítani, a dokumentumforgalmazás
nagyságrendje nem változott látványosan, az esetleg
leselejtezett munkák könyvtárközi kölcsönzésben
való elérésére sem mutatkozott igazán igény, itt kifejezetten csökkent a forgalom. Ami még meglepőbbnek bizonyult, az az, hogy a könyvtári adatbázisok
használatának aránya is csökkent a campuson belül,
a távoli hozzáférés pedig stagnált.
A kutatók végeredményben megállapítják, hogy a
dokumentumhasználatban leginkább stagnálás figyelhető meg, nem hozott látványos csökkenést a
gyűjteményalapú szolgáltatások tekintetében a nagyarányú selejtezés, illetve átrendezés. Kijelenthető,
hogy jelentős új használói tömegeket sikerült vonzani a könyvtárba, de ennek a hagyományos könyvtári
tevékenységekre gyakorolt hatása elhanyagolható.
A tanulási terek kiterjesztése nem hozott érzékelhető változást a korábbi gyűjteményhasználatban. A
szerzők szerint illúzió egyelőre a csoportos tanulás
arányainak növekedésével számolni. A könyvtári
gyűjtemény használói elsődlegesen továbbra is az
oktatók, tudományos kutatók maradtak, változatlan
preferenciákkal. További vizsgálatok szükségesek
annak előrejelzésére, hogy szélesebb intézményi
mintán, illetve hosszabb távon milyen tendenciák
érvényesülnek majd.
(Németh Márton)
Lásd még 219, 247

Állomány, állományalakítás
235/2019
BRITTON, Robert M. – ROBERTSON, Justin : Reference
to stacks : getting the most out of library resources. –
Bibliogr. In: Medical reference services quarterly. – 38.
(2019) 2., p. 156-162.
A referensz állomány beolvasztása, avagy hogyan hozzuk ki a legtöbbet a könyvtári forrásokból?

Állomány használata; Állományalakítás; Felsőoktatási
könyvtár; Kölcsönzés; Referensz; Segédkönyvtár, kézikönyvtár; Szabadpolc
A használói igények változása a könyvtári terek
nagymértékű átrendezésével párosulva oda vezetett,
hogy a könyvtárak feltűnő hanyatlást tapasztaltak
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a nyomtatott referensz gyűjtemény használatában.
Ez a jelentős visszaesés arra ösztönözte a könyvtárosokat, hogy új módszereket keressenek a még
életképes gyűjtemény népszerűsítésére. A Dél-alabamai Egyetem Charles M. Baugh Élettudományi
Könyvtárában úgy döntöttek, hogy beolvasztják a
nyomtatott referensz műveket az általános gyűjteménybe. (Bizonyos címek apasztásra kerültek, a
hivatkozással kapcsolatos segédkönyveket pedig a
kötelező irodalom szekciójába helyezték át.) Egy év
elteltével a kölcsönzési adatok azt mutatták, hogy a
gyűjtemények egyesítése után a referensz köteteket
gyakrabban forgatták az olvasók, legalábbis bizonyos címek esetén kiugró volt a használat. A jövőben
mindazonáltal a könyvtár a referensz művek elektronikus változatainak beszerzésére és szolgáltatására
kívánja helyezni a hangsúlyt.
(Autoref. alapján)
Lásd még 231, 234, 238, 251

Állományvédelem
236/2019
BOLL-BECHT, Katharina: Wissen. Retten. Jetzt! Fundraising-Projekt zur Rettung der einzigartigen Bücher der
Universitätsbibliothek Würzburg In: Bibliotheks-forum
Bayern. – 13. (2019) 2., p. 122-126.
Könyvmentők: adománygyűjtő projekt a Würzburgi Egyetemi Könyvtár értékes könyveinek restaurálására

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár; Használó; Régi és ritka
könyvek; Restaurálás; Támogatás -pénzügyi -társadalmi
A cikk a Würzburgi Egyetemi Könyvtár rossz állapotban lévő, veszélyeztetett régi könyveinek megmentését tárgyalja. Háborús károk sújtotta, vízáztatta,
szúette kötetek – olyan nagyszámú könyvről van szó,
hogy valamennyinek a restaurálására sem megfelelő
szakember, sem anyagi forrás nem áll rendelkezésre.
Adománygyűjtésre már korábban is volt példa az intézményben, egy-egy fontos kéziratot restauráltak is
egyesületek, klubok segítségével, emellett a könyvtár
karácsonyi üdvözlőlapok értékesítésével is próbál
bevételre szert tenni. Nyilvánvaló volt, hogy a veszélyeztetett könyvanyag megmentése érdekében olyan
projektre van szükség, ami jobban szolgálja a célt.
A Würzburgi Egyetem volt hallgatói (öregdiákjai)
adományainak köszönhetően oldódott meg évekkel
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ezelőtt az új egyetemi kápolna székeinek kárpitozása.
Az öregdiák-szervezet referensének a fejében született meg az ötlet, hogy a könyvrestaurálásra is a régi
hallgatókat mozgósítsák, hiszen valamennyien használták a könyvtárat tanulmányaik során. A projektet
össze lehetett kötni az egyetemi könyvtár 400 éves
fennállásának megünneplésével: a 2018-ban gyűjtött
adományokból restaurált könyveket 2019-ben már ki
lehet állítani az ünnepi események során.
A program hivatalos meghirdetése előtt a volt hallgatók szervezetének elnöksége és az egyetem vezetői
számára tájékoztatót tartottak, melyen bemutatták a
leginkább veszélyeztetett könyveket és kéziratokat.
A könyvtár 24 kötetet választott ki; leírták a károsodások jellegét, és megadták a restaurálás költségét.
Következő lépésként egy honlapot hoztak létre, ahol
a könyvek képekkel és információkkal (tartalom,
„életrajz”, károk) szerepeltek. Az oldalon helyet kapott az adományozó űrlap is, sőt, aki szeretett volna,
egy adott könyv „keresztszülőjévé” válhatott. A volt
hallgatók aktivizálása érdekében tájékoztató levelet
küldtek az öregdiák-szervezet tagjainak, és meghívták őket egy 2018 júniusában tartott rendezvényre,
ahol a könyveket megtekinthették.
Az adományozási kedv rendkívüli volt: rövid idő
alatt öt számjegyű összeg gyűlt össze. (Minden adományozó CD-ajándékot kapott, nevük szerepel a
támogatott könyv tartódobozán; akik pedig egy-egy
könyv teljes restaurálását finanszírozták, az adott
mű fakszimiléjét kapták ajándékba.) A restaurálásra
megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembereket
kértek fel, majd a kötetek digitalizálására is sor került.
Összegzésként megállapítható, hogy egy elkötelezett
közösség segítségével sikerülhet megmenteni és az
eljövendő nemzedékek számára megőrizni egy egyetem és egy város fontos kincseit. Az adománygyűjtő
projektből az alábbi következtetéseket lehet levonni:
– A régi könyv a tudományos közösség szemében –
akiket a volt hallgatók képviselnek – nem „holt”
anyag, hanem védelemre méltó érték, melyre további kutatások is épülhetnek.
– Az unikális példányok egy kis regionális történelmet hordoznak, mivel keletkezési, illetve őrzőhelyükkel (Würzburggal, az egyetem könyvtárával)
szoros kapcsolatban állnak.
– Az egyetem öregdiákjai segítségével végrehajtott adománygyűjtő akció megerősítette az egyetemi könyvtár azon elképzelését, hogy ezután is
érdemes állományvédelmi projekteket indítani.
Hosszabb távon az a céljuk, hogy a könyvtár legértékesebb köteteit ismét hozzáférhetővé tegyék
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a kutatók számára. Bármilyen csodás egy-egy digitális másolat, az eredetit semmi sem pótolhatja!
(Murányi Lajos)
Lásd még 211, 237

Speciális dokumentumok,
különgyûjtemények
237/2019
FABIAN, Claudia: Der Altbestand in 50 Jahren : ein Versuch zur Zukunft des schriftlichen Kulturerbes. – Bibliogr.
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. –
66. (2019) 3., p. 130-136.
A régi könyvek 50 éves időtávlatban: kísérlet az írott kulturális örökség jövőjének meghatározására

Állományvédelem; Digitalizálás; Elektronikus könyvtár;
Jövő könyvtára; Különgyűjtemény; Régi és ritka könyvek
gyűjteménye; Távlati terv; Terminológia
A Bajor Állami Könyvtár (Bayerische Staatsbiblio
thek, BSB) „régi könyvek és kéziratok” részlegének
vezetője írásában az elmúlt ötven év tapasztalatait
foglalja össze, és ezek (valamint a jelen helyzet)
alapján próbálja felvázolni, mit hozhat a következő félszázad a régi könyvek és a velük foglalkozók
számára.
1968-ban a szakirodalomban többek között a számítógépesítés, a leíró katalogizálás, az ősnyomtatványok és a középkori kéziratok katalógusai voltak a
népszerű témák, kisvártatva pedig elindult a német
antikvák számbavétele (VD 16) és a retrospektív
nemzeti bibliográfia. A régi könyvek mindazonáltal periférikus, speciális szakterületet jelentettek a
könyvtári világon belül.
Napjainkban a régi könyvek feltárása nemcsak intézményeken, hanem nemzedékeken átívelő feladat:
elkezdődött a régi kéziratok új, komplex feldolgozása
és 2004-től a digitalizálásuk is.
2068-ig a leírás és az eredeti dokumentumok között
kiegyenlítődés megy majd végbe. Akkor már ugyanis
nemcsak a szakértők tudják majd a régi szövegeket
elolvasni, hanem az automatizálás révén az érdeklődők is, hiszen addigra bevett eljárás lesz a gépi képfelismerés, felolvasás, átírás, illetve a gépi fordítás
az igényeknek megfelelően angol vagy kínai nyelvre.
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1968-ban a régi könyvek fizikai beszerzése volt a
cél, valamint a nagy gyűjtemények kiegészítése.
2018-ban a megszűnő egyházi és magángyűjtemények megszerzése áll a legfontosabb feladatok között. 2068-ban is megmarad a múlt iránti érdeklődés;
akkor a digitális változat lesz a magától értetődő, a
materiális formátum különlegességnek számít majd.
Mindez összefügg a muzealizálódás problémakörével, amely jelenség a régi könyvek esetében napjainkban is tapasztalható.
Izgalmas kérdés, hogyan definiálják majd a régi
könyvet fél évszázad múlva. Az időhatárok minden
bizonnyal változni fognak. Ma hagyományosan az
1800 előtti datálás a régi könyvek meghatározásának kritériuma, bár egyesek 1830-at, a kézi sajtóval
készült nyomtatványok megjelenését tekintik új korszakhatárnak. A gyarapítás során viszont sokan 1945öt, illetve 1950-et tekintik határkőnek, mivel ez után
az időszak után beszélhetünk újra megbízható könyvkereskedelemről és kötelespéldány-szolgáltatásról.
2068-ban, ha nem lesz háború, és még lesznek nyomtatott könyvek, valószínűleg 1950 lesz a régi könyvek
időhatára. Izgalmas kérdés, hogy mi lesz az 1950 és
2018 közötti irodalommal, amely nagy példányszámban, igen sok könyvtárban fellelhető. Feltehetőleg
jelentős állományapasztásra kerül majd sor, és csak
az egyedi példányok és a tudományos könyvtárakban
nem gyűjtött művek maradnak meg (kortárs hagyatékok, gyermekkönyvek stb.) a kutatás elsődleges
forrásaként. Modellértékű lehet ebből a szempontból
a mai wolfenbütteli Herzog August Könyvtár, amely
a primer források szellemtudományi laboratóriuma
kíván lenni. Bár a jövőben lesznek még analóg dokumentumok, a könyvtárosoknak a digitális dokumentumokkal is sok dolguk lesz, vagyis a hivatás
alapjában véve nem fog megváltozni.
(Murányi Lajos)
Lásd még 219, 235, 236, 244, 261, 265, 266

Raktározás
Lásd 235
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Feldolgozó munka
238/2019
CASTRO, Jeannie [et al.]: MARC metamorphosis : transforming the way you look at e-book records. – Bibliogr. In:
The serials librarian. – 76. (2019) 1-4., p. 213-219.
MARC-metamorfózis, avagy hogyan nézzünk másképpen az e-könyvek rekordjaira?

Állományalakítás; Elektronikus könyv; Előzetes katalogizálás; Feldolgozó munka; Felsőoktatási könyvtár; Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírás; Könyvkiadás
A cikk egy nagy kiadóvállalat és két nagy egyetem
elektronikus forrásainak katalogizálási munkafolyamatait hasonlítja össze. Közös érdekük, hogy az e-dokumentumok jól kereshetők és minél egyszerűbben
használhatók legyenek.
Mindkét egyetem integrált könyvtári rendszere az
Innovative Interfaces terméke. A Houstoni Egyetem
campusának 45 000 hallgatója van. Könyvtára 980
adatbázist és 625 000 e-dokumentumot (e-könyvet
és e-folyóiratot) tesz elérhetővé, melyeket a 360
Resource Managerrel és a 360 Link resolverrel kezelnek. A 360 MARC Update havonta kétszer szolgáltatja a frissített rekordokat. A Primo keresőszolgáltatásban és a Sierra katalógusban való megjelenéshez az
e-könyvek esetében az SFX linkfeloldót használják.
A közeljövőben új könyvtári platformra való áttérést terveznek, melytől az e-könyvek hatékonyabb
feldolgozását remélik. A Clemson Egyetem 23 000
hallgatója számára a könyvtár 1,2 millió nyomtatott
egységet, megközelítőleg 300 adatbázist, több mint
500 000 e-könyvet és 82 500 e-folyóiratot kínál. Az
e-forrásokat egy elektronikus forrásokkal foglalkozó munkacsoport menedzseli a beszerzés különböző
útjaitól a katalogizálásig. Ez utóbbi főként az OCLC
WorldShare heti rekordfrissítésein alapul, de terjesztői forrásból is töltenek le rekordokat, és igénybe veszik a Knowledge Based Collection szolgáltatást is.
Munkafolyamatai során mindkét könyvtár számos
eszközt és módszert használ, hogy az elektronikus
forrásokat minél jobban elérhetővé tegyék, ilyen például MarcEdit alkalmazása vagy a dokumentumok
szúrópróbaszerű minőség-ellenőrzése.
A Wiley kiadó minden elektronikus dokumentumot
MARC-rekorddal együtt szolgáltat. Az OCLC-t választotta partnerül, ez biztosítja a rekordok minőségét és azonosíthatóságát, a világméretű WorldCatben
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való megjelenés pedig széles körű hozzáférhetőséget
eredményez. Az OCLC WorldShare gondoskodik a
könyvtárak számára a kompatibilitásról és az adatok
szinkronizálásáról. A könyvtárak maguk is kiegészíthetik a munkafolyamatokhoz szükséges adatokkal a
rekordokat. A Wiley a WorldShare Knowledgebase,
illetve a WorldCat Cataloging Partners Collections
segítségével juttatja el a rekordokat a könyvtáraknak.
Továbbra is kihívást jelent a rekordok visszavonása,
törlése, az efemer rekordok kezelése. A kiadónak az
is gondot okoz, ha több könyvtári szolgáltató számára
kell biztosítania az automatikus adatcserét. Az ezzel
járó problémákat a nemzeti szabványügyi hivatal,
a NISO bevonásával igyekeznek megoldani, amely
a kiadóktól érkező, könyvtári forgalmazókkal és
rendszerekkel kompatibilis metaadatok használatát
szorgalmazza.
A kutatás szerzői összehasonlító vizsgálatot végeztek
a két könyvtár e-könyv rekordjai között, elsősorban
a Wiley által forgalmazott címek tekintetében. Az
elemzés helyenként meglepő eredményeket hozott,
például sok rekord nem tartalmazott tárgyszavakat
(a Houston Egyetem 528 000 e-könyvének mindössze 11,88%-a rendelkezett tárgyszavakkal). Így a
Primóval való keresés a lehetségesnél sokkal kevesebb találatot eredményez. Emellett gyakran a tartalomjegyzékek is hiányoznak a vonatkozó MARCadatmezőkből, ami tovább nehezíti a kereshetőséget.
A pontatlanságok gyakran a különböző forrásokból
vásárolt e-könyvek duplikálódásához vezetnek (a
Houston Egyetem könyvtárában az elmúlt öt évben
beszerzett címek 7%-a volt duplum).
A vizsgálat végkövetkeztetése, hogy nincs megnyugtató, kiforrott, szabványosított gyakorlat a
MARC-rekordok könyvtáraknak való eljuttatására. A könyvtárak számára frusztráló a különböző
forrásokból különböző módokon érkező rekordok
egyenetlen minősége, és megterhelő a sok ellenőrzési munkafolyamat. A kiadóknak és terjesztőknek
a továbbiakban figyelembe kell venniük az olyan új
metaadat-trendeket is, mint a Bibliographic Framework Transition Initiative és a Linked Data. Szükség
van minden érdekelt szereplő összehangolt munkájára, hogy a könyvtárakba jó minőségű rekordok kerüljenek, méghozzá a könyvtári munkafolyamatokat
támogató formában.
(Fazokas Eszter)
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NEATROUR, Anna – MYNTTI, Jeremy: Western Name
Authority File : a pilot regional name authority project. –
Bibliogr. In: Journal of library metadata. – 19. (2019) 1-2.,
p. 19-38.

SUOMINEN, Osma: Annif : DIY automated subject indexing using multiple algorithms. – Bibliogr. In: LIBER quarterly. – 29. (2019) 1., p. 1-25.

A Western Name Authority File: egy kísérleti regionális
névtérprojekt

Besorolási adatok egységesítése; Dokumentumleírási
szabályzat; Elektronikus könyvtár; Feldolgozó munka;
Formátum -gépi; Közös katalogizálás; Személynév; Testületi név
A besorolási adatok ellenőrzésének (authority cont
rol) lehetősége sajátos kihívásokat támaszt a digitális
könyvtárak számára. A digitális könyvtári rendszerek
és szoftverek gyakran nem támogatják az integrált
authority controlt, ami problémákat szülhet a leíró
metaadatokban szereplő személy- és testületi nevek
következetességét tekintve. A könyvtári metaadatokat
illetően megszokott gyakorlat a létező ellenőrzött
szótáraknak, például a Kongresszusi Könyvtár névbesorolási adatainak használata, de mi a teendő akkor, ha a helyi vagy regionális digitális könyvtárakban szereplő személyneveket és testületi neveket a
Kongresszusi Könyvtár nem regisztrálta? Mivel a
digitális gyűjtemények kezelői arra számítanak, hogy
a jövőben biztosítaniuk kell a metaadatokat mind a régiókon és államokon belül megosztott repozitóriumi
rendszerek, mind az Amerikai Digitális Közkönyvtárhoz (Digital Public Library of America, DPLA)
hasonló nemzeti digitálisgyűjtemény-aggregátorok
számára, felerősödik a digitális gyűjteményekben
végzett authority control jelentősége. A tanulmány
bemutatja egy regionális alapú közös névtér létrehozásának folyamatát, amely azon személy- és testületi neveket tartalmazza, melyek a nyugat-amerikai
államokban lévő számos intézmény digitális gyűjteményének metaadatrekordjaiban fordulnak elő. A
folyamat lépései magukban foglalták az adatmodellek
áttekintését, a metaadatok begyűjtését, deduplikálását
és tisztázását, a szótárak rendezését, valamint az adatok feljavítását. A szerzők kitérnek a Western Name
Authority File nagyközönségnek való közzétételére
és a projekt eredményeinek értékelésére is.

