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A könyvtári digitalizálás jelene és 

jövője 

Bartók Gertrud 

Az Országos Széchényi Könyvtár adott otthont 

szeptember 26-án a Könyvtári Intézet műhely-

napjának, amelyet a könyvtári digitalizálás té-

makörére épített. A rendezvény apropóját és ge-

rincét a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

adta, amelynek könyvtárspecifikus feladatait 

tekintették át az előadók.  

Szalóki Gabriella, az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztály könyv-

tári referense nyitotta meg a továbbképzési na-

pot. Kiemelte, hogy a Közgyűjteményi Digitali-

zálási Stratégia az 1486/2015. (VII. 21.) Korm. 

határozatban meghatározott feladat teljesítése, a 

Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósí-

tásának elősegítése érdekében készült. A straté-

gia szorosan kapcsolódik a Digitális Jólét Prog-

ram végrehajtásához és a Digitális Oktatási Stra-

tégia célrendszeréhez, valamint az Európai Digi-

tális Menetrendben meghatározott elvárásokhoz. 

Ehhez a stratégiához kell igazítani a készülő 

Könyvtári Digitalizálási Stratégiát és az intéz-

ményi stratégiákat. Tóth Máté, a Könyvtári Inté-

zet munkatársa a magyarországi könyvtári digi-

talizálás helyzetéről számolt be a nyár folyamán 

kitöltött kérdőívek alapján. (A kérdőívet intéz-

ményünk is kitöltötte.) Megállapította, hogy 

minden könyvtár folytat digitalizálást, azonban 

ennek az állománynak a megnyitása az olvasók 

felé még a legtöbb helyen várat magára. A kér-

dőívből az is kiderült, hogy számos helyen az 

elavult eszközpark is gátolja a minőségi munkát.  

 

Tóth Máté. Fotó: Bartók Gertrud 

Káldos János az OSZK 2017-2025-ös digitalizá-

lási stratégiáját mutatta be. A saját állományuk 

digitalizálása tartozik bele, valamint a digitális 

gyűjtés, a „webaratás”, azaz az internetes tartal-

mak gyűjtése nem. Részletes SWOT analízise 

tükrözte a magyar könyvtári digitalizálás neural-

gikus pontjait: kevés a humán és anyagi erőfor-

rás. A fejlesztési periódus során olyan szabályza-

tokat és módszertani anyagokat is készítenek, 

amellyel a teljes magyar könyvtári szféra számá-

ra útmutatást és segítséget kívánnak nyújtani.  

Győrffy Szabolcs – szintén az OSZK részéről – a 

létrehozandó digitalizálási központjuk terveit 

vázolta fel. A központban folyik majd a fent em-

lített módszertani, oktatási és kompetenciafej-

lesztő tevékenység is. Szeberényi Gábor, a Pécsi 

Tudományegyetem könyvtárának munkatársa a 

Pécsi Tudományegyetemen zajló tartalomszol-

gáltatások bemutatása mellett intézményük stra-

tégiai céljairól, problémáiról és lehetőségeiről 

beszélt. A rendezvényt szakmai fórum zárta.  
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Partnerségben a múzeumokkal  

Nemzetközi tudományos konferen-

cia Egerben 

Bartók Gertrud 

Az EFOP pályázatok között kiemelkedő helyet 

foglal el a „Cselekvő közösségek – aktív közös-

ségi szerepvállalás” témakörében több éve sike-

res, a múzeumokat partnerségbe vonó program. 

A 2017. november 20-21-én Egerben megrende-

zett konferencián nemcsak a magyar résztvevők 

számoltak be az eddig elért eredményeikről, a 

program keretében szervezett eseményekről, a 

számtalan kiadványról és szakmai együttműkö-

désről, hanem az Európai Unió más tagállamai-

ban szerzett tapasztalatokat is megismerhettük, 

előre vetítve a könyvtárak részvételével most 

induló, és a következő években megvalósuló 

projekt csomópontjait, központi kérdéseit.  

