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Elindult "Az én könyvtáram" projekt 

Farkas Ferenc1 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2017. jú-

nius 7-én, szerdán sor került a Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek projektet 

bemutató konferenciára (EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-00001). 

A 2017 és 2020 között megvalósuló projekt gaz-

dája a könyvtári területen a Fővárosi Szabó Er-

vin Könyvtár. A fejlesztés célja a könyvtárak és 

a közoktatás közötti kapcsolat erősítése. A prog-

ram főbb irányai: az olvasáskultúra, a digitális 

írástudás, a könyvtárhasználat-információkeresés 

és a szövegértés – kiemelten a digitális szövegér-

tés – fejlesztésének támogatása. 

 

Dr. Fodor Péter köszöntötte a megjelenteket. 

A fotókat Békássy Petra és Bollók László készítette 

A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát 

és eredményességét szolgáló, új típusú kompe-

tencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató 

szolgáltatások fejlesztése valósul meg.  Országos 

                                                           
1 A cikk szerzője a projekt szakmai vezetője 

szaktanácsadói hálózat jön létre megyénként 2-2 

fő részvételével, és szakmai műhelyek is közre-

működnek a program eredményes megvalósítá-

sában. 

 

Sok érdeklődő vett részt a konferencián 

A programban partnerként vesz részt 19 megyei 

könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az 

Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intéze-

te, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-

um, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar 

Olvasástársaság, a Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség. 

A rendezvényen köszöntőt mondott a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója mellett dr. 

Vígh Annamária az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma képviseletében, a Közgyűjteményi Fő-

osztály vezetőjeként. 

Nagy érdeklődés kísérte Dr. Csépe Valéria, a 

köznevelés tartalmi megújításáért felelős minisz-

teri biztos „A köznevelés megújítása” című elő-

adását. Dr. Sipos Anna Magdolna címzetes egye-

temi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Könyvtár– 

és Információtudományi Intézet) a könyvtári 

rendszer előtt álló kihívásokról; Pataki Mariann 
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könyvtárostanár (Kispesti Károlyi Mihály Ma-

gyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) a közne-

velést támogató könyvtári szolgáltatások nem-

zetközi példáiról beszélt. 

 

Dr. Csépe Valéria a tartalomfejlesztők előtt álló  

kihívásokról is beszélt. 

A „Válogatás hazai könyvtári jó gyakorlatok-

ból” című blokkban Bereiné Vasas Andrea 

könyvtáros (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár), Jeneiné Ecseri Mariann ifjúsági 

könyvtáros (Ceglédi Városi Könyvtár) és Varga 

Lilla gyerekkönyvtáros (FSZEK Üllői úti könyv-

tár) tartott beszámolót. 

 A konferencia második felében a szaktanácsadói 

hálózat és a szakmai műhelyek képviselői rész-

vételével konzultációra került sor, ahol a Szabad-

téri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központból Kajári Gabriella kom-

munikációs munkatárs is előadást tartott.  

Az előadások prezentációi honlapunkon megta-

lálhatók. 

 

A MOKKA közgyűlésén az OSZK fej-

lesztési terveiről is hallottunk 

Szilassi Andrea 

2017. május 29-én, az Országos Széchényi 

Könyvtár épületében sor került a MOKKA 

Egyesület idei első közgyűlésére. Az esemény-

nek két fontos napirendje volt.  

Elsőként a képviselők meghallgatták a szervezet 

közhasznúsági és 

pénzügyi beszámolóját 

dr. Keveházi Katalin 

elnöktől. Ezt követően 

a Felügyelő Bizottság 

elnöke, Benczekovits 

Beátrix kapott szót, 

aki elmondta, hogy 

szúrópróba szerinti 

ellenőrzéseik során 

mindent rendben talál-

tak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy tagdíjbevé-

telből hiány mutatkozik, ugyanis nem minden 

partnerkönyvtár teljesítette 2016. évi fizetési 

kötelezettségét. A képviselők egyhangúlag elfo-

gadták a beszámolót.  

Keveházi Katalin kitért arra is, hogy december-

ben tisztújítás esedékes. Ennek érdekében a köz-

gyűlésnek jelölőbizottságot kell állítania. Az 

egyeztetéseket követően a következő eredmény 

született: a jelölőbizottság tagja lett Ferenczné 

Oszlánczi Krisztina (Eszterházy Károly Egyetem 

Tittel Pál Könyvtára), Horváth Tamás (Magyar 

Mezőgazdasági Mú-

zeum és Könyvtár) 

és Reitinger Ildikó 

(Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár). 