Annif: egy „csináld magad” automatizált tárgyi feltáró rendszer létrehozása többféle algoritmus felhasználásával

Adatfeldolgozás; Feldolgozó munka; Gépi dokumentum
leí
rás; Mesterséges intelligencia; Nemzeti könyvtár;
Szoftver; Tárgyi feltárás
A dokumentumoknak a tárgyi alapú hozzáférést
szolgáló kézi indexelése munkaigényes folyamat.
A kutatás szerzői azt indítványozzák, hogy a bibliográfiai adatbázisokból gyűjtött metaadatokat használjuk fel a könyvtárosok munkáját segítő algoritmusok betanítására. Az automatizált tárgyi feltárás
céljából a Finn Nemzeti Könyvtár égisze alatt kifejlesztették az Annif nevű nyílt forráskódú eszközt és
mikroszolgáltatást. Miután egy tárgyszókészlet és a
létező metaadatok segítségével betanítják, a szoftver
alkalmas új dokumentumok tárgyszavakkal történő ellátására. Az Annifot különböző dokumentumgyűjteményeken tesztelték, beleértve a tudományos
publikációkat, régi beszkennelt könyveket, kortárs
e-könyveket, a „Kérdezd a könyvtárost!” szolgáltatás kérdés–válasz párosait, a finn Wikipédiát, valamint egy helyi napilap archívumát. A tudományos
publikációk és a kortárs könyvek feltárása biztató
eredményeket hozott, ellenben a többi dokumentumtípus kihívást jelentett. A szoftver jelenlegi verziója a
természetes nyelvek feldolgozásával és a gépi tanulással kapcsolatos, már létező eszközök párosításán
alapul. Azáltal, hogy többféle megközelítést és létező nyílt forráskódú algoritmusokat vegyít, az Annif
képes kiaknázni az egyedi algoritmusok erősségeit
és alkalmazkodni a különböző alkalmazási környezetekhez. Az Annif révén a remények szerint javulni
fognak a tárgyi feltárási és osztályozási folyamatok,
különösen az elektronikus dokumentumok esetében,
akárcsak azon gyűjteményeknél, amelyek máskülönben egyáltalán nem lennének indexelve.
(Autoref. alapján)
Lásd még 209, 219, 242

(Autoref.)
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Információkeresés
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242/2019

MAKULA, Amanda Y.: Come together : interdepartmental
collaboration to connect the IR and library catalog. – Bibliogr. In: The serials librarian. – 76. (2019) 1-4., p. 201-207.

MOREUX, Jean-Philippe: Recherche d’images dans les
bibliothèques numériques patrimoniales et expérimentation de techniques d’apprentissage profond. – Bibliogr. In:
Documentation et bibliothèques. – 65. (2019) 2., p. 5-27.

Összehozzuk őket: tanszékek közötti együttműködés az
intézményi repozitórium és a könyvtári katalógus összekapcsolásáért

Együttműködés -helyi; Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Hozzáférhetőség;
Integrált gépi rendszer; Munkafolyamat; Online katalógus
Míg az intézményi repozitóriumok (IR-ek) gyakran
beépített keresőeszközzel rendelkeznek és/vagy webes keresőmotorok indexelik őket, bizonyos használók információs igényükkel egyenesen az online
könyvtári katalógust keresik fel. Ahelyett, hogy azt
remélnénk, hogy a használók ráakadnak az IR-re a
könyvtár honlapján keresztül, vagy azt feltételeznénk,
hogy keresésüket egy Google-kereséssel kezdik, javíthatjuk az IR láthatóságát és használatát azáltal,
hogy a tartalmát a könyvtári katalógusba integráljuk.
Erős csapatmunkával, jó kommunikációval és közös
jövőképpel ez a vállalkozás az IR-t és a könyvtári
katalógust elkülönült, silószerű platformokból egy
összefüggőbb gyűjteménycsomaggá alakítja át. A
San Diego-i Egyetemen három tanszék könyvtárosai és adminisztratív munkatársai fogtak össze,
hogy megosszák az információkat és összhangban
dolgozzanak azért, hogy előnyösen megvalósítsák
az IR-tartalmaknak a könyvtári katalógusba történő
automatizált learatását. A kereshetőség és hozzáférhetőség javításának, valamint az IR népszerűsítésének és a katalógus gazdagításának az elképzelésével
a szemük előtt a csapat tagjai együttműködtek, hogy
azonosítsák az aratásra alkalmas meghatározott IRgyűjteményeket, megvizsgálják a technikai kiszolgálás lehetőségeit, konzultáljanak a külső szállítókkal
(beleértve az Innovative Interfaces, Inc./III-at és a
bepresst), végül pedig kísérletet tegyenek az implementálásra.
(Autoref.)
Lásd még 242
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Res. angol nyelven
Képkeresés a kulturális örökség digitális könyvtáraiban:
kísérlet a mélytanuláson alapuló technológiák használatára

Alakfelismerés; Elektronikus könyvtár; Feldolgozó munka; Gépi információkeresési rendszer; Gépi indexelés;
Illusztráció; Kép; Kulturális örökség; Mesterséges intelligencia; Nemzeti könyvtár; Online információkeresés
Történeti nézőpontból tekintve, a kulturális örökség
digitális könyvtárai eredetileg képi állományokkal
gazdagodtak, majd az optikai karakterfelismerés
(OCR) technológiáját rohamosan hasznosítva indexelték a nyomtatott gyűjteményeket, annak érdekében, hogy javítsák a használók számára biztosított
információkeresési szolgáltatást. Ám a képi forrásokhoz való hozzáférés nem ment át hasonló fejlődésen,
így ezek az anyagok a homályban maradnak: a kézi
feltárás hiányos, heterogén és nem általánosítható;
a dokumentumtípusok elkülönülő „silókat” alkotnak; a képek tartalom szerinti keresése még kevésbé
működik a kulturális örökség digitális gyűjteményei
esetében. Ma már lehetséges e források használatának javítása, azáltal, hogy kiaknázzuk az elmúlt két
évtizedben végzett nagy léptékű OCR-ezés eredményeit (mind a szöveges leírásokat, mind a nyomtatott dokumentumok illusztrációinak automatikus
felismerését), valamint hasznosítjuk a mesterséges
intelligencia jelenlegi fejlettségét (különös tekintettel a mélytanulásra avagy deep learningre). Az így
kiemelt metszetek, rajzok, fényképek, térképek stb.
nemcsak saját jogon tesznek szert jelentőségre, de
egyúttal belépési kaput is nyitnak a gyűjteményekhez, elősegítve a keresést és a böngészést.
Jelen tanulmány egy ETL (extract-transform-load)
alapú megközelítést mutat be, amelyet egy digitális könyvtár képeire alkalmaztak, enciklopédikus
célkitűzéssel: azonosítani és kivonni a képanyagot,
bárhol is található (akár képgyűjteményekben, akár
nyomtatott dokumentumokban); átalakítani, összeKönyvtári Figyelõ 2019/4

hangolni és gazdagítani a leíró metaadataikat a mesterséges intelligencia segítségével; ezeket az adatokat
egy, a képi keresésnek szentelt webes alkalmazásba
integrálni. Ez a megközelítés kettős irányultsággal
jellemezhető, mivel egyszerre épít a létező digitális
forrásokra és a mesterséges intelligencia előnyeire.
(Autoref.)

Míg az oktatók és az adminisztratív munkatársak
szóban fejezték ki izgatottságukat a „kutatói összejövetelekkel” kapcsolatban, a könyvtáros kollégák
egyedi észrevételek alapján számoltak be e modell
intézményükben való sikeres bevezetéséről, a hallgatók pedig informális pozitív visszajelzéseket adtak, ez
a kutatás első ízben vizsgálta a modellt formálisabb
keretek között, hogy megragadja, miben áll az értéke.
(Autoref.)

Olvasószolgálat, tájékoztatómunka

Lásd még 235, 268

243/2019

Kölcsönzés

RIEHMAN-MURPHY, Christina – HUNTER, Jennifer: Affirming the research party reference model. – Bibliogr. In:
Reference services review. – 47. (2019) 1., p. 48-59.

244/2019

A „kutatói összejövetelek” olvasószolgálati modelljének
igazolása

NEUBAUEROVÁ, Viola: Artotéka Městské knihovny v
Praze In: Čtenář. – 71. (2019) 2., p. 49-51.

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; Kommunikáció -használókkal; Olvasószolgálat;
Referensz; Rendezvény

A Prágai Városi Könyvtár artotékája

A tanulmány célja, hogy alátámassza a „kutatói ös�szejövetelek” (Research Parties) nevű, közösségi
környezetben alkalmazott új, kiegészítő olvasószolgálati modell értékét.
A „kutatói összejövetelek” látogatói (n = 43) körében a szerzők feleletválasztós és nyitott kérdésekből
álló felmérést végeztek három szemeszteren keresztül, annak érdekében, hogy felállítsák a részt vevő
alsóbbéves egyetemisták profilját, felmérjék, honnan
hallottak az eseményről, és értékeljék a hallgatókkal
való interakciók minőségét.
A válaszadók egyöntetűen egyetértettek abban, hogy
a „kutatói összejöveteleken” a könyvtárosokkal folytatott interakcióik hasznosak voltak, mivel az információkeresési igényeik – beleértve a források felkutatását, az adatbázisokban való keresés elsajátítását,
a kutatás körülhatárolását, a tudományos írást és a
hivatkozást – ily módon válaszra találtak. A felmérés
részvevői említették a könyvtárosok hozzáállásának
olyan vonásait is, mint a lelkes párbeszéd, a bátorítás
és a türelem. Számos hallgató reflektált a saját tanulási folyamatára, és utalt arra, hogy a jövőben újra
segítséget kérne egy könyvtárostól.
Az eredmények azt mutatják, hogy a „kutatói összejövetelek” hasznosak az alsóbbéves hallgatóknak, és
fáradságot megérő modellt jelentenek azon felsőoktatási könyvtárak számára, melyek ki kívánják egészíteni a hagyományos olvasószolgálatukat.

Az artotéka célja, hogy a nagyközönség jobban megismerje a képzőművészeti alkotásokat, hazavihesse
azokat saját otthonába, ezáltal közelebb kerüljön a
művekhez, és esztétikai élményhez jusson. A könyvés képgyűjteményt magában foglaló artotékát a Prágai Városi Könyvtár 1978 óta gyarapítja, gyűjtőkörébe tartozik az építészet, a festészet, az iparművészet,
a design, a szobrászat, a fotóművészet, valamint a
kapcsolódó szakterületek könyvei és folyóiratai. A
gyűjtemény a képzőművészeti hallgatók és a laikusok érdeklődését egyszerre szolgálja ki. Különleges
és egyedi szolgáltatás a grafikák, reprodukciók kölcsönzése a képgyűjteményből, amely 20–21. századi
cseh és nemzetközi képzőművészek, festők alkotásait
tartalmazza.
Az eredeti grafikák értéke az idővel együtt változik,
jelenleg jóval magasabb, mint az eredeti vételáruk
volt. A képgyűjtemény több mint 9500 grafikából
és reprodukcióból áll. Ezeket a magáncélú használat
mellett irodák, hivatalok, iskolák, idősotthonok díszítésére, dekorációként kölcsönzik a könyvtárból.
A ’80-as években a kölcsönzés térítéses volt, a reprodukciókért 1 koronát, a grafikákért 10 koronát
kellett fizetni. Egyszerre két grafikát és két reprodukciót lehetett kölcsönözni, három hétre, hosszabbítási lehetőséggel. Jelenleg beiratkozással ingyenesen
kölcsönözhetőek a képek, fizetni csak késedelmes
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visszahozatal vagy károsodás esetén szükséges. A
városi könyvtár bármely fiókjába beiratkozott olvasó kölcsönözhet az artotékából. Minden 15 év feletti, több mint egy éve beiratkozott olvasó összesen
húsz reprodukciót kölcsönözhet egyszerre, ezen belül a grafikákból legfeljebb négyet. A reprodukciók
és grafikák háromféle méretűek: kicsik, közepesek
és nagyok. A grafikákat üvegezett keretben vagy
paszpartuval, üvegezve, a reprodukciókat üvegezett
keretben vagy anélkül kölcsönzik. A szabadon álló
reprodukciók saját keretbe is helyezhetőek.
A könyvtár által szervezett előadások és találkozók a
képzőművészet témáihoz kapcsolódnak, hangsúlyozva, hogy mi mindennel gazdagíthatják a műalkotások
életünket. Havonta egyszer tartanak ilyen előadásokat, melyekre pedagógusokat is hívnak.
A könyvtár 1983 óta szervez kiállításokat, jelenleg
ezek havonta cserélődnek, s a gyűjtemény darabjaiból kerülnek ki. Céljuk elsősorban a képzőművészeti
tanulmányokat folytatók támogatása. Számos képzőművész egyedi kiállítására is sor került az elmúlt
30 évben.
A jövőben tervezik a képek közvetlen kiszállítását
is, főként az idősek otthonaiba, térítésmentesen. A
modern reprodukciókat felületi fóliával védik, nem
üvegezik, hogy szállítás közben ne sérülhessenek.
Kiemelt cél a képek közötti kényelmesebb válogatás
lehetőségének biztosítása; jelenleg ez nem annyira
használóbarát, a képeket szorosan egymás mögött tárolják. Napirenden van az artotéka átköltöztetése egy
másik prágai városrészbe: felmerült a Kongresszusi Központ vagy a Žižkovi teherpályaudvar épülete
is, ám egyelőre még keresik a megfelelő helyszínt a
gyűjtemény befogadására.
(Prókai Margit)
Lásd még 231, 232, 234, 235, 247

Könyvtárközi kölcsönzés,
dokumentumszolgáltatás
Lásd 234, 247
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Hátrányos helyzetû olvasók ellátása
245/2019
HORTON, Jalesia: Senior citizens in the twenty-first-century public library. – Bibliogr. In: Public library quarterly.
– 38. (2019) 2., p. 179-192.
Idős polgárok a 21. századi közkönyvtárban

Használók képzése; Hozzáférhetőség; Idős olvasó; Információtechnológia; Közművelődési könyvtár; Mozgókönyvtár; Szolgáltatások
A közkönyvtárak népszerűsége egyre nő: ezek az
intézmények gyakran a települések központi intézményeivé váltak. A „harmadik hely” eszmeiségének
jegyében szolgáltatásaikra, gyűjteményükre és tereikre sokféle használói csoport tart igényt. Egyre több
helyen foglalkoznak kiemelten a 65 évesnél idősebbekkel, az úgynevezett harmadik életkorba lépőkkel.
Az Egyesült Államokban az American Library
Association (ALA) 1999-ben, a Reference and User
Services Association (RUSA) 1987-ben (módosítása:
2008-ban) fogalmazott meg irányelveket az időseknek nyújtott könyvtári szolgáltatásokról. Az utóbbi
években ismerték fel, hogy ez a használói csoport
igen sokrétű, és sokféle igénnyel jelentkezik. Az
idősek hosszabb ideig élnek, és egészségesebbek,
mint korábban. A közkönyvtáraknak nyitniuk kell e
csoport felé, és jelezniük kell, hogy milyen sokféle
forrással állnak rendelkezésükre. Az aktívabbak el
tudnak menni a könyvtárba, esetükben a könyvtár
a tartalom szolgáltatására koncentrálhat, a kevésbé
aktívak pedig mozgókönyvtári ellátást igényelnek.
A sztereotípia szerint az idős olvasókat jellemző módon a szépirodalom és az egészségükkel kapcsolatos
információk érdeklik. A RUSA irányelveiben ezek
mellett a közösségi szolgáltatások, az egyesületi és
önkéntes munka, az önálló életvitel és különböző
jogi kérdések szerepelnek. A szolgáltatandó dokumentumok köre túllép a könyveken: szükség van
öregbetűs és Braille-dokumentumokra, magazinokra, hangoskönyvekre, filmekre, DVD-kre és online
forrásokra is. Az időseknek szolgáltató közkönyvtári
fiókok és az idősek otthonába és más helyekre kihelyezett kisebb gyűjtemények legtöbbje cserélődő
állománnyal rendelkezik, amelyet bizonyos időszakonként frissítenek.
A közkönyvtárak időseknek nyújtott szolgáltatásai
között kiemelt helyet kap a technológia rendelkezésre
Könyvtári Figyelõ 2019/4

bocsátása és az ezzel kapcsolatos képzések. Ezek leggyakoribb témái: a szolgáltatások hatékony elérése és
használata, a könyvtári weboldalak, az elektronikus
és digitális források, a közösségi média, továbbá a
különböző eszközök kezelése. Van, hogy az érintettek
saját eszközeiket hozzák el, vagy különböző eszközöket kölcsönöznek a könyvtárból (e-olvasókat, táblagépeket, nagyítókat, nagybetűs billentyűzetet stb.).
Az idősek kedvelik a gyakorlatias képzési formákat
(egyénileg vagy csoportban), örömöt jelent számukra
a tanulás, szeretnének fejlődni és azonnal alkalmazni akarják a tanultakat. Vannak közöttük kezdők és
olyanok, akik ismerik az alapokat, és tippeket és trükköket szeretnének elsajátítani. A könyvtárosok olyan
alkalmakat is biztosítanak, amikor bárki beugorhat a
könyvtárba technikai tanácsért.
Az időseknek a legtöbb ellátó intézményben egyéni
megrendelésre házhoz viszik a könyveket. A szolgáltatás ingyenes, a kölcsönzési határidő hosszabb a
szokásosnál. Van olyan hely, ahol az időseknek nem
számítanak fel késedelmi díjat. A mozgókönyvtári
ellátásban a könyvtárak együttműködnek más, közösségi és „mozgékony” szolgáltatásokra képes egészségügyi és idősekkel foglalkozó intézményekkel,
szervezetekkel, azok önkénteseivel. A tapasztalatok
szerint a személyes találkozás például egy könyvtárossal az idősek számára már magában is terápiás
jellegű, az új készségek elsajátítása pedig szellemileg ösztönzi őket. A közösségi média megismerése
új lehetőséget jelent számukra a külvilággal, benne
a könyvtárral való kapcsolattartásra.
A könyvtári honlapokat a közkönyvtárak a National
Institute on Aging és a National Library of Medicine
útmutatási alapján idősbarát módon alakítják ki. Az
elektronikus hozzáférést különböző, a látást és hallást segítő szoftverek támogatják, amelyek egy része
már be van építve a weboldalakba és különböző dokumentumokba.
Nagy szükség van arra, hogy az időseknek nyújtott
szolgáltatásokról felmérések keretében visszajelzések érkezzenek, hogy kiderüljön, találkoznak-e az
igények az új szolgáltatási törekvésekkel, és a közkönyvtárak érdemben tudják-e segíteni az idős generáció élethosszig tartó tanulását.
(Hegyközi Ilona)
246/2019
ZULKEY, Claire: Give them shelter? Libraries face tough
choices when homeless patrons set up permanent residence In: American libraries. – 50. (2019) 6., p. 38-42.
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Nyújtsunk nekik menedéket? A könyvtáraknak kemény
döntéseket kell meghozniuk, amikor a hajléktalanok odatelepednek a közelükbe