A jó példákat és követendő jó gyakorlatokat a 

szentendrei Skanzen, a Pécsi Tudományegyetem, 

az Eszterházy Károly Egyetem, a pécsi Csorba 

Győző Könyvtár, a szombathelyi főiskola, a Bu-

dapesti Történeti Múzeum és a miskolci Herman 

Ottó Múzeum mutatta be magyar részről, míg a 

külföldi eredményeket, projekteket német, fran-

cia, lett és angol vendégelőadók tárták a szakmai 

közönség elé. A plenáris és szekció-előadások 

után a konferenciát az előadók kerekasztal-

beszélgetése zárta. Több kérdést és javaslatot is 

sikerült megfogalmazni arról, hogyan valósulhat 

meg közösségfejlesztés kulturális intézmények 

és közösségek együttműködésével, milyen esz-

közökkel segíthetik az intézmények a helyi kö-

zösségek és a helyi társadalmak összetartozását, 

hogyan érhetnek el közös eredményeket a külön-

böző kulturális szakterületek. A Nemzeti Műve-

lődési Intézet munkatársai szintén jelen voltak a 

konferencián. 

 

Piotr Bienkowski, az Our Museum Program projektigaz-

gatója tartotta a bevezető előadást. Nagy-Britannia hét-

éves tapasztalatait mutatta be, amelyeket múzeumok és 

civil szervezetek együttműködése során szereztek. 

 

dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágaza-

ti feladatokért felelős főigazgató-helyettese kiemelte a 

múzeumok egyre szélesedő tevékenységét. 

A képek forrása: 

 http://cselekvokozossegek.hu/paradigmavalto-nemzetkozi-

tapasztalatcsere-a-kulturalis-egyuttmukodesekrol/ 

http://cselekvokozossegek.hu/paradigmavalto-nemzetkozi-tapasztalatcsere-a-kulturalis-egyuttmukodesekrol/
http://cselekvokozossegek.hu/paradigmavalto-nemzetkozi-tapasztalatcsere-a-kulturalis-egyuttmukodesekrol/


 

Kulturális árukapcsolás: Irodalom, 

fotóművészet és audiovizualitás a 

tatabányai Csemegében 

Taizs Gergő1 

Hogyan szinkronizálhatóak különféle művészeti 
ágak? Milyen módszerek és praktikák mentén 
alakul ki egy természetes kohézió kortárs alko-
tók között? Rövid áttekintés a Tatabányai Mú-
zeum Csemege c. irodalmi estjének és kiállítá-
sának kulturális árukapcsolásairól.   

 A Tatabányai Múzeum idén két programmal 

kapcsolódott a Múzeumok Őszi Fesztiváljának 

2017-es központi témájához, az irodalomhoz. 

LiteraTúra címmel szeptember végén egy – 

nagyjából 50 km-es – kerékpártúra keretében 

ellátogattunk az érdeklődőkkel Dunaalmásra, 

ahol Vajda Julianna (Lilla) sírján, illetve a Cso-

konai-szobornál helyeztünk el egy-egy koszorút, 

valamint elhangzottak a költő ismertebb Lilla-

versei.  

 

Különféle installációs technikák a Csemege című  

kiállításon. Fotó: Taizs Gergő 

                                                           
1 A szerző a Tatabányai Múzeum marketing- és mű-

velődésszervezője. 

A fesztivál tatabányai kiemelt programját azon-

ban a Csemege címet viselő kortárs irodalmi est 

és kiállítás jelentette. A rendezvény szervezése 

már augusztusban elindult, hiszen egy többlép-

csős folyamatról beszélünk, ahol az ütemtervnek 

is különös jelentősége volt. A Csemege koncep-

ciója szerint „Igazi kulturális csemegét kínálunk 

fogyasztásra a 2017-es Múzeumok Őszi Feszti-

váljának központi témájához kapcsolódva. Fia-

tal, tehetséges helyi szépírók, költők, slammerek 

állnak össze egy kortárs, vizuális-zenés 

performansz erejéig. Az irodalmi találkozások 

apropóján a "spoken word" jellegű rendezvényt 

egy verses kiállítás megnyitásával szeretnénk 

teljessé tenni. A kamarakiállításon az előadott 

irodalmi műveket helyi, elismert fotóművészek 

alkotásaival emeljük vizuális élménnyé. A kiállí-

tás az Őszi Fesztivál végéig, november 12-ig lesz 

látható.”  