A következő téma-

kör alapvetően az 

OSZK terveiről szólt, 

a változások azonban 

közvetve hatással 

lesznek a MOKKÁ-ra és a partnerkönyvtárakra 

is. A sok aggasztó hír után végre örömteli válto-

zások elé néz a nemzeti könyvtár. 2016 novem-

berében született egy kormányhatározat, amely-

Keveházi Katalin képének 

forrása: www.delmagyar.hu 

Káldos János képének 

forrása: Indafotó,  

Nemzeti Könyvtár 
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nek értelmében három évre elosztva 10 milliárd 

forintos fejlesztéshez juthat az OSZK. Erről Kál-

dos János és Lendvay Miklós tartott tájékoztatót. 

A projekt a Kormányzati és Informatikai Fejlesz-

tési Ügynökség irányításával, konzorciumban 

valósul meg. Ennek köszönhetően végre lehető-

ség nyílik érdemi létszámbővítésre, digitalizálás-

ra, informatikai eszközök és szoftverek beszerzé-

sére, a bútorzat részleges cseréjére, szakmai pro-

jektek megvalósítására és tartalomfejlesztésekre. 

Káldos János elmondta, hogy a nemzeti könyv-

tárban 6 munkacsoport alakult a fejlesztési kon-

cepciók kidolgozására. 

1. Digitalizálási munkacsoport: feladatuk 

egy digitalizáló központ kialakítása, ahol 

60-70 munkatárs dolgozik majd. Készül 

egy digitalizálási munkaterv is. 

2. Infrastruktúra fejlesztéséért felelős 

munkacsoport, amelynek feladata a teljes 

OSZK fejlesztése. Az informatikai eszkö-

zök és biztonsági rendszer mellett az olva-

sóterek is megújulnak majd. 

3. Könyvtárszakmai munkacsoport, amely 

17 alprojektet gondoz - köztük az Amicus 

integrált rendszer cseréjét is. 

4. Adat- és alkalmazás-konszolidációs 

munkacsoport. Feladatuk az eddigiek so-

rán keletkezett adatok átvétele, hasznosítá-

sa. Mivel milliós nagyságrendű rekord új-

rahasznosítása a cél, ezért kiemelt jelentő-

sége van e kérdésnek is. Létrehoznak még 

egy webaratási projektet is, amelynek 

eredménye egy hazai internet archívum 

lesz. 

5. Tartalomfejlesztésért felelős munkacso-

port, ahol szintén 17-féle alprojektet ter-

veznek megvalósítani. Megújul és folytató-

dik a Corvina program honlapja, készül egy 

magyar nemzeti névtér is egyebek mellett. 

6. A szervezetfejlesztési munkacsoport fel-

adata, hogy a kialakítsák azokat a kerete-

ket, amelyek a jelenlegi struktúra mellett 

lehetővé teszik e hatalmas munka megvaló-

sítását, és az új munkahelyek, feladatkörök 

integrálását. 

Lendvay Miklós arról beszélt, hogyan érinti a 

MOKKÁ-t és az ODR-t, illetve a könyvtárosokat 

ez a változás. Mint már 

említettük,  az OSZK 

megválik az Amicus 

integrált könyvtári 

rendszertől; helyette egy 

ún. Országos Könyvtári 

Platformot építenek egy 

amerikai cég 

közreműködésével. Az 

OKP nemcsak a 

nemzeti könyvtáré lesz, hanem az 54 MOKKA-

könyvtárral közösen épített és használt rendszer 

is egyben. A MOKKA feltöltő könyvtárainak 

korábbi rekordjait az új rendszer közvetlenül a 

könyvtárak saját katalógusaiból veszi át; képes 

lesz az eddig felhalmozott adatállományok 

átkonvertálására. Átveszi tehát a MOKKA 

szerepét is. A későbbiek során a 

tagkönyvtárakkal együtt építik a közös 

katalógust.  Rövidesen elkészül a feltöltő 

szoftver is, amely a partnerkönyvtárak 

munkájához szükséges. A muzeális 

dokumentumok is bekerülnek, és az ODR 

funkciók is átköltöznek az új 

szoftverkörnyezetbe.   

Lendvay Miklós előadásában érintette azokat a 

technológiai változásokat is, amelyek az OKP 

bevezetésével együtt járnak. Erről a közgyűlés 

résztvevői kaptak egy írásos összefoglalót, 

amelyet Dancs Szabolcs készített.  

 Az új keretrendszer FRBR struktúrájú lesz, és 

BIBFRAME formátumú rekordokat tartalmaz. 