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Kommunikáció
-használókkal; Közművelődési könyvtár; Társadalmi követelmények
Az amerikai városok könyvtárai számára komoly
problémát okoz, hogy a könyvtárak környezetében,
például parkolóikban a hajléktalanok éjszakánként
letáboroznak. Számuk egyre nő: az utóbbi időben
volt olyan könyvtár, amelynek parkolójában egyszerre több mint húsz hajléktalan lakott. Az otthonukat
elvesztett emberek között sok a mentális beteg és a
kábítószerfüggő, gyakran kerül sor rendőri intézkedésre is. Sok a szemét, alkoholt fogyasztanak, WCnek használják a környező zöldterületeket, eldobálják
az injekciós tűket. Összeütközések is előfordulnak
a régebben ott tartózkodók és a később megjelenő
hajléktalancsoportok között.
A könyvtárak nehezményezik, hogy a hajléktalanok
elriasztják a könyvtárlátogatókat, ezért igyekeznek
különböző intézkedéseket hozni, például bevezetik
a tartózkodási tilalmat este 10 és reggel 8 között az
érintett területeken, továbbá nem engedik sátrak, hálózsákok, bútorok és egyéb építmények használatát,
valamint eltávolítják az épület előtti asztalokat és
ülőbútorokat, vagy rácsokat állítanak fel. Egyes helyeken azt tapasztalták, hogy a munkatársak munkaidejük egynegyedét a könyvtár látogatói és a környéken életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok közötti
viták rendezésével töltik.
A könyvtáraknak minden használó rendelkezésére
kell állniuk. A problémákra igyekeznek más önkormányzati intézményekkel (hajléktalanszállók, rendőrség, kórházak, polgármesteri hivatal, tűzoltóság)
együttműködve, egyeztető csoportok létrehozásával
és a bizalomra építve hatékony és megértő megoldásokat találni. Mindez stratégiai gondolkodást,
türelmet és tapintatot kíván. A cél érdekében különböző jelzéseket tesznek ki, szórólapokat készítenek,
illetve szociális munkások is segítenek a hajléktalanoknak tartózkodási helyet találni. A könyvtárosok
tehát nagymértékben támaszkodnak más területek
tapasztalt szakembereire. Azt szeretnék elérni, hogy
az érintettek elfogadják a segítő szakmák munkatársainak támogatását.
A hajléktalanok tiltakoznak a korlátozások miatt, ennek különböző formákban adnak hangot. A könyvtárak azonban hangsúlyozzák, hogy a hajléktalanokat
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nem akarják elüldözni, számukra mindig van hely a
könyvtárban, sőt, ezek az intézmények a társadalom
perifériájára szorultaknak az egyik utolsó menedéket jelentik. A városok lakói pedig azt keresik, hogy
miben segíthetnek a hajléktalanoknak, élelmet és takarókat hoznak nekik.

A cikk számos település gyakorlatából idéz, és a
Chetco Community Public Libraries (Brookings,
Oregon) példáját ajánlja modellként.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 228, 256, 259

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek
247/2019
HARNEGIE, Mary Pat: Branching out and becoming a
hospital library system. – Bibliogr. In: Journal of hospital
librarianship. – 19. (2019) 2., p. 173-181.
Egy kórházi könyvtári rendszer kiépítése intézmény-ös�szevonások után

Gépi könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; Kórházi
könyvtár -betegeké; Kölcsönzés; Könyvtárközi kölcsönzés; Összevonás -könyvtáraké; Szakkönyvtár -egészségügyi; Tervezés
A cikk középpontjában az Ohio állambeli, 9 kórházból és 80-nál több családi egészségügyi központból,
valamint támogató intézményből álló, Ohio CCHS
(Cleveland Clinic Health System) működését támogató könyvtári rendszer létrejöttének le nem zárult
folyamata áll.
Az Ohio CCHS egészségügyi rendszer kialakulása az
Egyesült Államokban folyó kórházi összeolvadások
és felvásárlások sorába illeszkedik. Az így létrejött
egészségügyi konglomerátumot a központi egyetemi
campuson található Floyd D. Loop Alumni Könyvtár, valamint három regionális kórházi könyvtár: a
Fairview, Hillcrest és South Pointe látja el, amelyek
megfelelő személyzettel rendelkeztek. A többi Ohio
állambeli kórház alig rendelkezett könyvtári szolgáltatással. A regionális könyvtárak forrásai elavultak
voltak, és a könyvtárak képtelenek voltak megfelelő
szintű szolgáltatást nyújtani.
A könyvtárak egyesülését végül a gazdasági szükségszerűség követelte ki. Addig a rendelkezésre álló
források megállapodáson alapuló, önkéntes konzorciumi befizetések voltak. A megvásárolt szolgáltatások
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egyike kritikus fontosságú volt a kórházak klinikai
döntéshozatalt szolgáló információs rendszere számára. Viszont akadt olyan kórház, amely nem volt
érdekelt benne, sőt, ki akart vonulni a megállapodásból. Így azonban a többi kórház is elesett volna
a szolgáltatástól. A megoldás az lett, hogy a kilépni
kívánkozó kórházat maradásra bírták, az eset pedig
lendületet adott a kórházi könyvtári konzorciumból
kinövő könyvtári integrációhoz, mely a fő egyetemi
campus irányítása és égisze alatt valósult meg – anélkül, hogy személyzeti, hely-, illetve szolgáltatásbeli
veszteség érte volna az egységbe belépő regionális
könyvtárakat.
Az alábbi célok fogalmazódtak meg a könyvtárak
integrációjával kapcsolatban: a tagkönyvtárak katalógusainak egyesítése a fő campus OPAC-jában, a
Sierra telepítése a regionális könyvtárakba, egységesített kölcsönzési szabályok bevezetése, hozzáférés
biztosítása minden tag számára a digitális forrásokhoz, a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás fejlesztése. A végső cél pedig az, hogy „egy
könyvtárrá” váljanak.
Az integráció kiindulópontjául megjelölt egységes
katalógus és olvasói nyilvántartás létrehozása úgy
valósult meg, hogy a regionális könyvtárak 800 olvasójának, valamint a nyomtatott könyveknek a rekordjait a könyvtárosok kézzel áttöltötték a Sierrába. A
könyvtárosok és az önkéntesek minden egyes könyvet NLM (National Library of Medicine) szakjelzettel
és vonalkóddal láttak el. Lefényképezték a könyvek
címoldalát is, és a főkönyvtárban a katalogizáló ennek alapján készítette el a rekordokat. Megfogalmazták az új, egységes kölcsönzési szabályzatot is. Az
integrált könyvtári rendszer segítségével az olvasók
és a források bárhonnan azonosíthatókká váltak a
Clevelandi Klinika könyvtárának weboldalán keresztül. A regionális könyvtárak honlapjait egységesítették, így kompatibilisak a fő campus weboldalával.
Könyvtári Figyelõ 2019/4

2018-ban a személyzettel nem rendelkező könyvtárak
használhatósága érdekében egy olvasói önregisztrációs modult adtak hozzá a Sierrához, melyet három
fázison keresztül teszteltek, s a cél az, hogy a klinikai
személyzet bárhonnan csatlakozhasson, és távoli eléréssel bármikor használhassa az e-forrásokat.
Az integráció legnagyobb meglepetése a kölcsönzés
területén jelentkezett. A várakozással ellentétben a
kérések 71%-a a fő campusból a regionális könyvtárak állománya felé irányult. Az OhioLINK-hez való
közvetlen hozzáférés sajnos nem biztosítható a regionális kórházak számára, ezért ők a könyvtárközi
kölcsönzés beiktatásával kétszintű hozzáférés révén
juthatnak a gazdag tartalmakhoz. A forrásokhoz való
egyenlő hozzáférés így még számos kihívást tartogat.
A hozzáférési jogosultságok kezelésére különböző
használói típusokat hoztak létre. Ezek kezelése is
további fejlesztéseket igényel.
Az Ohio CCHS anyaintézménye 52 000 dolgozót foglalkoztat. Számukra figyelemfelkeltő markentingterv
segítésével kell nyilvánvalóvá tenni az ohiói egészségügyi rendszer által nyújtott könyvtári szolgáltatások értékét.
A cikk az „egy könyvtárrá” való integráció eddigi és
további feladatainak felsorolásával végződik.
(Heronyányi Zsolt)
Lásd még 218

Könyvtártudományi tájékoztatás
248/2019
BÄRNREUTHER, Karin [et al.]: Aubib.de – Information
bewegt die Welt : eine Plattform für den Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen In: Bibliotheks-forum Bayern.
– 13. (2019) 1., p. 45-47.
Aubib.de – az információ mozgatja a világot! Egy platform
a levéltári és könyvtári képzés számára

Honlap; Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyv
tárosképző intézmény; Könyvtártudományi tájékoztatás;
Oktatási anyag; Portál
A https://www.aubib.de/ platform ötlete a Bajorországi Közszolgálati Főiskola (Hochschule für
den öffentlichen Dienst in Bayern, HföD) egyik
alapszakos könyvtáros évfolyamának projektje során született. A főiskolán 2016-ban indult, a régi
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könyvtárosképzést felváltó levéltári és könyvtárügyi képzés a negyedik félévben ugyanis újfajta
vizsgafeladatot vezetett be: egy gyakorlati jellegű
projektmunkát, melyet 2–5 fős csoportokban kell
elvégezni. Ez alkalommal az öt főből álló csoport
egy olyan weboldal kialakítását tűzte ki, amely a levéltári és könyvtárügyi tanulmányokhoz szükséges
valamennyi ismeretet összegyűjtve tartalmazza, és
egy helyen, egykapus rendszerben (one stop shop)
teszi elérhetővé.
A csoport tagjai – a cikk írói – először tisztázták a
weboldal tartalmi követelményeit. A cél az volt, hogy
tájékoztatást adjanak a tudományos könyvtári dolgozók munkájáról és a képesítés megszerzéséről, továbbá konkrét információkkal szolgáljanak a HföD-ről,
főleg a levéltári és könyvtárügyi képzési ágról, ezen
belül pedig a könyvtár- és információmenedzsment
szakról. Az oldalnak alkalmaznia kellett a tudásmenedzsment valamennyi eszközét, emellett szerették
volna a szak már működő blogját is beépíteni.
Optikailag és tartalmilag az oldalnak áttekinthetőnek,
modernnek, vonzónak és pontosnak kellett lennie,
egyszerű, de tetszetős dizájnnal. Ami a felépítést
illeti, logikus és könnyen megvalósítható struktúrában gondolkodtak. Az aubib.de a tervek szerint
egyszerre kívánja felkelteni az érdeklődést a szakma iránt és tájékoztatni a nagyközönséget, de szűkebb értelemben a HföD könyvtároshallgatóinak és
könyvtároshallgatóiról szól.
A projekt megmutatta, hogy a hallgatók mit sajátítottak el addigi tanulmányaik során. A feladatok
tisztázása és elosztása után elkészült a projektterv, és
belefogtak a megvalósításba. Tartalommenedzsmentrendszerként (CMS) – rugalmassága, elterjedtsége,
bővíthetősége és kezelhetősége miatt – a TYPO3-ra
esett a választás. Emellett szükség volt a HTML, a
CSS, PHP, TypoScript és a JS mélyebb ismeretére
is. A következő lépés a rajzok, fényképek, videók és
szövegek létrehozása volt. A szövegeket sokszor átírták, mire a végleges változat létrejött – ebben sokat
segített a diáktársak és az oktatók véleménye is. Az
oldal neve is egy közvélemény-kutatás eredménye:
az Archiv- und Bibliothekswesen képzési ág rövidítése. A tematikát négy csoportra osztották: szakma és
tanulmányok; a felvételi eljárás; a főiskola és a szakok; végül a gyakorlati képzést nyújtó könyvtárak. A
lakattal jelölt tartalmak az adott évfolyam vagy kurzus „zárt anyagait” jelölik, melyekhez az érintettek
jelszóval férhetnek hozzá.
Szerepelnek az oldalon még olyan bajor, német és
nemzetközi projektek is, melyeket fontosnak tartottak
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(bavarikon, Német Digitális Könyvtár, Europeana),
ezen kívül helyet kaptak külföldi szakmai gyakorlatokról szóló élménybeszámolók, ötletek a hatékony
információkereséshez és segédletek az információs
kompetenciák átadásához.
A weblapot úgy alakították ki, hogy a későbbi évfolyamok hallgatói továbbfejleszthessék és szerkeszthessék, a jövőben is hirdetve a jelmondatot: „Az információ mozgatja a világot!”
(Murányi Lajos)

Szakterületi tájékoztatási
rendszerek
249/2019
POLEY, Christoph: Das Suchportal LIVIVO im Wandel
der Zeit. – Bibliogr. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie. – 66. (2019) 3., p. 110-119.
Res. angol nyelven
A LIVIVO szakportál kialakulása

Ágazati tájékoztatási központ; Kutatás információellátása; Országos szakkönyvtár -egészségügyi; Portál; Tájékoztatás -egészségügyi
A Német Központi Orvostudományi Könyvtár (ZB
MED) az élettudományok területén központi információszolgáltatónak számít Németországban és
Európában. A kutatás információellátásáért felelős
intézményként partner a tudományos információk
és kutatási adatok gyűjtésében, feldolgozásában és
felhasználásában. Szakirodalmat, szakmai információt és erre épülő, hozzáadott értékű szolgáltatásokat
nyújt a kutatáshoz és publikáláshoz. A keresőportálok
fejlődése már csaknem 20 éves múltra tekint vissza,
ezzel foglalkozik ez a tanulmány is. A virtuális szakkönyvtárként induló, metakeresési funkcióval ellátott
keresőszolgáltatás a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően mára a LIVIVO elnevezésű portállá alakult,
amely központi és szemantikus alapú keresőindexszel rendelkezik. Korszerű és hálózati platformként
használói számára hozzáférést nyújt a tudományos
irodalomhoz, a kutatási adatokhoz és a ZB MED
egyéb szolgáltatásaihoz.
(Autoref.)
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Kutatás és termelés
információellátása
250/2019
ANDREWS MANCILLA, Heather [et al.]: On a quest for
cultural change : surveying research data management
practices at Delft University of Technology. – Bibliogr. In:
LIBER quarterly. – 29. (2019) 1., p. 1-27.
A változás előmozdításért: a kutatásiadat-kezelési gyakorlatok vizsgálata a Delfti Műszaki Egyetemen

Adatfeldolgozás; Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szokások; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; Kutató -mint olvasó
Az adatokkal való sáfárkodás (data stewardship)
projektje a hollandiai Delfti Műszaki Egyetem új
kezdeményezése. Célja az, hogy a kutatási adatok
kezelése és az ehhez kapcsolódó szabályozás terén
kiforrott gyakorlat jöjjön létre az egyetemen. A projekt fő újdonsága az, hogy minden karon van egy-egy
adatsáfár, aki figyelembe veszi a szakterületi különbözőségeket. Ennek érdekében az összes olyan karon, ahol legkésőbb 2018 júliusa óta dolgozik ilyen
munkatárs, 2017 vagy 2018 folyamán felmérték a
kutatási adatok kezelésének állapotát. Az eredmények
mindenütt hasonló trendeket mutattak. A kutatók
nincsenek tisztában az adatkezelési terveknek (data
management plans), a FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable = Megtalálható, Hozzáférhető, Interoperábilis és Újrahasznosítható) alapelveknek
való megfelelésnek, valamint az adatrepozitóriumok
használatának a fontosságával. A 680 válaszadó (oktatók, kutatók, doktorjelöltek) körében olyan arányszámok kerültek napvilágra, miszerint csupán 42%
készít automatikus biztonsági mentést a kutatási adatairól, 13% számolt be adatvesztésről az előző évből,
és közel 50% nincs tisztában azzal, ki a kutatási adatok jogtulajdonosa.
A kutatási adatok kezelése iránt ugyanakkor nagy az
érdeklődés, ezért a projekt a következőkben azt célozza meg, hogy a témában tájékoztatási kampányt
folytassanak, és megszervezzék a képzést az egyetem
egészében és kari szinten egyaránt.
(Koltay Tibor)
Lásd még 210, 220, 249, 267, 275
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Oktatás információellátása
251/2019
MI, Xiying – POLLOCK, Bonita M.: “Ebooks for the Classroom+” at University of South Florida Libraries : a case
study of database management. – Bibliogr. In: Journal of
web librarianship. – 13. (2019) 2., p. 95-111.
E-könyvek a tantermekben a Dél-floridai Egyetem Könyvtárai jóvoltából: egy adatbázis működtetésének esettanulmánya

Adatbázis; Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Felsőoktatási könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Oktatás
információellátása; Tankönyv
A Dél-floridai Egyetem Könyvtárai az egész campusra kiterjedő „Tankönyv-megfizethetőségi Projekt” kezdeményezését támogatták azáltal, hogy

egy „E-könyvek a tantermekben+” (Ebooks for the
Classroom+) elnevezésű e-könyv adatbázist hoztak
létre és gondoznak. Az adatbázis elősegíti, hogy az
oktatók tankönyvként fogadják el a könyvtári beszerzésű e-könyveket, abban a reményben, hogy
a hallgatók tanulmányi sikereket érhetnek el anélkül, hogy fizetniük kellene a drága tankönyvekért.
Az adatbázist a könyvtár építi és gondozza a szolgáltatók által biztosított adatok felhasználásával. A
tanulmány az adatbázis építésével és frissítésével
kapcsolatos véleményeket, kihívásokat és jövőbeli
terveket mutatja be.
(Autoref.)
Lásd még 220, 267

Ismertetések
Lásd 266

Vezetés, irányítás
Tervezés
252/2019
SANCHES, Tatiana: Shrink to fit or prune to strengthen :
adapting the strategic plan in an academic library as
response to environmental change. – Bibliogr. In: New
review of academic librarianship. – 24. (2018) 3-4., p.
310-325.
Összehúzzuk magunkat? A stratégiai terv hozzáigazítása
a változó környezethez egy felsőoktatási könyvtárban

