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Az OSZK képviselete külföldön.  
Fontosabb utak és projektek:  

2016–2017

2016. február 15–19. közt Dr. Tüske László főigazgató a 
Tajvani Nemzeti Könyvtárba látogatott (National Cent-
ral Library), ahol fogadta őt Tseng Shu-hsien főigazgató 
asszony. A bilaterális tárgyalásokon és együttműködési 
lehetőségeken túl (a keretmegállapodásra már 2015 ta-
vaszán, Budapesten sort kerített a két könyvtár veze-
tője) Dr. Tüske László Nemzeti könyvtári feladatok egy 
közép-kelet európai országban a 20/21. század fordulóján 
címmel előadást tartott, valamint részt vett a 2016. évi 
Taipei Nemzetközi Könyvkiállításon is a Balassi Intézet 
által koordinált magyar delegáció tagjaként. Az említett 
könyvkiállítás Peking után a második legjelentősebb 
ázsiai könyvfesztivál, a távol-keleti könyvpiac kapu-
ja. Magyarország 2016-ban díszvendégi státust kapott.

2016. április 7–9. közt Prágában szervezték meg az 
Audiovisual Data: From Aquisition to Metadata című 
konferenciát, ahol könyvtárunkat Lukács Bea és Dr. 
Mikusi Balázs osztályvezetők képviselték. A konferencia 
előadásai a teljesség igényével járták körül az audiovi-
zuális dokumentumok közgyűjteményi gyarapításával, 
őrzésével és szolgáltatásával kapcsolatos különféle prob-
lémákat, különösen nagy figyelmet szentelve a celluloid 
film megőrzésének és digitalizálásának. Az előadók kö-
zött a V4 országokon kívül Németország, Norvégia és 
Finnország is képviseltette magát. 

2016. május 31. – június 2. közt megvalósult Libraries 
V4 in the Decoy of Digital Age című konferencián Dancs 
Szabolcs (OSZK) és Jávorka Brigitta (Könyvtári Intézet) 
tartott előadást Brnoban. A V4 országai hagyományo-
san évente megtárgyalják a régió könyvtári ügyeinek 
új fejleményeit. Az elhangzottak jelentős mértékben 
hasznosultak az OSZK aktuális projektjeiben, a meg-
valósítandó könyvtári szolgáltatási fejlesztések szakmai 
szempontjainak és prioritásainak kialakításakor is fi-
gyelembe vették őket, valamint ezeket tekintetbe véve 
fogalmazta meg az OSZK a javaslatait az UNESCO-nak 
a dokumentumörökség megőrzésével kapcsolatos aján-
lása tárgyában. 

2016. június 13–14-én zajlott Luxemburgban az EU-
Member States Expert Group (MSEG) on Digitisation 
and digital preservation szakértői testületének félévente 

rendszeresített megbeszélése. Az Európai Bizottság által 
működtetett szakértői testületben az OSZK-t Dr. Tóth 
Máté képviseli 2013 óta. A félévente tartott megbeszé-
léseken az egyes tagállamok digitalizálási politikájáról, 
projektjeinek alakulásról esik szó, megvitatva az Euró-
pai Bizottság által kitűzött irányokat. A megbeszélése-
ken beszámol a működéséről, aktuális fejlesztéseiről az 
Europeana is.

2016. november végén, illetve 2017 decemberében is 
részt vettünk a Szemantikus Web a Könyvtárakban (SWIB) 
című konferenciasorozat újabb rendezvényein, ahol az 
OSZK-t Lendvay Miklós képviselte. Az évente tartott 
konferenciák egy németországi kezdeményezés hatására 
immár nemzetközivé váltak, s elsődlegesen a könyvtá-
rakban és a hozzájuk kapcsolódó intézményekben lét-
rejövő kapcsolt adatokra (LOD – Linked Open Data) 
fókuszálnak. A 2016-os bonni konferencia fő témája a 
kapcsolt adatok és a használatos szótárak (schema.org, 
foaf stb.) gyakorlati alkalmazása volt, míg a 2017-es ham-
burgi konferencián a fő hangsúly az adatok megosztására 
és összekapcsolására került, bemutatva a nemzetközi jó 
gyakorlatokat, a létező szoftvereket és felhasználói esz-
közöket. Az OSZK az Országos Könyvtári Platform 
tenderkiírása során a magyar könyvtárak igényeinek 
összegyűjtésével nagyban hozzájárult a nyílt forráskó-
dú FOLIO platform irányainak meghatározásához.