További változás, hogy az ISBD katalogizálásról 

áttérnek az RDA típusúra. (Resource Description 

and Access = forrásleírás és hozzáférés). Ez egy 

új anglo-amerikai katalogizálási szabályzat, 

amelyet alkalmaznak már a teljes német 

nyelvterületen, Franciaországban, Dániában és 

Csehországban, és nemsokára Szlovákiában is.  

Nem adatcsere formátum és nem is szabvány, 

hanem törekvés, közelítés a szemantikus web 

Lendvay Miklós képének 

forrása: LinkedIn 



igényei felé. Ezt az új katalogizálási szabályzatot 

úgy alkották meg, hogy a benne lévő adatokat a 

keresőmotorok számára is értelmezhetően, RDF 

nyelven lehessen reprezentálni. Mindazonáltal az 

RDA összhangban van az IFLA által 

kifejlesztett, a bibliográfiai és besorolási 

adatokra vonatkozó fogalmi modellekkel is. A 

Könyvtári Intézet tervez egy RDA tanfolyamot 

akkreditáltatni, ezt követően pedig lehetőség 

nyílik az érintett szakembereknek felkészülni a 

megváltozott munkafolyamatokra.  

Végeredményben a cél, hogy egy olyan korszerű, 

egységes könyvtári rendszer jöjjön létre, amely 

képes hatékonyan szolgáltatni valamennyi 

könyvtári funkciót. Az természetesen nem 

várható, hogy ebből a  fejlesztésből  minden 

hazai könyvtár csatlakozása megvalósulhasson 

az Országos Könyvtári Platformhoz , de az 

alapok kialakítása megtörténhet. Ennek révén 

pedig, további fejlesztési források bevonásával, 

ez is megvalósulhat később. 

 

 

Hamisításról és szerzői jogról  

közérthetően 

Bartók Gertrud 

Május 23-án a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-

tala adott otthont Budapesten a 

Könyvtárostanárok Szellemi Műhelye 7. esemé-

nyének, amelyen a hamisításról és a szerzői jog 

speciális eseteiről volt szó. 

A műhelyfoglalkozás első részében egy középis-

kolai osztály részére tartott foglalkozást a Hami-

sítás Elleni Nemzeti Testület munkatársa, Kö-

vesdi Zoltán. A program két órájában a hamisí-

tás-szakértő interaktív feladatokkal mutatta be a 

tanulóknak a legfontosabb tudnivalókat a hamisí-

tásról. A hamisított és eredeti termékek, szolgál-

tatások felismeréséhez kézzel fogható példákat, 

életkoruknak megfelelő gyakorlati tudnivalókat 

ismertetett. A tanulók figyelmét lekötötte, hogy 

milyen sok veszély fenyegeti a hamis termékek 

vásárlóit, nemcsak anyagi, hanem egészségi kárt 

is szenvedhetnek ezektől az árucikkektől.  

A foglalkozás végén „terepasztalon”, eredeti és 

hamisított tárgyakkal – ruhaneműk, illatszerek, 

elektronikai termékek – gyakorolhatták a meg-

szerzett ismereteket a tanulók. Nagyon népszerű 

volt a NAV „csőgörénye”, azaz száloptikás ka-

merája, amellyel a gyanús küldeményeket vizs-

gálják.  

A program második felében a könyvtárostanárok 

számára tartott előadást Vass Zoltán, a SZTNH 

munkatársa. Arról beszélt, hogy a jövő generáci-

ója, az iskolás korosztály viszonylag hamar válik 

a fogyasztói társadalom részévé, azonban az álta-

lános társadalmi tájékozatlanság miatt az iskola 

kiemelten kellene, hogy figyeljen a felvilágosí-

tásra. Az osztályfőnöki órák programjában ér-

demes lenne helyet találni ennek a speciális té-

mának. A tanulókat elsősorban az internetes vá-

sárlás, a fájlmegosztó oldalak, a közösségi média 

használata során fenyegeti hamis termékek vá-

sárlásának lehetősége. A HENT munkatársai úgy 

állítják össze pedagógusok számára készített 

segédleteiket, hogy a felvilágosító anyag egysze-

rűen elsajátítható, érthető, de egyben szórakozta-

tó és érdekes is legyen. Így hasznos és könnyen 

befogadható információkhoz jutnak mind a pe-

dagógusok, mind a tanulók.  

Mivel nemcsak a fiatalok, hanem az idősek is 

fokozottan ki vannak téve ezeknek a veszélyek-

nek, érdemes lenne könyvtári foglalkozások ke-

retében hasonló tartalmú foglalkozást szervezni 

mind fiatalok, mind idősek számára. 

 