Felsőoktatási könyvtár; Költségvetés; Középtávú terv;
Kutatás információellátása; Oktatás információellátása;
Tervezés; Vezetés
A változó időkben a könyvtárak rendre olyan identitáskérdésekkel szembesülnek, amelyek nyomán
nehéz megmondani, hogy „merre van az előre”.
Továbbvihetők-e ugyanazok a szerepek a digitális
környezetben, amikor az információt közvetlenül is
elérik a használók? Milyen programokat, tevékenyKönyvtári Figyelõ 2019/4

ségeket kell a könyvtáraknak felvállalniuk? Vajon
a papíron történő olvasás megmarad-e a jövőben?
A stratégiai tervezés választ adhat az ilyen jellegű
kihívásokra.
A szervezetek és az egyének a fejlődésük során számos olyan lépést tesznek és sok olyan helyzeten
mennek keresztül, amelyeket krízisként élnek meg.
A stratégiai tervek módszert jelentenek a kommunikációra és az intézményi szerepek megerősítésére,
valamint a felsőoktatási könyvtárak rövid, középés hosszú távú menedzselésére. A stratégiai tervek
egyben fontos szerepet játszanak abban is, hogy
megalapozzák a szervezet változásokhoz való alkalmazkodási készségét.
A cikk a stratégiai tervezésről, a változásmenedzsmentről és a szervezeti pszichológiáról szóló szakirodalom áttekintése alapján kínál megoldást egy, a
szervezet számára kockázatos helyzetben való beavatkozásra az erőforrások hiányával jellemezhető
környezetben, a következő három lépésen keresztül:
1. helyzetértékelés és kockázatelemzés; 2. az erőforrások mozgósítása a problémákkal szemben; 3. a
helyzet stabilizálása. Az elméleti kérdések mellett a
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Lisszaboni Egyetem Könyvtárának stratégiai tervezési folyamata szolgál gyakorlati példaként.
A jó tervezéshez mindig a kontextus alapos ismeretére van szükség. Látni kell azokat a beavatkozási pontokat, amelyekhez kapcsolódóan meg lehet
határozni az elérendő célokat. Ehhez érdemes egy
SWOT-analízis keretében feltárni a szervezet erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a rá leselkedő
veszélyeket.
Az erőforrások mozgósítása érdekében a helyzetfelmérést követően meg kell keresni a stratégiai beavatkozási pontokat. Ezeket három, egymásra épülő
kulcsterületre lehet osztani:
1. Szervezet és menedzsment. Ide tartoznak az alapvető tevékenységek, a terek minél hatékonyabb
kihasználásától kezdve a gyűjtemények kezeléséig
(beszerzés, katalogizálás, osztályozás és a dokumentumok szolgáltatása). Szervezeti és menedzsmentkérdés ezen túl a belső folyamatok mérése és
ezen keresztül a minőség biztosítása.
2. A képzések lefedik mind a használóknak nyújtott
képzéseket, mind pedig a használókkal foglalkozó munkatársak képzését. A használóképzéssel
fejleszthető az információs műveltség, ezen túl
azonban egy egyetemi könyvtárnak szükséges támogatnia a tudományos életben szükséges készségek megszerzését is.
3. A tudás disszeminációja szintén elengedhetetlen: olyan tevékenységek tartoznak ide, mint a
kutatás támogatása, az oktatóknak és kutatóknak nyújtott szolgáltatások és a nyílt intézményi
repozitóriumok fenntartása.
A helyzet stabilizálásához szükséges, hogy a beavatkozásokban vegyen részt valamennyi munkatárs a
technikai személyzettől a vezetőségig, építve a szervezetben működő bevett együttműködésekre. Az
erőforráshiányra adott negatív reakciók helyett – az
egyetemi oktatást és kutatást támogató küldetésnyilatkozat szellemében – a munkakörök, a szolgáltatások és a szervezet rugalmas újraszervezésére kell
törekedni.
Egy válsághelyzetben meg kell ismernünk a környezetünket, érzékelni a lehetséges kockázatokat és elemezni a külső és belső adottságokat. A megváltozott
környezetben való működésben az alkalmazkodás és
a tanulás a legfontosabb készségek.

Munka- és rendszerszervezés,
értékelés
253/2019
BARTLAKOWSKI, Katja: Keine Angst vor internen QMAudits : Stärkung der organisationalen Lern- und Fehlerkultur mit kreativen Auditmethoden In: BuB. – 71.
(2019) 5., p. 297-299.
Res. angol és francia nyelven
Nem kell félni a belső minőségmenedzsment-auditoktól:
a tanulás és a hibák iránti tolerancia szervezeti kultúrájának erősítése kreatív auditálási módszerekkel

Hatékonyság; Kommunikáció -személyzeten belül; Munkaszervezés; Munkaszervezet; Normatívák, mutatószámok; Szabvány; Vezetés
A minőségmenedzsment a könyvtári szakma részévé vált. A kérdés több mint húsz éve foglalkoztatja a
könyvtáros közösséget; számos közkönyvtár és felsőoktatási könyvtár van túl a végrehajtás fázisán, és
dolgozik változatos minőségmenedzsment-modellekkel, az ISO 9001-től a Total Quality Managementen
(TQM) keresztül a saját, személyre szabott minőségbiztosítási rendszerek használatáig. Ám a minőségmenedzsment bevezetése gyakran nem elegendő. Épp
ellenkezőleg, folyamatos újraértékelésre van szükség.
És ha a minőségbiztosítás a cél, több módszer belső
vizsgálatok vagy auditok elvégzését is előírja. Emberi
dolog az „értékelést”, az „értékelés hatálya alá esést”
negatív érzésekkel, vagy akár szorongással társítani,
ám mindannak az előnyeit már ritkábban ismerik fel,
amit egy belső auditból lehet tanulni. A kreatív auditálási módszerek különösen alkalmasak arra, hogy
újszerű lehetőségeket biztosítsanak egy nyugodtabb,
a hibákból való tanulást és a hibák kijavítását támogató szervezeti kultúra megteremtésére.
Számos auditálási módszer létezik, amely kreatívabb kereteket teremt a megszokott interjús technikáknál, vagy a gyakran kevéssé népszerű résztvevő
megfigyelésnél. Ezek némelyikét – a csoportkvízt, a
folyamatauditálást, a spontán auditálást, a hospitáló
auditálást, a jó gyakorlatok auditálását és az önértékelő játékokat az ISO 9004 alapján – a cikk szerzője
érdekfeszítően mutatja be.

(Tóth Máté)
Lásd még 227, 237, 247, 270, 272
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(Autoref.)
Lásd még 219, 227, 252, 265
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Pénzügyi és gazdasági kérdések
254/2019
COATES, Tim: On the closure of English public libraries.
– Bibliogr. In: Public library quarterly. – 38. (2019) 1., p.
3-18.
A brit közkönyvtárak bezárásáról

Költségvetés; Könyvtárügy; Közművelődési könyvtár;
Megszűnés -könyvtáré; Statisztika; Támogatás -pénzügyi
-állami, hatósági
Az Egyesült Királyságban a közkönyvtári szolgáltatás, amely harminc évvel ezelőtt rendkívül népszerű
volt, mára jóval kevésbé használt közösségi szolgáltatássá változott. A gyűjtemények szegényesek
és rosszul szervezettek. A nyitvatartási idő rövid és
kiszámíthatatlan. Az épületeket nem kezelik megfelelően, és a külsejük is siralmas.
Az okok arra vezethetők vissza, hogy a közszférában
nincs közvetlen kapcsolat a közösség igényeivel. Az
idők folyamán megváltoztatták a könyvtárak szerepkörét, hogy az épületeikben változatos szociális és
közösségi szolgáltatásoknak adjanak helyet, és meg
kellett felelniük a helyi önkormányzatok bevételszerző törekvéseinek. A helyi önkormányzatok pénzügyi
szakemberei ráébredtek, hogy olyan épületeket kell
fenntartaniuk, amelyek nincsenek eléggé kihasználva. A könyvtárigazgatók a kis könyvtárak bezárását
javasolták. A bezárások és megszorítások negatív
spirált indítottak, ami a használat további visszaeséséhez vezetett.
A kormányzat ösztönzésére az évek során számos új
kezdeményezés történt: közös elhelyezés más helyi
szolgáltatásokkal, az irányítás átruházása, alapítványok létrehozása, ajándékboltok nyitása, különböző
bevételképző tevékenységek vállalása, önkéntesek
alkalmazása. A könyvtárügyben az a nézet terjedt el,
hogy ha a könyvtár túl sok könyvet raktároz, az akadályozza a használatot, a gyűjtemények növekedését
tehát korlátozni célszerű. A könyvtár a tudás közvetítőjéből közösségi központtá vált, egyben a szociális
jólét központjává, különösen a hátrányos helyzetűek
esetében. A könyvtárakat arra kényszerítették, hogy
felvállaljanak különböző profilidegen funkciókat,
hogy modernnek és érdekesnek tekintsék őket.
A könyvtárak használatának visszaesését az internettel, az e-könyvekkel és a könyvesboltokkal magyarázták. 1996-ban a kölcsönzések tekintetében
Könyvtári Figyelõ 2019/4

Anglia állta a versenyt az USA-val és Ausztráliával.
A kölcsönzések száma magasabb volt a könyvtárlátogatásokénál. Húsz évvel később az USA és Ausztrália teljesítménye javult, Anglia viszont lemaradt,
a könyvtárlátogatások száma a felére esett vissza. A
kölcsönzések száma szintén a felére csökkent, míg
Amerikában kissé nőtt, Ausztráliában pedig csak kismértékben csökkent.
A könyvtárépületek közösségi célú hasznosítása
két problémát hozott. Egyrészt jóval többen vették
igénybe a szolgáltatást, másrészt a közösségi szociális szolgáltatások megszervezése jóval nehezebb
feladat, amely másfajta készségeket és felkészültséget igényel. A koncepció akkor talán működött
volna, ha megtartották volna a könyvgyűjtemények
színvonalát. 1996 és 2016 között a közkönyvtárakból
közel 25 millió könyvet távolítottak el. A felszámolt
állományok másfél ezer könyvtár bezárásával voltak
egyenértékűek.
2003-ban a Framework for the Future című kormányzati jelentés új típusú könyvtári szolgáltatásokat helyezett kilátásba, ám nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. A pénzek egy részét olvasásfejlesztésre
fordították ugyan, de a program nem volt eléggé tervszerű, nem készültek költségelemzések, hatásvizsgálatok. A könyvtárak nem rendelkeznek megfelelő
felszereltséggel és erőforrásokkal, hogy a kezdeményezés sikeres legyen. Tevékenységük nem igazolta
azt az állítást, hogy ők lennének az elsődleges partnerek például a digitális szakadék felszámolásában.
Jelenleg nincs olyan stratégiai vagy menedzsmenttörekvés, amely vonzóvá és hasznossá tehetné a könyvtárakat az átlagemberek számára. A könyvtárvezetők
társasága (Society of Chief Librarians) nyolc pontban foglalta össze az önkormányzatoknak címezve,
hogy mit nyújtsanak a könyvtárak: hozzáférést a
kultúrához; digitális tevékenységeket és képzést; a
helyi közösség számára egészséget és jólétet; minőségi információt és online szolgáltatásokat; tanulási
lehetőségeket; a művelt és magabiztos társadalom
lehetőségét; teljességgel elérhető szolgáltatásokat; a
gyerekeknek olvasási inspirációt.
A válságból való kilábaláshoz, a szolgáltatás helyreállításához a szerző tíz pontban javasol megoldásokat, amelyeket radikálisnak minősít: 1. Be kell
ismerni a könyvtári szektorban, hogy a közkönyvtári
szolgáltatásokkal komoly problémák vannak, és sürgősen cselekedni kell. 2. Fel kell ismerni és deklarálni kell, hogy a könyvtárak elsősorban az olvasmányokat és az olvasást jelentik. 3. Amíg nem történik
javulás, a könyvtári szektor nem kérhet több pénzt.
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4. A könyvtári szolgáltatást fenntartó helyhatóságok
számát csökkenteni kell 152-ről 10-re. Ehhez a költségek csökkentése is kapcsolódik. 5. Összesen 10
kompetens menedzsment-csapatra van szükség. 6.
Négyszeresére kell növelni a dokumentumok beszerzésére fordított kiadásokat. Pótolni kell a kivont 25
millió könyvet. 7. A könyvtáraknak legalább heti 25
órában nyitva kellene tartaniuk, a közepes és nagykönyvtáraknak több mint heti 50 órában. 8. Egyetlen
közös könyvtári rendszerre van szükség az országban (számuk meghaladja a százat), amely kapcsolódik a kiadók rendszeréhez. 9. Ismét szorosan együtt
kell működni a kiadói szektorral. 10. A felsőfokú
könyvtárosképzést a közkönyvtári szolgáltatások
újfajta megközelítéséhez kell igazítani.
A szerző véleménye szerint az Egyesült Államokban
azért nincsenek válságban a közkönyvtárak, mert sokat tesznek a helyi környezetükért, a helyi lakosok
nagyra értékelik őket, és a könyvtárosok soha nem
veszítették szem elől, hogy tevékenységük legfontosabb tényezőjét a gyűjtemény jelenti.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 232, 252

Személyzet
255/2019
NARDINE, Jennifer: The state of academic liaison librarian burnout in ARL libraries in the United States. – Bibliogr. In: College & research libraries. – 80. (2019) 4., p.
508-524.
Kiégés a felsőoktatási kapcsolattartó könyvtárosok körében az egyesült államokbeli ARL-tagkönyvtárakban

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Kutatás információellátása; Könyvtárosi hivatás; Munkahelyi légkör; Munkapszichológia; Személyzet
A tanulmány a Maslac Burnout Inventory és az Areas
of Worklife Survey felmérések segítségével a munkahelyi kiégés előfordulását és erősségét vizsgálja
a Tudományos Könyvtárak Egyesülete (ARL) amerikai tagkönyvtáraiban teljes munkaidőben dolgozó
kapcsolattartó könyvtárosok/szakreferensek körében.
Az eredmények szerint főként a személyes kontrollhiány a kiégés érzésének kiváltó oka, és miközben
a kapcsolattartó könyvtárosok jelentős mértékben
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túl vannak terhelve és hiányolják a méltányos bánásmódot, az intézményi és a személyes értékek közötti pozitív korreláció – függetlenül a nemtől és a
munkakörben vagy az adott intézményben eltöltött
időtől – kimagaslónak mondható. Ez az értékek közötti kapcsolat a személyes hatékonyság erős érzésével együtt valamennyire kompenzálhatja a kiégési
tüneteket. Mindazonáltal az eredmények azt jelzik,
hogy a kiégés további vizsgálata szükséges a felsőoktatási könyvtárosok teljes körében, valamint a kapcsolattartó könyvtárosok szakmai tapasztalatainak is
jelentősen változniuk kell ahhoz, hogy csökkenjen az
általuk megélt kiégés mértéke.
(Autoref.)
Lásd még 210, 230

Marketing, közönségkapcsolatok
256/2019
FORD, Anne: Front-loading literacy : laundromat reading
initiatives bring together books, bubbles In: American libraries. – 50. (2019) 5., p. 16-17.
Elöltöltős olvasásfejlesztés: az önkiszolgáló mosodákkal
való együttműködés összehozza a könyveket és a buborékokat

Együttműködés -helyi; Gyermekkönyvtár; Gyermekolvasó; Ifjúság nevelése olvasásra; Kölcsönzés -önkiszolgáló;
Mese; Szolgáltatások; Városi könyvtár
Az Egyesült Államokban sok kisgyermekes család
nem rendelkezik saját mosógéppel, így az önkiszolgáló mosodák jelentős közösségi színtérnek számítanak.
A Chicagói Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosai
már évtizedek óta tartanak olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat ezeken a helyeken. Úgy vélik, a hátrányos helyzetű családok kevésbé gyakran mennek el
a könyvtárba például egy mesefoglalkozásra, ezért
gondosan válogatott könyveket, játékokat és egy tamburint tettek egy szennyeskosárba, majd felkeresték
a mosodákban a kisgyermekes családokat.
A kampány igen sikeresnek tekinthető, a gyerekek
nagyon élvezik a mosás idején tartott foglalkozásokat. A chicagói példa nyomán manapság országszerte hasonló rendezvényeket szerveznek a Mosoda és
Olvasásfejlesztés Koalíció (Laundry and Literacy
Coalition) támogatásával. Munkájuk eredményeképp
Könyvtári Figyelõ 2019/4

gyermekek ezrei részesülhetnek ilyenformán hétköznapi körülmények között korai írás- és olvasásfejlesztésben, szülői részvétellel, gyakorlatilag ingyenesen.
Felmerül a kérdés, hogy ezek a családok miért nem
keresnek fel egy fiókkönyvtárat, ha igényük van
ezekre a szolgáltatásokra. Egy, az Urban Education
című folyóiratban a közelmúltban megjelent tanulmány szerint egyes alacsony jövedelmű régiókban
lecsökkentették a könyvtári rendszerre szánt költségvetést, aminek következtében rövidebb nyitvatartási
időben és kevesebb szolgáltatással vehetik igénybe
a rászorulók a könyvtárakat, ráadásul a szerény bérből élő szülők tartanak a könyvkölcsönzéssel járó
esetleges késedelmi díjaktól. A program támogatói
azt vallják, hogy a mosodás kampány ott és akkor
keresi fel ezeket a családokat, amikor valódi igényük
támad ilyen jellegű foglalkozásokra, ráadásul a lakóhely szomszédságában lévő mosoda olyan közelségbe
hozza a könyvtárakat ehhez a célcsoporthoz, amely
egy fiókkönyvtár esetében nehezen megvalósítható.
Nem minden mosodás kampány egyforma. A „Mosóidő – beszédidő!” (Wash Time Is Talk Time) elnevezésű program angol és spanyol nyelvű plakátokkal
ösztönzi a szülőket, hogy a mosás ideje alatt beszélgessenek, olvassanak és énekeljenek közösen gyermekeikkel. Ezen felül könyvkölcsönzésre is van lehetőség. A „Moss és tanulj!” (Wash and Learn) program
kisgyermekeknek szóló oktatási célú kiadványokkal
megrakott könyvespolcokat kínál a KoomBooks nevű,
elektronikus oktatási anyagokat tartalmazó digitális
szerverek mellett. Az Arkansasi Egyetem programja
önkénteseket von be, akik a gyerekek által kiválasztott könyvekből olvasnak fel a mosodákban.
A programok hatékonyságát a Mosodás Könyvtári
Liga (Laundromat Library Leauge) nonprofit szervezet vizsgálja, együttműködésben a New York-i Egyetemmel. A kiértékelés első fázisát 2018-ban végezték
el, ami igazolta a foglalkozások létjogosultságát: a
résztvevő gyerekeknél harmincszor több írás-olvasással kapcsolatos tevékenységet (beszélgetés, mondókázás, könyvolvasás stb.) regisztráltak a programok
során, mint azoknál a társaiknál, akik számára a mosodákban nem volt elérhető ilyen kezdeményezés.
A kutatás második fázisa 2019-ben igazolta, hogy a
könyvtárosok részvétele a programokban jelentősen
hozzájárult a gyerekek olvasással kapcsolatos aktivitásának növekedéséhez.
(Bódog András)
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257/2019
MIČICOVÁ, Alena: Marketing v praxi Univerzitnej knižnice
Žilinskej univerzity v Žiline. – Bibliogr. In: ITlib. – 23.
(2019) 2., p. 5-12.
Res. angol nyelven
A Zsolnai Egyetemi Könyvtár marketingje a gyakorlatban