2017. május 15–16-án az Európai Nemzeti Könyvtá-
rak Konzorciumának (CENL) éves ülésére Londonban 
került sor a British Library szervezésében, melyen az 
OSZK-t Dr. Tüske László főigazgató képviselte. Har-
minchárom ország képviseletében mintegy negyvenhét 
könyvtári vezető vett részt a találkozón, mely a szakmai 
és pénzügyi beszámolókon túl érdekfeszítő előadásokat, 
vitákat tartalmazott. A témák között szerepeltek névte-
rekkel, szerzői és közlési jogokkal, valamint digitális pub-
likálási problémákkal kapcsolatos kérdések. A kiemelt 
tematika 2017-ben a könyvtári terek átalakulása volt, 
amit a Transformative Library Spaces panel keretében 
mutattak be a közelmúltban épült új vagy felújított 
könyvtárak vezetői.

2017. május 15–17. közt, a Varsói Nemzetközi Könyv-
vásárhoz kapcsolódóan szerveztek a V4-ek olvasásszocio-
lógiai, olvasásnépszerűsítési konferenciát Implementing 
the educational, social and scientifical projects in the realm 
of pro-reading policies címmel. Könyvtárunk részéről  
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Dr. Boka László tudományos igazgató tartott angol 
nyelvű előadást a rangos konferencián, melyet a Lengyel 
Nemzeti Könyvtár és a Lengyel Kulturális Minisztérium 
szervezett, s melyen a visegrádi országok mellett az Ame-
rikai Egyesült Államoktól a Balti államokig több elismert 
szakember (egyetemi oktató, könyvkiadó, könyvterjesz-
tő és könyvtári vezető) vett részt. 

2017. június 29–30. közt Dr. Tüske László főigazgató 
– miniszterelnöki delegáció tagjaként – együttműködé-
si megállapodást írt alá a Török Nemzeti Könyvtárral 
Ankarában. A dokumentum új fejezetet nyitott a két 
intézmény már meglevő jó kapcsolataiban, a gyűjtemé-
nyek és kutatók együttműködésében. 

2017. augusztus 22–24. között a lengyelországi Wrocław 
adott helyszínt a könyvtáros szakma legnagyobb éves 
kongresszusának (IFLA). A több mint 3400 fős ren-
dezvényen Magyarország 5 fővel képviseltette magát, 
a fővárosból az OSZK-t Dr. Boka László tudományos 
igazgató képviselte, aki a szakmai programokon túl részt 
vett a kongresszus keretein belül évente megrendezett 
CDNL-konferencián is. Ez utóbbin csak a nemzeti 
könyvtárak főigazgatói, illetve helyetteseik vitatják meg 
a legfontosabb szakmai kérdéseket, éves programokat 
és terveket. A kongresszus szakmai programjai a szo-
kásokhoz híven az IFLA-közgyűléssel zárultak, ahol az 
OSZK is szavazati joggal bír.

2017. október 25-én Amszterdamban rendezték meg az 
Európai Kutatókönyvtárak Konzorciumának (CERL)
éves konferenciáját és szemináriumát. 2017-ben az amsz-
terdami Rijksmuseum és annak könyvtára, valamint 
az Amsterdam University volt a vendéglátó. A szakmai 
szemináriumot követő napon került sor az éves közgyű-
lésre, melyen az OSZK-t és közvetetten hazánkat Dr. 
Boka László tudományos igazgató képviselte. Az OSZK 
tagsága ún. klaszterrendszerben további 15 értékes régi 
könyvállománnyal rendelkező hazai egyházi könyvtárat 
is magába tömörít. 2017-től a CERL új elnöke Kristian 
Jensen úr, a British Library képviseletében.

2017. november 8–11-én a Marokkói Királyság Nemzeti 
Könyvtárába látogatott Dr. Tüske László főigazgató.  
Az utazás jogalapját a Magyar-Marokkói Gazdasági Ve-
gyes Bizottság soros ülése teremtette meg. A marokkói 
nemzeti könyvtár 2008-ban nyitotta meg kapuit új épü-
letében, modern könyvtártechnológiai berendezésekkel. 
A kölcsönös kapcsolatfelvétel szellemében főigazgató 
úr Budapestre invitálta Abdalilah al-Tahani marokkói 
könyvtárigazgatót.

2017. december 4–6. között került sor Tbilisziben a 
Magyar Napokra, melynek fővédnöke Lévai Anikó volt. 
Az OSZK-t Dr. Tüske László főigazgató képviselte.  
A rendezvénysorozat keretében – a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium felkérésére – a MANK Nonprofit Kft. 
Magyarország Georgiában címmel kiállítást szervezett a 
fővárosban, bemutatva a két nép kapcsolatrendszerének 
történetét. Az eredeti és reprint tárgyakat is bemutató 
kiállítás alapját az OSZK Magyarok a Kaukázusban című 
korábbi kiállítása szolgáltatta. 

Boka László
boka.at.oszk.hu