Egyetemi könyvtár; Kommunikáció -használókkal; Marketing; Szolgáltatások
A Zsolnai Egyetem Könyvtára öt évvel ezelőtt kezdett újfajta, nyitott kommunikációt a használóival:
kidolgozták az UNIZA-t, egy saját víziót, amely
meghatározza a könyvtári marketing fejlődésének
útját. A szembenézés a közismert SWOT-analízissel
kezdődött, melybe bekapcsolták a munkatársakat,
doktoranduszokat, hallgatókat, oktatókat és tudományos munkatársakat is. A könyvtárban elemezték
a folyamatokat: a munkatársak be- és kilépéseit, a
partnereket, a hálózatokat, az információs forrásokat
és tárhelyeket. Lassan összeálltak a dolgok, mint egy
puzzle, és az eredmény az UNIZA (marketing-útmutató) lett, amelyet 2015-ben fogadtak el.
A kiinduló szándék az volt, hogy a könyvtárat a tervekkel összhangban, innovatív módon mutassák be,
a szolgáltatásokat pedig az egyes célcsoportok igényeihez igazítsák. Másra van szüksége egy elsőéves
hallgatónak, egy fiatal oktatónak a habilitációs eljárás előtt, és megint másra egy karrierje csúcsán járó
professzornak. A személyre szabott szolgáltatásokhoz
megfelelő eszközöket kerestek. Először aktualizálták
az információs csatornákat, egyszerűsítették grafikus
megjelenésüket, átalakították a weboldalakat. Tiszta,
jól átlátható grafikus dizájnra törekedtek. Lehetővé
tették az olvasók számára a kommunikációt, a tevékenységekhez blogot és képgalériát rendeltek.
Az eredmény hamarosan érezhető volt, az új weboldalt rövid idő alatt több mint százezren keresték fel,
pedig ekkor, 2015-ben még nem volt Instagram, és a
Facebook is gyerekcipőben járt. 2018-ban már több
mint ötvenezren látogatták rendszeresen a weboldalt,
a Facebookon pedig 131 eseményt publikáltak, eközben a használók száma is folyamatosan nőtt. Tavaly
egy könyvtári játék során 2003 személyt szólítottak
meg; a Föld napján pedig több mint 3000 ember csatlakozott az egyetem által szervezett hulladékgyűjtő
akcióhoz. A könyvtári Instagramot 2018-ban indították el, a legaktuálisabb híreket események formájában tálalva; tavaly 127 követő csatlakozott. A Google
Analitics segítségével elemzik az adatokat, ami fon-
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tos információforrást jelent a könyvtárnak, mert jelzi
az olvasói szükségleteket. A közösségi médiának köszönhetően a könyvtár imázsa egyre pozitívabbá vált.
Az új marketinglehetőségek mellett a hagyományosakat is alkalmazzák, így az eseményekhez plakátokat,
szórólapokat, meghívókat nyomtatnak. A könyvtárat
először látogatók új e-könyvolvasót kapnak. A kiválasztott e-könyvek mellett a munkatársak előadásokon népszerűsítik a szolgáltatásokat és adatbázisokat. A propagandaanyagokat mindenhol elhelyezik
az egyetem területén: folyosókon, tantermekben,
pihenőhelyeken, még az étteremben (menzán) is. A
szórólapokon, meghívókon ismertetik az új e-könyveket. Sikeres „buzz marketing” akció volt az ún.
Graffiti Jam, amit 2014-ben indítottak, a könyvtár
teljes épületére kiterjesztve, melyet korábban folyton
összefirkáltak. Felkértek egy népszerű graffitist, hogy
alkosson valamit a könyvtár külső falára 25 önkéntessel közösen; az egyetlen megkötés az volt, hogy
a rajz a könyvtárat jelenítse meg. A végeredményben többek között a szlovák reformkor nagy alakja,
L’udovít Štúr (1815–1856) tűnt elő a képen. Ennek
hatására nagy figyelem irányult a könyvtárra, számos
pozitív visszajelzést kaptak, és biztos, hogy ezentúl
senki nem teszi tönkre a falat, mert a graffitisek vigyáznak saját alkotásaikra.

A „gerillamarketinget” is használják a könyvtár népszerűsítésére, naptárakkal, kézműves termékekkel
reklámozva a szolgáltatásokat. Ezenkívül fiatalos,
komfortos körülményeket is biztosítanak, például
babzsákfoteleket vásároltak a lezserebb olvasáshoz.
A nagy olvasótermet átszervezték, és kisebb, nagyjából 8–12 fős tanulótereket alakítottak ki, a megfelelő
technikával felszerelve. A terek rugalmasak, gyorsan
átalakíthatók. Kisebb, csöndes bokszokat is berendeztek, táblával, flipcharttal. Jelenleg három ilyen
helyszín működik, de többre van igény.
Egy másik projektjük az ún. okospad bevezetését
célozta meg (ezt már Kassán is sikerrel alkalmazták). Az okospadot a könyvtár előtt helyezték el,
az átadására ünnepséget is szerveztek. Az eszköz
azonnal „hozta” a statisztikai adatokat: 173 használó mobilcsatlakozásra, 755 fő wifi-csatlakozásra
vette igénybe.
A könyvtár bekapcsolódott a Europe Direct információs központ szolgáltatásaiba is, ami szintén számos
projekt- és fejlesztési lehetőséget vont maga után.
(Prókai Margit)
Lásd még 226, 228, 229, 231, 232, 236, 268

Felhasználók és használat
Általános kérdések
Lásd 228, 272

Használat- és igényvizsgálat
258/2019
VOGEL, Bernd: Orte des Selbststudiums 2018 : empirische Ergebnisse einer Befragung zur zeitlichen und
räumlichen Organisation des Lernens von Studierenden.
– Bibliogr. In: ABI-Technik. – 39. (2019) 2., p. 92-103.
Res. angol nyelven
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Az önálló tanulás terei 2018-ban: egy, a hallgatók tanulásának időbeli és térbeli szerveződésére vonatkozó felmérés empirikus eredményei

Egyetemi hallgató; Felmérés; Felsőoktatási könyvtár;
Használói szokások; Könyvtárhasználat; Szolgáltatások
használata
2018 tavaszán a német Felsőoktatás-fejlesztési Intézet (HIS-Insitute für Hochschulentwicklung) felmérést végzett a hallgatók önálló tanulási szokásairól.
Az önálló tanulás körébe tartozik minden tanórán
kívüli tanulási tevékenység. A cél empirikus adatok
gyűjtése volt arról, hol tanulnak a diákok a tanórákon kívül, és mennyi időt fordítanak erre. Az eredmények azt mutatják, hogy a legnépszerűbb tanuláKönyvtári Figyelõ 2019/4

si környezet a hallgatók számára a „home office”:
kétharmaduk többnyire otthon tanul, egyharmaduk
az egyetemen. Az egyetemen belül a könyvtár a legnépszerűbb tanulási hely. Mindazonáltal a diákok egy
nagy csoportja alig vagy sohasem tanul a könyvtárban, míg kisebb részük nagyon intenzíven használja
a könyvtárat (hetente több mint nyolc órát). Az egyetemi könyvtárak online és digitális szolgáltatásait a
hallgatók közel 80%-a veszi igénybe, többnyire otthonról. A hallgatók tanulási szokásai igen változatos
képet mutatnak, és a tanult szaktól is függenek.
(Autoref.)
259/2019
WEIR, Erika T.: Exploring the digital information needs of
diaspora communities : a user study of the Lithuanian diaspora. – Bibliogr. In: Slavic & East European information
resources. – 20. (2019) 1-2., p. 39-49.
A diaszpórában élő közösségek digitális információs igényeinek felmérése: az amerikai litván diaszpóra esettanulmánya

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Igény; Kulturális örökség; Különgyűjtemény; Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi olvasó
A diaszpórában élő közösségek kulturális örökségének gyűjtése és bemutatása történelmi kihívást jelent
az örökséget őrző intézményeknek, így a könyvtáraknak és levéltáraknak is. A Web 2.0-s technológia
megjelenésével a digitális gyűjteményeket és platformokat gyakran úgy mutatták be, mint a legújabb csodaszereket az e gyűjteményekkel kapcsolatos számos
probléma megoldására. A tanulmány a litván-amerikai kulturális örökségről végzett felmérés eredményeinek felhasználásával a diaszpórában élő tágabb
litván közösség információs igényeit és érdeklődési
körét vizsgálja. Az eredmények szerint nagymértékű
az érdeklődés a terület digitális forrásai iránt mind a
generációs státusz, mind a litván nyelvtudás széles
spektrumát tekintve. Ezenkívül a felmérés eredményei bepillantást nyújtanak abba, milyen forrásokat
használnak jelenleg az érdeklődők az e témáról való
információkeresés során, továbbá rávilágítanak a fejlesztés lehetséges irányaira is.
(Autoref.)
Lásd még 224, 232, 234, 243, 250
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Olvasás
260/2019
BĚLINOVÁ, Eva: Školní čtenářské kluby pro radost ze
čtení. – Bibliogr. In: Čtenář. – 71. (2019) 3., p. 83-86.
Iskolai olvasóklubok az olvasás öröméért

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Ifjúság nevelése olvasásra;
Ifjúsági és gyermekkönyvtár; Iskolai könyvtár; Olvasás;
Olvasókör
Az olvasás kaland, szórakoztató, szívszorító, tanulságos, ezért meg kell ismerni ezt az élményt. A mai
gyerekek eltérő módon juthatnak el ide: vannak, akik
készen állnak erre, vannak, akik nem. Mivel napjainkban sok azonnal elérhető online szórakozás áll a
fiatalok rendelkezésére, nem biztos, hogy maguktól
belelapoznak a könyvekbe. A mai gyerekek a hátizsákjukból okostelefont vesznek elő, és információról
információra szörfölnek. Nem szükségszerű ez, és
nem is biztos, hogy jó. A történetekbe való belefeledkezést azonban csak a könyvek kínálják. Az „olvasás
öröme” mellett való kiállás tíz évvel ezelőtt kezdődött
a cseh Új Iskolákban.
Az olvasás igényes tevékenység, az elmélyüléshez
csöndre és nyugalomra van szükség. Azoknak a
gyerekeknek, akik számára az ilyen környezet nem
adatott meg, az iskola az egyetlen lehetőség. Évekkel
ezelőtt a romló olvasási színvonal miatt szabadidős
olvasóköröket alakítottak különböző általános iskolai
színhelyeken és a könyvtárakban. A kezdeményezés
a pedagógusok és a könyvtárosok bevonásával indult el, és ebből a „tandemből” mindenkinek előnye
származott. Az iskolai olvasókörök 12–15 gyerekre
épülnek, ennél több személy bevonása nem ajánlott.
A csoportban mindig akadnak olvasási nehézséggel
küzdők, ezért az egyik felnőtt a csoporttal, a másik
a nehézségekbe ütközőkkel egyedileg foglalkozik,
például segít a szövegértelmezésben. A kör hetente
egyszer találkozik, iskolaidőn kívül. A legideálisabb
a könyvtári környezet, ahol a gyerekeket könyvek
veszik körül. A munkát meg kell tervezni, s a gyerekeket ebbe is be kell vonni. Lépésről lépésre lehet
megszerettetni a történeteken keresztül az olvasást,
így a gyerekek egyre igényesebb művek felé fordulnak. Lesznek a csoportból kiugró olvasók, ők a
többieket is inspirálni fogják. A klub vezetőjének is
példát kell mutatnia, a gyerekeket érdekelni fogja,
hogy ő mit olvas: főként a minta miatt fontos ez,
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sok cseh gyerek ugyanis nem lát olvasó felnőtteket.
A foglalkozásokon a gyerekek mindig kapnak időt
a csendes olvasásra – ez az olvasóműhely, amelyet
Csehországban az Olvasással és írással a kritikus
gondolkodásért projekt terjesztett el. Lehetőség van
az olvasmányélmény feldolgozására, a tapasztalatok
megosztására. Végül azt javasolják, hogy a körből a
gyerekek ne távozzanak könyv nélkül.
Nagyon sok cseh gyerek családjában nincs otthon
könyv. Nehéz őket olvasásra szoktatni, ha a környezet ezt nem inspirálja. Fontos, hogy bármikor
könyvért nyúlhassanak, hazavihessék olvasmányaikat. Biztos lesznek olyan gyerekek, akik soha nem
fognak otthon olvasni, de nem mondhatunk le róluk
sem. Hét év aktív klubtevékenysége során lehetőség
nyílt számos iskolában és könyvtárban elterjeszteni
az olvasás örömét, az olvasókörök élményét. Számos
közkönyvtárban hoztak létre olvasóköröket kisebb és
nagyobb településeken egyaránt. Az olvasókör mára
bevetté vált, az általános iskolák még finanszírozást
is kaphatnak a szervezésre, gyakran együttműködve
a helyi könyvtárossal.
A program iránt érdeklődők találkozhatnak a virtuális világban az új olvasókörök honlapján (https://
new.ctenarskekluby.cz/) és a könyvek végtelen világában is.
(Prókai Margit)
Lásd még 231, 233

Használók képzése
261/2019
BILLEAUDEAUX, Brigitte – SCOTT, Rachel E.: Leveraging existing frameworks to support undergraduate primary
source research. – Bibliogr. In: Reference & user services
quarterly. – 58. (2019) 4., p. 246-256.
A hallgatók primer források alapján történő kutatásainak
támogatása a meglévő keretrendszerek alapján

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség;
Különgyűjtemény; Levéltári anyag; Tudományos kutatás
A Memphisi Egyetem (Tennessee) könyvtárosai
megvizsgálták, hogy miként támogathatják az elsőéves hallgatók primer forrásokra épülő kutatásait
az ACRL Információs műveltségi keretrendszerére
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épülő, objektumalapú oktatással. E forrástípusok
(levéltári anyagok, kéziratok, fényképek, napilapok
stb.) különösen a történeti diszciplínák számára fontosak, de értelmezésük, kontextualizálásuk többféle
oktatási szinten is kiemelt jelentőséggel bír. Könyvtári vonatkozásban a különgyűjtemények referensei
vállalkozhatnak a primer forrásokkal kapcsolatos
információs műveltség fejlesztésére.
A szerzők a tanítás és tanulás tudományos megközelítését (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL)
alkalmazva arra támaszkodtak, hogy az oktatók a
tantervek, a módszerek és az eredményesség javítása
érdekében dokumentálják és osszák meg másokkal
oktatási tevékenységük tapasztalatait. A SoTL egyik
fontos elvét követve a „Mi működik?” kérdést vetették fel, és úgy látták, hogy a Keretrendszer az, ami
ebben az esetben is felhasználható.
Az egyetem 2017 őszi szemeszterében induló egyik
bevezető kurzusán a hallgatókat megismertették a
könyvtár különgyűjteményeinek jellemzőivel, elsőként néhány itt őrzött eredeti dokumentumot mutatva
be az érdeklődés felkeltésére. Arról is megkérdezték
a résztvevőket, hogy mikor és hogyan használnának kutatásukhoz primer forrásokat. Ezt követően
a Keretrendszer küszöbfogalmaival foglalkoztak.
Az „információkeresés stratégiai felfedezés” küszöbfogalommal összefüggésben a primer források
szurrogátumainak online keresésére tértek ki. Az
„információ létrehozása folyamat” kapcsán megvitatták a digitalizálás folyamatát és a digitális források
leírását. Az „autoritás (szakmai tekintély) konstruált
természetű és kontextuális fogalom” szellemében egy
történész ismertette a kérdéssel kapcsolatos tapasztalatait. A „kutatás kérdezés” küszöbfogalom értelmezéséhez a primer dokumentumok használata során
felmerülő kérdések és válaszok kerültek terítékre, és
a hallgatóknak kutatási terveket kellett összeállítaniuk. A „tudományos kutatás párbeszéd” kapcsán egy
több forrásra épülő cikket és a hallgatók saját írásait elemezték. Az „információ érték” kérdéskörében
egy szerzői jogi szakértő beszélt a digitális szurrogátumok védelméről és a szerzői jog alternatíváiról.
A képzés hatékonyságát egy, a szemeszter elején és
végén is kitöltetett kérdőívvel mérték fel. Az eredmények arra utalnak, hogy a hallgatók megértették a
primer források fogalmát, és az azokkal kapcsolatos
kutatási küszöbfogalmak alkalmazásában is javulást
értek el.
(Koltay Tibor)
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262/2019

263/2019

CRARY, Sarah: Secondary teacher perceptions and
openness to change regarding instruction in information
literacy skills In: School library research. – 22. (2019)

DUBICKI, Eleonora: Mapping curriculum learning outcomes to ACRL’s Framework threshold concepts : a syllabus study. – Bibliogr. In: The journal of academic librarianship. – 45. (2019) 3., p. 288-298.

Középiskolai tanárok elképzelései és nyitottsága a változtatásokra az információs műveltségi oktatás kapcsán

Felmérés; Használók képzése -iskolában; Információs
műveltség; Középiskolai könyvtár; Középiskolás; Oktatás
információellátása; Pedagógus
Általános az a vélemény, hogy a közoktatásban tanuló diákok nem rendelkeznek a való világ problémáira megoldást kínáló információs műveltségi
készségekkel. Ennek fényében az amerikai ÉszakDakota államban 1200 tanárt kerestek meg, hogy
egy felmérés és az azt követő interjúk segítségével
megismerjék véleményüket az információs műveltségi oktatás helyzetéről, és megtudják, nyitottak-e a
változtatásokra.
A 109 válaszadó szerint az információs műveltség
oktatása egyaránt feladata az iskolai könyvtárosoknak és a tanároknak. A tanulók előmenetelének megítélése és az osztályozás, valamint a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó tartalmak oktatása viszont a
tanárok szakértelmét igénylik. A tanárok és a könyvtárosok kapcsolatára nem annyira az együttműködés a
jellemző, inkább az, hogy az órákat megosztják egymás között. Sok könyvtárosnak nincsenek saját órarendi (tehát rendszeres) foglalkozásai, ezért arra kell
hagyatkozniuk, hogy a tanárok alkalmanként felkérjék őket foglalkozások tartására. Amikor saját órájuk
is van, feladataik a tanárokéval azonosak. Kiderült az
is, hogy a tanárok legszívesebben az információforrások szolgáltatóiként használják a könyvtárosokat.
A felmérés arról is tudósított, hogy a válaszadók
többsége nyitott a változtatásokra és újításokra, ám
az ehhez elengedhetetlen együttműködés fő kerékkötőjének az időhiányt és az adminisztratív terheket
látják. A tanulmány szerzője azt indítványozza, hogy
az iskolák vezetőségének jóváhagyásával a tanárok és
a könyvtárosok közösen fektessék le az oktatási célokat, és közös óraterveket és értékelési módszereket
is dolgozzanak ki a diákok információs műveltségi
jártasságának javítása érdekében.

A tantervi tanulási célok és az ACRL keretrendszere a
tanmenetek tükrében

Didaktika -felsőoktatási; Egyetemi hallgató; Felmérés;
Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség
A Monmouth Egyetem Guggenheim Könyvtárának
(West Long Branch, New Jersey) munkatársai az
oktatói tanmeneteket két szintre (alsó szint: 1. és 2.
évfolyam; felső szint: 3. és 4. évfolyam, valamint a
mesterszakok) osztva vizsgálták, hogy van-e egyezés az oktatók által megfogalmazott tanulási célok és
az ACRL Információs műveltségi keretrendszerében
megnevezett hat küszöbfogalom között. Számos, a
Keretrendszerben szereplő kategóriákhoz is köthető
tanulási eredmény volt azonosítható, így a tanmenetekben szerepelt a hivatkozás, a plágium elkerülése,
az információ etikus használata, a kutatási folyamat, a kritikai gondolkodás, a források értékelése és
szintézise, továbbá az írott és a szóbeli tudományos
kommunikáció is.
Az eredmények azt mutatják, hogy az alsó szinten a
kutatásmódszertani oktatás elsősorban az általános
információkeresésre épül, hiszen ekkor még nincsen
szakosodás. Ennek megfelelően a könyvtári oktatás
keretében ezeket a hallgatókat számos, a főiskolai
szintű könyvtárakban elérhető és a tanulást segítő
információforrással ismertetik meg. Az irodalomkutatást igénylő feladatok kapcsán ezeket a hallgatókat
segíteni kell az információigény felismerésében, az
általános témákra vonatkozó keresési stratégiák kialakításában, a hivatkozásban és a források hitelességének megítélésében. A felső szinten ezekre az ismeretekre építve a szakterületi információforrásokra
koncentrálnak.
Annak ellenére, hogy a tanmenetek 81%-a tartalmazott kutatási feladatokat, a könyvtárat elvétve említették meg direkt módon.
(Koltay Tibor)

(Koltay Tibor)
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264/2019
RECKLING-FREITAG, Kathrin: Auf der Jagd nach Falsch
meldungen : Jugendliche als FakeHunter in Bibliotheken
unterwegs In: BuB. – 71. (2019) 4., p. 195-199.
Álhírvadászat: tizenévesek bevonása a FakeHunter játékba a könyvtárakban

Használók képzése; Ifjúsági olvasó; Információs műveltség; Iskolai és gyermekkönyvtárak; Internet; Játék; Társadalmi követelmények
Németország Schleswig-Holstein tartományának
könyvtáraiban a tizenéveseket a Die FakeHunter
[Álhírvadász] elnevezésű, két-három hétig tartó szimulációs játék segítségével érzékenyítik a félrevezető információk felismerésére. Nyolcadikos vagy
idősebb tanulóknak mutatják be, hogy miként lehet
az ilyen információkat azonosítani. A gyermekek egy
nyomozóügynökség alkalmazottainak szerepét játs�szák el. A projekt elindítói kifejezetten a játék céljaira létrehoztak egy SuperNews-SH nevű hírportált,
ezzel meg tudják védeni a gyermekeket attól, hogy
az internet kritikus helyeit kelljen meglátogatniuk.

Az álhírvadász tizenévesek részletesen megvizsgálják a portál új, hatásvadász híreit. Csapatokat alkotnak, amelyek a rendelkezésre álló álhír-ellenőrző
eszközök, például nyomtatott és online lexikonokban
és adatbázisokban végzett keresések és szakkönyvek
segítségével erősítik meg vagy cáfolják a hírek hitelességét. Az álhírek azonosítása érdekében górcső
alá veszik a hír forrását, szerzőjét, megjelenésének
dátumát, a kapcsolódó képeket, és eldöntik, hogy
valakinek a személyes véleményéről, esetleg rossz
tréfáról van-e szó.
A játék a 2019. évi Lipcsei Könyvtári Kongresszuson
elnyerte a VDB és a dbv könyvtárosegyesületek információs műveltségi bizottsága által adott második
díját a jó gyakorlatok kategóriájában. A programot
a CC BY NC licenc nyomán más németországi és
külföldi könyvtárak is bevezethetik; az érdeklődőket a Schleswig-Holstein-i könyvtárosok távoktatás
(FakeHunter-MOOC) révén is tervezik segíteni.
(Koltay Tibor)
Lásd még 226, 245, 256

Információelôállítás, -megjelenítés és
-terjesztés
Digitalizálás
265/2019
DAVIES, Richard – ALPANIS, Sotirios: Behind the scenes
of the British Library Qatar National Library Partnership :
digital operations and workflow management. – Bibliogr.
In: Alexandria. – 28. (2018) 2., p. 86-100.
A színfalak mögött: digitalizálás és a munkafolyamatok
menedzselése a British Library és Katari Nemzeti Könyvtár együttműködésének keretében
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Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár; Digitalizálás; Interdiszciplináris problémák; Különgyűjtemény;
Munkafolyamat; Nemzeti könyvtár; Orientalia
A British Library és a Katari Nemzeti Könyvtár
együttműködése egy ingyenes portál elkészítésének
céljával indult, amely a Perzsa-öböl országainak
kulturális örökségét kívánja megismertetni és közzétenni, a brit nemzeti könyvtárban őrzött orientaliagyűjteményen alapulva. Jelen cikk a projekt megvalósítására, a digitalizálás kivitelezésére összpontosít.
A történeti értékű dokumentumok digitalizálásának
egyik legnagyobb kihívása és legérdekesebb vonatkozása, hogy miként lehet a legnagyobb hatékonysáKönyvtári Figyelõ 2019/4

got és eredményességet elérni. A cikk kifejti, hogyan
törekedtek a nyolcéves együttműködés közben arra,
hogy a folyamat szabványosított, megismételhető és
a lehető legkövetkezetesebb legyen. Ehhez elsősorban a munkafolyamat-menedzsment eszközeit használták. Az elmúlt években a British Libraryn belül
egy integrált munkafolyamat-csapat alakult, akik
segítettek azon problémák megoldásában, melyekkel
a több mint 40 munkatársnak szembe kellett néznie
a történeti értékű dokumentumok magas minőségű
digitális változatainak elkészítése során.
A program kezdetén összesen egy munkafolyamatadminisztrátorral dolgoztak. A munkatársak számának
emelkedésével a munkafolyamat is megváltozott, lineárisból egyre összetettebb lett, és a minőség is javult.
Két kulcsszereplővel bővült a csoport, egy fejlesztővel és egy üzleti elemzővel. Ez komoly beruházást
jelentett, de a fejlesztő jelentette előnyök megtérülnek.
A csapat, ahol csak lehet, az agilis megközelítést alkalmazta. Ennek szellemében minden reggel „standup” értekezletet tartanak, ahol összegyűlnek a saját
változatú Kanban táblájuk köré, mely lehetővé teszi,
hogy lássák a nekik szánt munkát. Minden csapattagnak három kérdésre kell felelnie: min dolgoztak
az előző napon, min dolgoznak aznap, és akadályozza-e őket bármi a munkavégzésben? A csapat
hetente is összeül, hogy priorizálják a teendőket. A
csapatmunkában fontos szerephez jut az ötletelés és
a javaslatok közös megvitatása, ami segít dönteni a
folyamatok sorsáról.
A különböző mérőszámok és indikátorok gyűjtését
a digitalizálási munkafolyamat minden szakaszában használják. A csoportvezetők heti értekezletet
tartanak, hogy átbeszéljék a megelőző héten elért
eredményeket. Mindannyian összesítik a hozzájuk
tartozó területen létrehozott munka mennyiségi adatait. Az általános program mindig a képek számára
összpontosít, ám ez a digitalizálás természetéből adódóan csak a folyamat végén derül ki. Ezért szükség
volt egy előzetes indikátor kifejlesztésére, így készült el a PIC (Predicted Images Captures) vagyis az
„előrejelzett képrögzítések”. A PIC a kezdeti fázisban
szerzett információk felhasználásával készít becslést,
hogy az egyes raktári egységek hány digitális képet
fognak eredményezni. Ennek optimalizálásához egy
SQL adatbázis készült, valamint a vezetők egy automatizált e-mailes jelentést is kapnak. Emellett a projektben egy Microsoft Power BI nevű, interaktív és
dinamikus grafikont is alkalmaznak, amely naponta
frissül, így további időt spórolnak meg, és a hibalehetőségeket is csökkentik. A különböző menüpontok
Könyvtári Figyelõ 2019/4

a munkafolyamatok fázisáról, a célokról, az elvégzett
munkákról adnak információkat. Az eltérő színkódokkal a célok készültségi szintjét is jelzik, azonnali
információt nyújtva arról, hol vannak a lehetséges
hibák vagy éppen sikerek.
Miután a tétel alapadatait rögzítették, a digitalizálási
munkafolyamat legfontosabb pillére következik, a
tartalomkoordináció. Ez magában foglalja a felvételezést, a fordítást és a jogtisztázást. Az utolsó munkafázis a tömörített állományok (qSIP) előkészítése. Az
első nagyobb projektfázis végén, túl a félmilliomodik betöltött oldalon, a részfeladatok összehangolása
szükségessé tette egy ütemezési szoftver beszerzését.
Ennek integrálása a munkafolyamat-szoftvercsomagba egy Scoping Adaptor nevű ideiglenes táblázat
használatával történt, ami tulajdonképpen egy SQL
adatbázis. Két kulcsfontosságú napi munkafolyamat
elvégzésében segít, ezek a priorizálás és koordinálás,
valamint a visszakeresés. Ennek beépítése lehetővé
tette az anyagok összehangolt áramlását a digitalizálási munkafolyamaton keresztül, aminek eredményeképpen a dokumentumok kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnek be a Katari Digitális Könyvtárba.
A monotinitás oldására a munkatársaknak időről
időre „Hekkeld meg!”-napokat (Hack Days) szerveznek, hogy kreatív oldalukat kibontakoztatva újszerű módon mutathassák be a dokumentumokat.
Példa erre a szúette papírlapokon lévő rágásnyomok
vizuális kiemelése és a kézirat történetének ilyen
módon való elbeszélése (a nagyközönség által publikált verzióban természetesen nem a lyukakon van
a hangsúly). Ezek révén az alkalmak révén tovább
javult az együttműködés a digitalizálásban részt vevő
munkatársak között.
(Miskovics Anna)
266/2019
MAGEN, Antonie: Gelehrte Journale und Zeitungen als
Netzwerke des Wissens im Zeitalter der Aufklärung : zu
einem Kooperationsprojekt der Göttinger Akademie der
Wissenschaften, Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Bayerischen Staatsbibliothek
und Universitätsbibliothek Leipzig In: Bibliotheks-Magazin. – (2019) 1., p. 36-38.
„Tudós folyóiratok és lapok, mint a tudás hálózatai a
felvilágosodás korában”: a Göttingeni Akadémia, az Alsó-szászországi Állami és Egyetemi Könyvtár, a Bajor
Állami Könyvtár és a Lipcsei Egyetemi Könyvtár közös
programjáról
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Adatbázis; Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás;
Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Folyóirat;
Művelődéstörténet; Recenzió; Referáló lap
A 18. század végén egy berni könyvkereskedő és irodalmár, Johann Georg Heinzmann feljegyezte, hogy
Németországban 123 olyan kritikai folyóirat, lap és
füzet létezik, melyek kizárólag más írásokat recenzeálnak. Ugyan Lessingnek az Acta Litterariáról,
Goethének a recenzensekről volt nagyon rossz véleménye, a nagy szám mégis arra utal, hogy ezek az
orgánumok a felvilágosodás korában jelentős szerepet játszottak. Heinzmann megállapította, hogy a
naponta jelentkező 123 periodikába legalább 2500-an
írnak, és egy-egy lapnak – saját bevallásuk szerint –
100–150 szerző dolgozik.
A fejlődés a 17. század második felében kezdődött:
több európai országban indultak recenzeáló kiadványok, ún. tudós folyóiratok (gelehrte Journale).
Elsőként a francia Journal des Sçavans (1665),
majd az angol Philosophical Transactions (1665)
jelent meg; Németországban az Acta Eruditorum
(1682), a Monatsgespräche (1688) és Monathliche
Unterredungen (1689) indította a sort. E lapok feladata az volt, hogy beszámoljanak a tudomány helyzetéről, világáról, valamint terjesszék és népszerűsítsék
a felvilágosodás korának tudományos ismereteit. E
célokat különböző fajtájú cikkek szolgálták: könyvismertetések, megjelenés előtt álló művekről szóló
híradások, beszámolók felfedezőutakról, tudományos
eredményekről, hírek tudós társaságokról, tudósokról. Ennek érdekében a lapok kiterjedt levelezőhálózatot alakítottak ki a nagyobb európai fővárosokban
és egyetemeken. Emiatt a tudós lapok a felvilágosodás eszméinek fontos terjesztőivé váltak.
A tudós folyóiratok képezik a tárgyát a Gelehrte
Journale und Zeitungen als Netzwerke des Wissens
im Zeitalter der Aufklärung [Tudós folyóiratok és
lapok, mint a tudás hálózatai a felvilágosodás korában] című projektnek (www.gelehrte-journale.de/
startseite), ami 2011-től fogva fut egy kutatási program keretében, melynek székhelye a Göttingeni Akadémia. 128 lap feldolgozását tűzték ki célul 2025-ig;
az együttműködésben a Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár, a Bajor Állami Könyvtár és a Lipcsei
Egyetemi Könyvtár három színhelyen, tematikus és
regionális munkamegosztásban vesz részt. A kezdeményezés az elmúlt évek olyan jelentős németországi
digitalizálási projektjeit is kiegészíti, mint „A német
nyelvterület 18. és 19. századi tudományos recenziós
orgánumainak és irodalmi lapjainak digitalizálása”
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vagy a „Jogi folyóiratok 1703–1830”. Mindhárom
alprojekt eredményeit elérhetővé teszik egy interaktív és bővíthető kutatási adatbázisban, amelynek
révén összesen 323 folyóiratban lehet keresni, ami
megközelítőleg 2775 kötetnek és 1 260 000 oldalnak felel meg.
A projektben minden cikket digitalizálnak, továbbá
feltárnak formailag és tartamilag (tárgyszavak és a
tudományterület megadásával), illetve az ismertetett
művekre mutató linkekkel is ellátják őket. Emellett
az adatbank kereshető szerző, mű, tudományos tartalom szerint is. A feltárás során használt szoftver a
WinIBW, az adatokat pedig a Közös Könyvtári Hálózatba (Gemeinsamen Bibliotheksverbund, GBV)
integrálták, s naponta frissítik. Ennek a módszernek
az az előnye, hogy szabványos interfészek segítségével a német folyóirat-adatbankhoz (ZDB) és a 17. és
18. századi nyomtatványok adatbázisaihoz (VD 17,
VD 18) is lehet kapcsolódni. Így a felvilágosodás tudományos tartalmai modern adatszerkezetben válnak
elérhetővé és kereshetővé bárki számára.
A szerző 2017 végéig a projekt munkatársa volt; jelenleg a Bajor Állami Könyvtár 1. számú gyarapítási
és katalogizálási osztályán dolgozik.
(Murányi Lajos)
Lásd még 216, 236, 237, 273

Adatbázisok
Lásd 251, 266

Audiovizuális, elektronikus,
optikai információhordozók
Lásd 233, 238, 251

Információ- és kommunikációs
technológia
267/2019
MONTELLA, Fabio: Producing academic outcomes with
virtual reality labs. – Bibliogr. In: Computers in libraries. –
39. (2019) 5., p. 4-8.
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A tudományos eredmények létrejöttének segítése virtuálisvalóság-laborokkal

Eszköztár; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése
-felsőoktatásban; Információtechnológia; Kutatás információellátása; Oktatás információellátása; Marketing
2018 tavaszán a Suffolk Megyei Közösségi Főiskola
keleti campusának könyvtárában megkezdte a próbaműködését egy virtuálisvalóság- (VR) labor. Két
félévet követően a program vegyes eredményeket tud
felmutatni: egyes elemei kiváló alapokat adnak a jövőbeli fejlesztésekhez, míg másokat módosítani kell
a siker és fenntarthatóság érdekében. A fő tanulság
azonban az, hogy a VR még napjainkban is csupán
csírájában létező technológia, amelyet egyrészt még
jobban meg kell ismernie a közönségnek, másrészt
pedig az informatikai ipar részéről is szükség van
jelentősebb fejlesztésekre.
Az egyetemi könyvtárban egy korábban távoktatás
céljára használt teremben rendezték be a VR-labort.
A kezdeti felszerelést nyolc Spectra VR-szemüveg és
a HTC VIVE VR rendszere alkotta. Az eszközparkot
később egy második VIVE és egy Oculus Go megvásárlásával bővítették. Utóbbi már hordozhatósága
révén lehetővé teszi, hogy a VR-élményt a laboron
kívül, például a tantermekben is átéljék a hallgatók.
A megfelelő működéshez egy erős személyi számítógépre is szükség volt, ezt a feladatot egy remek jelfeldolgozó sebességgel és hűtéssel rendelkező Dell
Precision 5820-as látta el. A teljes VR-élményhez
egy televízió méretű monitor is szükséges, amelynek
segítségével a VR-szemüveget viselők meg tudják
osztani egymással az általuk megtapasztalt virtuális
látnivalókat. Ez a közös tanulás, kísérletezés fokozottabb élményét is szolgálja.
A labor egy, a campuson rendezett egyhónapos kiállításon mutatkozott be a hallgatóknak, akik közül a
legtöbben ekkor próbáltak ki először VR-t. Tartalmakat a Steam digitális boltból szereztek be a laborhoz.
Ezek pedagógiai célú hasznosítását is vizsgálták,
főleg az élethűen ábrázolt környezetek, helyzetek
prezentációs értékét emelték ki. Néhány példa a VRtechnológia oktatásban használható alkalmazására: a
Speech Trainer programmal a hallgatók egy virtuális
előadóteremben a fejleszthetik beszéd- és prezentációs készségüket; a Google Earth VR szolgáltatása
önmagában számos tantárgyban kamatoztatható; a
Night Cafe egy virtuális kiállítás Van Gogh alkotásaiból. A vizuális művészetek kurzus egyik oktatója
a gyakorlatban is kiaknázta a VR-labor lehetőségeit:
Könyvtári Figyelõ 2019/4

az érdeklődők a virtuális valóságban alkotó művészek
műveit tudták immáron teljes pompájukban megtekinteni. A hallgatók maguk is festhettek a virtuális
térben a Google Tilt Brush nevű alkalmazásával.
A VR oktatási segédletként történő alkalmazása a
könyvtár és az oktatók közös együttműködésében
bizonyult a leghatékonyabbnak. A labor használata a
hallgatók körében egyénileg és csoportosan egyaránt
népszerűnek tekinthető.
(Bódog András)
268/2019
SMITH, Carrie: Your library needs to speak to you : getting ahead of the voice assistant hype In: American libraries. – 50. (2019) 6., p. 34-37.
A könyvtárad beszélni kíván veled, avagy hogyan használjuk ki a hangasszisztens-hájpot?

Információtechnológia; Kommunikáció -használókkal;
Marketing; Mobilkommunikáció; Olvasószolgálat; Szoftver; Tájékoztató munka
Paige, a chatbot (beszélő robot) könyveket és egyéb
forrásokat ajánl a North Salem-i középiskola könyvtárában. A virtuális asszisztenst, amelynek programja
a könyvtárban várható használói kérdések köré épített
döntési fán fut végig, az iskolai könyvtár médiaszakértője, Cynthia Sandler készítette azzal a céllal, hogy
ezzel segítse a diákokat a könyvtárral való kapcsolattartásban.
2018-ra az Egyesült Államokban a fogyasztók 41%-a
használt okoshangfalakat vagy digitális asszisztenseket. A legnépszerűbb ezekre épülő szolgáltatás az
Alexa az Amazontól, de az Apple Sirije és a Google
Asszisztens is igen elterjedtnek mondható. Mindegyik
virtuális alkalmazás képes arra, hogy korlátozott
környezetben választ adjon kérdésekre és információkat kínáljon. A könyvtárak számára ez a funkció
többféleképpen is hasznosítható. North Salemben
az inspirációt az nyújtotta, hogy az egyik munkatárs harmadikos kislánya otthon az Amazon Echo
hangszórón Alexa segítségét kérte a házi feladathoz.
Megtapasztalták, hogy a legfiatalabb generáció teljesen ösztönösen használja ezeket a szolgáltatásokat. Azonnali és személyre szabott információra van
igény, élő beszélgetés formájában, ezért az USA-ban
több könyvtárban is kísérletezni kezdtek olyan kérdésekre optimalizált chatbotokkal, melyekre Alexa
nem tudna felelni.
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2018-ban a Washington állambeli Spokane-i Városi
Könyvtár egy, a könyvtárat érintő városi költségvetési
szavazás kapcsán hívta segítségül Alexát. A könyvtárosok több helyen is okoshangszórókat helyeztek ki
a könyvtári terekben az „Alexa, képzeld el a könyvtárat!” kérdésre buzdító feliratokkal. Az ötlet végül
sikeresnek bizonyult, a költségvetést megszavazták,
és több fiókkönyvtár építéséről és felújításáról született döntés.
Az Iowai Állami Egyetem saját alkalmazást fejlesztett Alexához IowaStateLibFacts néven, amely a
könyvtárat népszerűsítő és tájékoztató jellegű információkkal vértezi fel a chatbotot. Mivel egy használó
nagyon sokféleképpen tehet fel kérdéseket még egy
ismert témával kapcsolatban is, az egyetemi könyvtár
egy hangalapú keresésekre specializált alkalmazásfejlesztő céghez fordult segítségért, mivel Alexa még
hatékonyabb kibővítése meghaladta a szervezet saját
kompetenciáit. A fejlesztés eredménye lett a Parks
Libro nevű alkalmazás, amellyel Alexa a korábbi
tájékoztató jellegű információkon túlmenően már a
könyvtár katalógusában is tud keresni.
Azon könyvtáraknak, amelyek idő és/vagy pénz hiányában nem képesek saját alkalmazás fejlesztésére

vagy külsős cég felkérésére, a saját közösségükben
érdemes szakértők után kutatniuk. Az Alexa Skill
Store-ban például elérhetőek alkalmazások a Los Angeles-i és a houstoni közkönyvtárakhoz is. Delaware
megyében egy olyan olvasó készített alkalmazást
a helyi könyvtárnak, akinek a szoftverfejlesztés a
hobbija.
Mint minden új (okos) technológia esetén, itt is felmerülnek adatvédelmi aggályok. Mivel ezek az alkalmazások harmadik fél (Amazon, Google, Apple)
rendszerén keresztül futnak, a felhasználói adatok
ott is tárolódnak, amíg maga a felhasználó nem törli azokat fiókjából. A technológiában fantáziát látó
könyvtárosok véleménye szerint arra kell törekedni,
hogy a szolgáltatás ne tároljon szenzitív adatokat. A
másik kritika, amivel a technológiát illetni szokták,
az a hangvezérlésből és az ebből adódó félreértésekből, rossz kiejtésből ered, amivel a szolgáltatás nem
tud mit kezdeni, hacsak a tipikus hibákat nem programozzák bele az eszköztárakba. Ez viszont egyelőre
komoly fejlesztői kihívást jelent.
(Bódog András)
Lásd még 226, 229, 242, 272

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés
269/2019
ANDREAE, Jens: Kopf oder Zahl ... oder beides? Die
Grundinstandsetzung der Staatsbibliothek zu Berlin in
Zahlen In: BuB. – 71. (2019) 5., p. 288-291.
Fej vagy írás, vagy mindkettő? A Berlini Állami Könyvtár
felújítása számokban

Általános tudományos könyvtár; Átépítés; Épületgépészet; Költségvetés; Könyvtárépítés, berendezés; Könyvtárépület -tudományos és szakkönyvtári
Az Unter den Lindenen lévő Berlini Állami Könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin) felújítása a 2019 végi
kulcsátadással lezárul, ezzel véget ér a négy év tervezéssel és tizenöt év építéssel járó, egyik legjelentő-
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sebb állami kulturális projekt, amely közel 470 millió
euróba került. A címben szereplő metafora különösen
találó, főleg ha egy hatalmas pénzérmeként képzeljük
el, melynek egyik oldalán (írás) ez a hatalmas összeg
áll, míg a másikon a fej, ami az agyat és az elmét
jelképezi. Utóbbi az Állami Könyvtár esetében egy
egyedülálló gyűjteményt és annak hozzáférhetőségét
jelenti: 11 millió kötetnyi könyvet, 2,2 millió egyéb
nyomtatványt, 1600 hagyatékot, 321 000 kéziratot és
számos különgyűjteményt, köztük 1,1 millió térképet, 42 000 keleti és 66 700 zenei kéziratot (Johann
Sebastian Bach kottáinak nyolcvan százalékát és a
világ legnagyobb Mozart-gyűjteményét).
A felújítás költségeivel kapcsolatban feltehető az a
kérdés, nem lett volna-e olcsóbb egy új épületben
elhelyezni és használni ezt a hatalmas kulturális értékű gyűjteményt. Az egyszerű válasz az, hogy „de
igen”. Mi történt volna azonban azzal a műemlék
épületegyüttessel, melyet éppen erre a célra emeltek
Könyvtári Figyelõ 2019/4

Vilmos császár korában, a tudás jelképeként? A meglévő épületek puszta felújítása sem lett volna azonban
elegendő, hiszen a háborús károk után megmaradt
részek kiegészítésre szorultak. A központi olvasótermet 1975-ben bontották le; pótlására 1999-ben
írtak ki építészeti pályázatot. Az elv az volt, hogy
jól felismerhető kiegészítések épüljenek az eredeti
épületszerkezetbe, de ahol csak kisebb hiányok keletkeztek, azokat vissza kell állítani. Rengeteg feladatot
adott ezen felül a raktárak modernizálása, a technikai
(tűzvédelmi és klíma-) berendezések beépítése, az
apróbb részletek pótlása és helyreállítása.
A felújítás során 405 nagyobb léptékű építési és 181
technikai (elektronikai, légtechnikai, tűzvédelmi,
könyvszállítási) szerződést kötöttek. (Az asztalosmunkákat leíró szerződések példának okáért közel
450 oldalra rúgnak.) Nem volt könnyű a feladatok
összehangolása és ütemezése sem, mivel menet
közben váratlan helyzetek és problémák adódtak,
melyeket meg kellett oldani. (Az előre nem látott
intézkedések a tervezett munkálatok 14%-át tették
ki.) Az Állami Könyvtár bruttó alapterülete 107 000
négyzetméter; a projektre tehát négyzetméterenként
4400 eurót fordítottak, ami a Londonban vagy Párizsban végzett hasonló könyvtárfelújítási költségekkel összevetve mérsékeltnek mondható. Mindehhez
persze vegyük tekintetbe a könyvtár Gutenberg-bibliáját, Alexander von Humboldt hagyatékát, Beethoven négy szimfóniájának partitúráját, a csodás
gyermekkönyvgyűjteményt és sok minden egyebet,
és mindjárt más megvilágításba kerülnek a ráfordítások – fejezi be írását a projekt vezetője.
(Murányi Lajos)
270/2019
MALZ, Angela: Erst Spinnerei, dann Universitätsbibliothek : aus der Alten Aktienspinnerei wird die Universitätsbibliothek Chemnitz In: BuB. – 71. (2019) 5., p. 270-275.
Egykor cérnagyár, most egyetemi könyvtár: a régi cérnagyárból a chemnitzi egyetem könyvtára lesz

Átépítés; Egyetemi könyvtár; Épületgépészet; Költözés;
Könyvtárépítés, berendezés; Könyvtárépület -egyetemi,
főiskolai; Tervezés
A Chemnitzi Műszaki Egyetem (TU Chemnitz)
könyvtára és levéltára a tervek szerint 2019 végén egy
átalakított régi gyárépületbe kerül. A 19. században
épült cérnagyár megőrzi eredeti külsejét, de egy korKönyvtári Figyelõ 2019/4

szerű könyvtár létesül benne, mely a nap huszonnégy
órájában nyitva lesz.
A cérnagyárat 1858-ban húzták fel eklektikus stílusban, vasból és kőből, faanyag nélkül. A 20. század
elején az üzem kiköltözött, a II. világháború során
pedig súlyos károk érték az épületet. A háború után
több funkciót is kapott, majd évekig üresen állt. Az
egyetem könyvtára jelenleg három különböző helyen
található, melyek közül egyik sem könyvtárnak épült.
Az egyetemi levéltár pedig – amely 2014 óta az egyetem egyik részlege – helyhiánnyal küzd, elosztva a
műszaki egyetem három épületében.
Az ötlet, hogy a régi, városközpontban fekvő gyárépületben a műszaki egyetem központi könyvtárát
alakítsák ki, 2010-ben, a „Tudomány városa” pályázat előkészítése során merült fel. A címet nem
sikerült elnyerni, de az elképzelés a megvalósulás
útjára lépett: 2011-ben az állam megvásárolta az
épületet, 2012-ben pedig már kiírták a pályázatot,
melyen 117-en indultak egész Európából. Közülük
30-at választottak ki; végül 26 pályamű érkezett be.
2013 januárjában hirdettek eredményt, a győztes két
német cég lett. Az építési terv közel 50 millió eurós
költséggel számolt.
A kivitelezés a bontással indult – 6500 tonna törmelék
keletkezett –, az építőmunka 2015 nyarán kezdődhetett. Megmaradt az épület eredeti formája: az ötemeletes középrész és a két hosszú, négyemeletes oldalszárny, nyeregtetővel és jellegzetes saroktornyokkal.
A középső részbe kerülnek a raktárak, illetve a ruhatár, a kölcsönző, a tájékoztatás és az olvasóterem.
A 700 tanulóhelyet kínáló műszaki könyvtár egyben
közkönyvtári szerepet is ellát, s a helyi és a környékbeli lakosok információs központja kíván lenni. A
könyvtár és levéltár összekapcsolása révén az intézmény egyúttal az egyetem történetének is az őrzője.
Ami a belső tereket illeti, a középrész teljesen
klimatizált, a könyvek szállítása gépesített lesz, két
automatikus és hat, személyzet által működtetett
könyvleadó pont is létesül. Modern számítógépes
munkaállomások, wifi-hálózat, önkiszolgáló könyvkiadás, intelligens teremfoglalási rendszer egészíti ki
a technikai felszerelést. Lesznek személy- és teherliftek is. A folyamatos nyitvatartás azzal jár, hogy
este 8 és reggel 8 között nem lesz jelen a személyzet.
A költözés során a három különálló könyvtárat is
egyesíteni kell majd. 2019 végén kerül sor a kulcsátadásra, ezután kell még bebútorozni a könyvtárat,
majd elhelyezni a több mint egymillió könyvet és folyóiratot, 3300 polcfolyóméternyi levéltári anyagot,
több száz PC-t, nyomtatót, szkennert és az összes iro-
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dai kelléket. Ha ez megtörtént, a könyvtár nemcsak
nyomtatott könyvek tára, hanem olyan tér lesz, ahol
a tudomány iránt érdeklődő emberek találkozhatnak,
vitatkozhatnak egymással, és olvashatnak – zárja írását az egyetem igazgatónője.
(Murányi Lajos)
Lásd még 230, 234

Számítógépes könyvtári rendszerek
271/2019
BRUNEAU, Jennifer: Empowering a consortium with
open source In: Computers in libraries. – 39. (2019) 3.,
p. 14-19.
Nyílt forráskódú integrált rendszerek konzorciumi alkalmazásban

Együttműködés -regionális; Együttműködés -szakterületi;
Integrált gépi rendszer; Szoftverválasztás
A Central/Western Massachusetts Automated Resource
Inc. (C/W MARS) elnevezésű konzorcium 148
könyvtári tagintézményt és 175 létesítményt foglal magába, felsőoktatási, szak- és közkönyvtárakat
egyaránt. A közös állomány mintegy 8,5 millió dokumentumot tesz ki. Amikor új integrált könyvtári
rendszerre volt szükség, a konzorcium a nyílt forráskódú Evergreenben látta a megoldást, amelyre
2012-től kezdve álltak át.
A kiválasztás során alapvető követelmény volt, hogy
az IKR képes legyen nagyszámú egyidejű felhasználó
kezelésére, mind a belső felületen, mind az OPAC-on
keresztül, anélkül, hogy ez befolyásolná a sebességet
vagy a keresési eredmények pontosságát. A rendszernek a legnagyobb forgalom idején is működőképesnek kell lennie a konzorcium bármelyik könyvtárában. Az Evergreen előnyös helyzetből indult, mivel
eleve egy nagy könyvtári konzorcium fejlesztette
ki (a PINE-hálózat Georgiában). További erénye a
szoftvernek a nyílt forráskódból (open source) adódik, amely lehetővé teszi, hogy díjmentesen szerverre lehessen telepíteni és alaposan kipróbálni még az
üzemszerű bevezetés előtt. Az Evergreen alkalmas
a már meglévő munkaállomások és OPAC-ok kiszolgálására a jelentősen megnövekedett számú webes kliens kezelésével, továbbá képes arra, hogy az
egyes könyvtárak sajátos igényeinek is megfeleljen,
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s a tagkönyvtárnak semmilyen kompromisszumot se
kelljen kötnie.
Az open source megoldás lehetővé teszi a konzorcium számára, hogy önállóan döntsenek a rendszer frissítésének ütemezéséről, valamint arról, hogy milyen
további funkciókat építsenek be, illetve a jövőben
mely területekre koncentráljanak a továbbfejlesztés
során, alapul véve a tagintézmények egyéni véleményét is. E rugalmas üzemeltetési tényezők lehetővé
teszik, hogy a C/W MARS tagjai saját igényeiknek
megfelelően testreszabják az integrált rendszert. A rugalmas szemléletet tükrözi az OPAC is, amely új eszközökhöz és operációs rendszerekhez is optimalizálható. Az olvasói és állományadatok előzményeinek
birtokában továbbá probléma esetén gyorsan lehetséges azonosítani és megoldani a felmerülő hibákat.
Ha műszaki gond, programhiba lép fel egy IKR esetében, az kihat a teljes szolgáltatásra. Az Evergreennél
a hibakeresés kooperatív munkában történik, hiszen
az USA és Kanada területén rendelkezésre áll a fejlesztők közössége, akik kezelik a szoftverjavításokat
és tanácsadóként is közreműködnek. Ezáltal a konzorcium számára saját léptékét jócskán meghaladó
szakértelem érhető el támogatásként, ami gyorsabb
problémamegoldást eredményez könyvtárak és használók részére egyaránt. Ezen felül közösségi finanszírozás (crowdfunding) révén olyan új fejlesztések
is beépíthetők az IKR-be, melyek kivitelezése amúgy
nem lenne megoldható.
A C/W MARS számára a nyílt forráskódú rendszer
vált be a legjobban, ám ez nem jelenti azt, hogy
mindenhol hasonló módon alkalmazható. Fontos,
hogy minden könyvtár az igényei szerint válassza
ki a számára leginkább megfelelő integrált könyvtári rendszert.
(Bódog András)
Lásd még 241, 247

Számítógép-hardver
Lásd 226, 267
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Számítógép-szoftver
272/2019
STRUB, Maurini – DI MONTE, Lauren – PATIL, Nilesh:
Using predictive analytics for library programs and operations. – Bibliogr. In: Computers in libraries. – 39. (2019)
4., p. 20-24.
Prediktív elemzőeszközök használata a könyvtári látogatottság mérésére

Adatfeldolgozás; Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; Könyvtárhasználat; Mesterséges intelligencia;
Statisztika; Szoftver; Tervezés
A Rush Rhees Könyvtár a Rochesteri Egyetem központi könyvtára. Annak érdekében, hogy felmérjék,
pontosan hány használójuk van és mely könyvtári
terek vannak kihasználva, úttörő adatgyűjtő programba kezdtek. A tervezés fázisában egy olyan korszerű
beléptetőrendszert telepítettek közvetlenül a könyvtár
bejárata elé, amely mindkét irányból rögzíti az átmenő forgalmat. A technológiával automatikusan figyelhető egy adott térben az emberek mozgása, az így készülő statisztikát pedig online adatbázisban tárolják.
A nyers adatok statisztikai elemzésen alapuló modellezése emberi beavatkozást igényel, amennyiben
egyedi kategóriák és tulajdonságok azonosításáról van szó. Ezzel ellentétben a mélytanulás (deep
learning) révén egy számítógép már képes a létező
és a beérkező adatokat értelmezni és bonyolultabb
folyamatokat elsajátítani. A látogatók számát és mozgásuk irányát rögzítő négy beléptetőkapu szenzorai
olyan nagy méretű és gyorsan bővülő adatállományt
szolgáltatnak, amely a hagyományos statisztikai
módszerekkel aligha lenne hatékonyan feldolgozható. A mélytanulás alkalmazásával lehetővé vált
egy olyan neurális hálózaton alapuló algoritmus tervezése, amely a kapuk adatai nyomán képes figyelni a könyvtárépületbe irányuló forgalmat és abból
mintákat kiragadni, valamint előrejelezni a jövőbeli
használat trendjeit. Ezek az információk pedig nagy
segítséget jelentenek a stratégiai döntéshozatalban.
A projekt kiindulópontjául a bejárat közelébe telepített kapuk nyújtotta információk szolgáltak. A négy
bejárattal rendelkező és más egyetemi épületekhez
is átjárhatóságot biztosító tér elég komplex kísérleti terepnek bizonyult a mélytanulási eszközök és az
adatfeldolgozási munkafolyamatok kipróbálására,
valamint a deep learning algoritmus betanítására.
Könyvtári Figyelõ 2019/4

A modell mindig az elmúlt hét nap adataiból következteti ki a látogatók számát a következő hétre. Az
irányszám a kapuk összetartozó érkezési és távozási adataiból, valamint a heti és szezonális látogatási
trendek jellegzetességeiből tevődik össze. A kinyert
adatokat adatvizualizációt követően értékelik. A sikeres pilotprojekt után hét további beléptetőkaput telepítettek a campus többi könyvtárépületéhez is. Ennélfogva immár lehetséges az egyetemi könyvtár számára, hogy széles skálán értelmezze és előrejelezze
a használók mozgását a különböző épületekben. Az
adatvizualizáció a Tableau szoftverének segítségével
történik, amely igény szerint könnyen szűrhető látogatottsági adatokat biztosít.
Jelenleg az adatgyűjtés, -elemzés és -megosztás fenntarthatóságán dolgoznak, felhasználva a campus adattárhelyét és szem előtt tartva az automatikus üzemmódot. Ezáltal az adatok a campus más szervezetei
számára is hozzáférhetővé válnak, valamint a projekt
tovább öregbíti a könyvtár jó hírnevét az egyetemen,
hangsúlyozva annak innovatív jellegét.
(Bódog András)
Lásd még 240, 265, 268

Elektronikus könyvtár
273/2019
ROSA, Igor: Digital Library Polona : digitization, technology, cooperation. – Bibliogr. In: Slavic & East European
information resources. – 20. (2019) 1-2., p. 23-30.
A Polona Digitális Könyvtár: digitalizálás, technológia,
együttműködés

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus
könyvtár; Hozzáférhetőség; Interdiszciplináris problémák;
Nemzeti könyvtár
Lengyelország egyik első digitális könyvtára, a
Polona 2006-ban indult, és úttörő volt abban is, hogy
a repozitóriumok szokásos kínálata mellett (könyvek,
napilapok) levelezőlapokat, efemer kiadványokat,
térképeket, régi grafikákat stb. is tartalmazott. Célja
a Lengyel Nemzeti Könyvtárhoz hasonlóan az írott
kulturális örökség megőrzése és megosztása. 2013.
évi megújítása után vezető helyet foglalt el a technológia, a használói élmények és a képek minősége
terén. A képek nagy felbontású megtekintéséhez a
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Polona számára fejlesztették a Malakh Deep Zoom
Viewer rendszert.
A Polona stratégiai célja, hogy gyűjteményeihez jó
minőségben biztosítson nyílt hozzáférést. A szkennelt
képek nagy felbontásban, vízjelek nélkül letölthetők,
a használókat egy felugró felület tájékoztatja a dokumentum további használhatóságáról. A legfontosabb
műveket 600 dpi felbontással szkennelik, ami elegendő az eredeti dokumentum kézhez vétele nélküli
kutatáshoz. A digitalizálás során külön figyelnek a II.
világháború alatt kárt szenvedett kulturális értékekre,
amikor a lengyel könyvtárak állományainak 70%-a,
a múzeumi és levéltári gyűjtemények jelentős része
megsemmisült.
Indulásakor a Polona csak a nemzeti könyvtár állományait dolgozta fel, majd hamarosan más intézményekét is. Ma mintegy 150 digitális könyvtár,
levéltár, múzeum és intézményi repozitórium működik Lengyelországban. Több, az Európai Unió és
a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma követelményei szerint épülő állomány láthatósága nem
megfelelő, működésük korlátozott. Ezért is fontos,
hogy a Polona szolgáltatja a szükséges infrastruktúrát és a közös platformot a kulturális intézményeknek; a nemzeti könyvtár a szerzői jogi kérdésekben
segít. Alapítása óta a Polona részt vesz az Europeana
projektben és a Newspapers alprojektben, együttműködik a Wikipédiával és a Wikimédiával. Aktív
szereplője a Franciaország, Nagy-Britannia, Izrael,
Norvégia, Lengyelország legnagyobb könyvtáraiból
és különböző vezető kutatóegyetemekből álló IIIF
konzorciumnak.
2019 áprilisában a Polona állományában több mint
40 intézményből 1,8 millió hírlap, 190 ezer könyv,
420 ezer cikk, 84 ezer efemer kiadvány, 38-38 ezer
képeslap és fénykép, 31 ezer grafika, 30 ezer kotta,
15 ezer térkép és atlasz, valamint 14 ezer kézirat volt
található. Ennek több mint a fele elérhető online, a
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többi pedig a több mint 800 kiszolgáló pontot tartalmazó Academica hálózat nyilvános termináljairól.
A Jagelló Könyvtárral közös Patrimonium projekt
célja több mint egymillió lengyel mű digitalizálása
2019 végéig. Sajátos dokumentumtípust jelentenek
a lengyel kulturális intézmények speciális publikációit és lelőhelyeiket tartalmazó cédulakatalógusok.
Említésre méltók még: az országban élő felekezetek
dokumentumai, a 20. század katonai konfliktusaival
kapcsolatos gyűjtemény, a HyPaTia (női drámaírók
tragikus művei), a Tátra folklórja, híres emberek
portréi. A Merkuriusz projekt a tudományos folyóiratokban a 2002–2014. években megjelent cikkeket
dolgozza fel.
A Polona a digitális művekkel folyó munkához annotációs eszközöket biztosít, a használók saját gyűjteményeket állíthatnak össze, megoszthatják találataikat, a könyvjelző eszköz használatával folytathatják az abbahagyott munkát. A Polonában részletes
keresés, szűrés végezhető, a keresőmotor a legtöbb
fontos metaadatban lehetővé teszi a keresést. A gyakorlottabb használók a Polona API-t is segítségül
hívhatják. A Polona 2019 elejétől támogatja az IIIF
szabványt, amely lehetővé teszi a különböző intézményekben lévő források közötti interoperábilitást,
és figyelembe veszi az adatok újrahasznosíthatóságát.
Jelenleg az Omnis a nemzeti könyvtár legnagyobb
technológiai projektje, amelynek célja a gyűjtemények láthatóságának és elérhetőségének növelése, az
adatmegosztás javítása az intézmények, szerzők és a
kiadók között, a Polona szolgáltatásainak korszerűsítése és integrálása. A további tervek között szerepel
a metaadatok bővítése és a mesterséges intelligencia
alkalmazása a tartalomelemzésben.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 216, 239, 241, 242, 274
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Kapcsolódó területek
Múzeumok, levéltárak
Lásd 224, 229, 273

Kiadói tevékenység
274/2019
DUBINSKY, Ellen: Does open access make cents? Return on investment in the institutional repository. – Bibliogr. In: College & research libraries news. – 80. (2019)
5., p. 281-284.
Hoz-e a nyílt hozzáférés pénzt a konyhára? Az intézményi repozitóriumok megtérülési rátája

Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség; Költségvetés; Megőrzés; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudományos kutatás
Az információs források elérése hagyományos
könyvtári szolgáltatás. A közkönyvtárak elsőként tették szabadon elérhetővé a nyomtatott, majd az online
nyílt forrásokat. Ma a nyílt hozzáférés a tudományos
és a kutatási eredmények ingyenes és azonnali online
elérését jelenti, és elsőbbséget élvez a legtöbb egyetemi könyvtárban. A könyvtárak és a könyvtárosok
egyaránt elkötelezettek a nyílt hozzáférés támogatásában és a szolgáltatásban, elsősorban intézményi
repozitóriumukon keresztül.
Az intézményi repozitóriumok alkotó, terjesztő,
kiadó és tudományos tartalommegőrző feladatokat
látnak el. Elérhetővé teszik a tudományos cikkeket
a világ minden tájáról, ugyanakkor bemutatják és
támogatják intézményüket, javítják tekintélyét, igazolják kiadásait a nyilvánosság előtt és a finanszírozók számára. Sokszor a hallgatók és a munkatársak
tudományos eredményeit is közzéteszik, és kiadóként
helyet adnak a lektorált folyóiratoknak.
A szerző ösztönös válasza a megtérülési rátát felvető
kérdésre az volt, hogy az intézményi repozitórium
„jelentős értéket biztosít a könyvtárnak és az egyetemnek”. Mélyebben meggondolva kezdett foglalkozni azzal, mit jelent pontosan a megtérülési ráta,
és kifejezhető-e pénzben a nem anyagi hozadékok
Könyvtári Figyelõ 2019/4

mellett. A megtérülési ráta fogalma a pénzügyi világból származik, ahol a befektetések megtérülését
a kiadásokhoz viszonyítják. Tágabb meghatározásában túlmegy a pénzügyi számításokon, kevésbé
megfogható elemeket is magában foglal. A Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak Egyesülete
(ACRL) 2010. évi Value of Academic Libraries [A
felsőoktatási könyvtárak értéke] című jelentésében és
a cselekvési tervben több, pénzben nem kifejezhető
értékelési szempontot határoz meg (pl. a hallgatók
eredményei, a doktori iskola elismerése, az oktatók
kutatási tevékenysége).
A hagyományos szolgáltatásoknál a könyvtárosok ismerik a megtérülési ráta kiszámítási módját. A nyílt
hozzáférés esetén a költségek (befektetés) könnyen
meghatározhatók: a pénzt a személyzetre, a szerverre
és a tárolóhelyre, az előfizetésekre, a képzési kiadásokra, marketingre stb. költik. Viszonylag könnyű
kiszámítani a tudományos munkák terjedését (letöltések száma), a publikált művek beépülését az új kutatásokba (hivatkozások száma), jobb elérhetőséget az
új vagy korábban kevésbé kiszolgált használók számára (az olvasók elemzése), az intézmény jobb hírnevét (az intézmény előkelőbb helye a rangsorokban).
A pénzben kifejezhető megtérülés kiszámításának
egyik lehetősége az intézményi repozitóriumon keresztül publikált tudományos folyóiratok vizsgálata.
A kereskedelmi kiadók folyóirataitól (arany hozzáférés) eltérően ebben az esetben nem kell fizetni a
cikkek publikálásáért; a szerző vagy az intézmény a
tudományos kiadói gazdasági rendszerbe nem befolyó dollárezreket takarít meg. A kutatóknak gyakran
olyan cikkekre van szükségük, amelyek túlmennek az
intézményi előfizetés keretein, a cikkvásárlásra fordított kiadások ebben az esetben is jelentősek. A kiadóktól vásárolt és a repozitóriumból térítésmentesen
letöltött (zöld hozzáférés) cikkek átlagárát összehasonlítva, a gazdasági rendszerben szintén nem látható
megtakarítás milliós nagyságrendű. Másfelől, a kereskedelmi kiadókkal összevetve a repozitóriumokon
keresztül elérhetővé tett publikációk bevételt sem
termelnek a fenntartónak.
Bonyolult kiszámítani a repozitóriumokban arató (kereső) könyvtárosok költségeit; könnyebb az oktatók
publikációinak – akár cikkszintű – feltöltésére fordított befektetések meghatározása. Teljesebb a kép, ha
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ehhez még hozzáadjuk a műszaki és adminisztratív
kiadások bizonyos százalékát.
A tiszta piaci értéket nem képviselő tartalom megtérülésének kérdőjelekkel övezett területe azoknak az
intézményeknek a szempontjából lehet érdekes, amelyek nem publikálnak vagy adnak helyet nyílt hozzáférésű folyóiratoknak. Az egyéb tartalmak pénzügyi
megtérülése még megfoghatatlanabb.
Következtetés: a nyílt hozzáférésű publikációk pénzben mérhető értéke melletti érveléshez össze kell azt
kötni a pénzben nem mérhető értékekkel, és súlyozni
kell a nyílt hozzáférés javára.
(Viszocsekné Péteri Éva)
275/2019
WALGER, Nicole – WALGER, Nadine: Vom Schein des
Rechten getäuscht? Raubverlage und was die Wissenschaft dagegen unternehmen kann. – Bibliogr. In: Information Wissenschaft und Praxis. – 70. (2019) 2-3., p.
91-97.
Res. angol és francia nyelven
Becsapva: parazita kiadók és amit a tudomány tehet ellenük

Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; Lektorálás; Publikálás -tudományos kiadványoké;
Tudományos és szakkönyvtárak; Tudományos kutatás
2018 nyarán ismert országos és nemzetközi sajtóorgánumok arról tudósítottak egy tanulmány kapcsán,
hogy számos kutató kétes minőségű, áltudományos
(parazita) kiadók értéktelen folyóirataiban adta közre
kutatási eredményeit, nyílt hozzáféréssel, a szakmai
lektorálást mellőzve. Világszerte 400 ezer, Németországban kb. 5000 kutató lehet érintett. Az utóbbi
időben ez a jelenség világszerte megháromszorozódott, Németországban ötszörösére nőtt: ott a felsőoktatásban és a kutatásban dolgozók 1,3%-át érintette.
A parazita kiadók folyóiratait arról ismerhetjük fel,
hogy nagyon átfogó szakterületet határoznak meg.
Üzleti modelljük lényege, hogy a szerző térítést fizet
publikációja közzétételéért. A kiadók e-mailben keresik meg a potenciális szerzőket, és kínálnak nekik
csábító, azaz gyors és egyszerű, nyílt hozzáférésű
publikálási lehetőséget, amihez – többek között –
tekintélyes szakemberekre mint szerkesztőbizottsági
tagokra hivatkoznak, azok tudta nélkül. A fiktív nevek és intézmények sem ritkák. A folyóiratok címe
nagyon hasonlít tekintélyes kiadók termékeinek ne-
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véhez. Valótlan rangsorokról is említést tesznek. A
parazita folyóiratok ezek után néhány napon belül,
lektorálás és korrektúra nélkül közlik a beküldött
cikkeket weboldalukon; archiválásról és hosszú távú
elérhetőségről szó sem esik. A publikációkba ily módon téves és megtévesztő eredmények kerülhetnek
be, és az egész tisztességtelen eljárás gyakran csak
egy idő elteltével válik világossá a kutatók számára,
ha egyáltalán. Ezek a kiadványok továbbá gyakran
kizárólagos felhasználási jogot kötnek ki.
Az érintett szerzők három csoportja ismert: 1. megtévesztett szerzők, akik egyszer bedőltek a csalásnak;
2. olyan szerzők, akik másutt elutasított, de nem
feltétlenül tévedéseket tartalmazó írásaikat adják le
közlésre; 3. különböző, a tudományos körön kívül
rekedt sarlatánok, akik megragadják az alkalmat,
hogy téves, ellenőrizetlen és vitatható publikációikat közzétegyék.
Az áltudomány már régen olyan nagyságrendűvé
vált, hogy ezt a problémát nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Helyesebb lenne ugyanakkor „junk”-, azaz
értéktelen tudományról beszélni, amelynek közleményei nem estek át tudományos minőség-ellenőrzési
folyamaton, ugyanakkor a laikusoknak úgy tűnhet,
hogy e publikációk tudományos minősítéssel, jóváhagyással rendelkeznek.
A legtöbb kutató mindazonáltal jól ismeri, melyek
szakterületének mérvadó forrásai. Ezért reménykedhetünk abban, hogy a parazita kiadók közleményei
elkerülik a kutatók figyelmét. Az etikátlan eljárásoknak köszönhetően mindenképpen sérül ugyanakkor
egyes tudósok jóhíre, például akiknek a neve a szerkesztőbizottságokban tűnik fel.
A parazita folyóiratok gyakori áldozatai a fiatal kutatók, akikre publikációs kényszer nehezedik, és akiknek mérhető módon dokumentálniuk kell tudományos teljesítményüket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy
akit a parazita kiadók becsapnak, többnyire jobbnak
látja hallgatni ahelyett, hogy megosztaná tapasztalatait a kollégáival.
A nyílt hozzáférés biztosítását nem tekinthetjük a
komolytalan kiadók ismérvének, legyen viszont mindig gyanús, ha egy kiadó nem transzparens módon
szedi be a szerzőtől a térítést, mégpedig a publikáció elfogadása előtt. Nincs száz százalékos védelem
a csalások ellen, lehetségesek azonban bizonyos intézkedések a könyvtárakkal és a komoly kiadókkal
együttműködve. A fiatal kutatók részére biztosítani
kell a felvilágosítást és a folyamatos tanácsadást –
ebben kitüntetett szerepet kaphatnak a könyvtárosok. A publikációk és a hivatkozások rangsorolása
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mellett olyan minőségi indikátorok alkalmazását is
szorgalmazni kell, mint a tudományos gondosság, a
nyers adatok rendelkezésre bocsátása, a negatív eredmények publikálása és az átláthatóság. Végezetül a
kiadók egyszerű iránymutatást állíthatnak össze a kutatók számára arról, hogyan ismerjék fel a komoly folyóiratokat; vannak már ilyen összeállítások a weben,
ilyen például a Directory of Open Access Journals.
Cselekedni kell, mert nem kevesebb forog kockán,
mint a tudomány szavahihetősége.

Közmûvelôdés
Lásd 228

Határtudományok
Lásd 212

(Hegyközi Ilona)
Lásd még 238

Az ismertetett cikkek forrásai
ABI-Technik (DE)

39. (2019) 2.

Alexandria (GB)

28. (2018) 2.

American libraries (US)

50. (2019) 5., 6.

Bibliotekovedenie (RU)

(2019) 1., 2.

Biblioteksbladet (SE)

104. (2019) 7.

Bibliotheksforum Bayern (DE)

13. (2019) 1., 2.

Bibliotheks-Magazin (DE)

(2019) 1.

BuB (DE)

71. (2019) 4., 5.

College & research libraries (US)

80. (2019) 4.

College & research libraries news (US)

80. (2019) 5.

Computers in libraries (US)

39. (2019) 3., 4., 5.

Čtenář (CZ)

71. (2019) 1., 2., 3.

Danmarks biblioteker (DK)

23. (2019) 5.

Documentation et bibliothèques (CA)

65. (2019) 2.

Information technology and libraries (US)

38. (2019) 2.

Information Wissenschaft und Praxis (DE)

70. (2019) 2-3.

ITlib (SK)

23. (2019) 2.

The journal of academic librarianship (US)

45. (2019) 3.

Journal of documentation (GB)

75. (2019) 3.

Journal of hospital librarianship (US)

19. (2019) 2.

Journal of librarianship and information
science (GB)

51. (2019) 2.

Könyvtári Figyelõ 2019/4

675

Journal of library metadata (US)

19. (2019) 1-2.

Journal of web librarianship (US)

13. (2019) 2.

Knižnica (SK)

20. (2019) 1.

LIBER quarterly (I)

29. (2019) 1.

Library hi tech (US)

37. (2019) 2.

Library management (GB)

40. (2019) 3/4.

Libri (I)

69. (2019) 2.

Medical reference services quarterly (US)

38. (2019) 2.

Naučnye i tehničeskie biblioteki (RU)

(2019) 1., 2.

New review of academic librarianship (GB)

24. (2018) 3-4.

Public library quarterly (US)

38. (2019) 1., 2.

Reference services review (US)

47. (2019) 1.

Reference & user services quarterly (US)

58. (2019) 4.

School library research (US)

22. (2019)

The serials librarian (US)

76. (2019) 1-4.

Slavic & East European information resources (US)

20. (2019) 1-2.

Technical services quarterly (US)

36. (2019) 2.

Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie (DE)

66. (2019) 3.
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