Első körben tehát egy résztvevői csapatot (írók, 

fotósok, zenészek) kellett megszólítani, amely 

végül az előzetesen, meghívásos alapon összeál-

lított névsorhoz képest kisebb-nagyobb változta-

tással, de összeállt. Gitáron Törőcsik Ákos, a 

lemezjátszóknál Schalkhammer Zoltán, míg ef-

fektekkel Szilágyi Kevin kísérte az előadókat: 

Horváth Szabolcsot, Megyesi Marcellt, Pencs 

Attilát, Taizs Gergőt, Tomcsik Nórát és Turbuk 

Istvánt. A versek, szövegek mellé Dallos István, 

Edelmayer Zsolt, Fehér Tamás, Hagymási Ben-

ce, Harmos Csilla, Pápai Zoltán, Sólyom András 

és Szilágyi Kevin fotói kerültek kiállításra.  

A legfontosabb kérés az alkotók felé az volt, 

hogy önmagukat hozzák, hiszen a rendezvény és 

a kiállítás elsősorban főhajtás a 200 éve született 

Arany János, valamint a 100 éve született Szabó 

Magda előtt. Leghitelesebben és legőszintébben 

ezt úgy lehet a jelenben megtenni, hogy minden-

ki beleteszi a közösbe önmagát a művén keresz-



tül. A beérkező írások mentén az irodalmi est 

műsorának forgatókönyvét is véglegesíteni lehe-

tett. A szövegeket megkapták a fotósok és a DJ. 

Előbbiek azzal a feladattal, hogy egy általuk 

kedvelt, vagy inspiráló vershez, íráshoz készítse-

nek fotót, utóbbi pedig azért, hogy a zenei paletta 

szövegekkel szinkronizált összeállítását készítse 

el.  

A fotók beérkezése után lehetett a kiállítás tech-

nikai tervezésébe belefogni. Ennek fő irányvona-

la a sokszínűen és a lehető legkreatívabban ki-

használt, megkomponált tér volt, melyben a do-

mináns képanyag mellett a szövegek is megje-

lennek, valamint fő motívumként az ősz, továbbá 

egy enyhe „retró-érzés” is végigfut a tárlaton. Az 

október 28-i irodalmi est előtt egy héttel főpróbát 

tartott a csapat: zene, vizuális effektek és az elő-

adások is a helyükre kerültek.  

 

Sólyom András fotója a kiállításról 

Október 28-án nagyjából 80 ember érkezett 

meghallgatni, megtekinteni a műsort, valamint 

az időszaki kamarakiállítást. A mintegy 45 per-

ces performansz során hat előadót, egyben hat 

különböző stílust sikerült a hathatós zenei és 

vizuális kísérettel összefűzni.  

Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett mind a 

kiállítás rendezését, mind az irodalmi estet te-

kintve:  „rendhagyó”, „egyedi”, „merész”, „fia-

talos”, „lendületes” – hogy csak néhány jelzőt 

emeljek ki. A folytatáson természetesen érdemes 

elgondolkodni, hiszen nem csak a közönség, 

hanem a résztvevők is nyitottak egy „repetára” a 

Csemegéből. Többen kiemelték, hogy a zene és a 

vizuális vetítés pozitívan erősített rá az elhangzó 

szövegekre. A rendezvény remélhetőleg túlmutat 

a 2017-es Múzeumok Őszi Fesztiválján. A már 

említett tervek az esetleges folytatásról, a múze-

um részéről, reálisnak mondhatók. Az írók köré-

ben felvetődött az ötlete egy irodalmi kör létre-

hozásának is, amelynek magját az est fellépői 

adnák. Szóba került még egy zenés kollaboráció 

a DJ és az egyik előadó között. Fontos eredmény 

még, hogy nem csupán egy-egy művészeti ágon 

belül, hanem a különböző művészeti ágak képvi-

selői között is új kapcsolatok alakultak ki. Sike-

rült egymást erősítve (és nem egymás kárára) 

közöset alkotni úgy, hogy közben az egyes alko-

tók megtarthatták művészi szuverenitásukat, 

melynek alapja a kölcsönös tisztelet volt. Mindez 

azért is figyelemre méltó, mert a társaság elég 

vegyesnek mondható: a rutinos, több kiállítást 

megjárt fotósok mellett a feltörekvő új generáció 

is képviseltette magát nagyjából fele-fele arány-

ban. Az írók esetében szintén találhatunk a több-

kötetes szerzők mellett ifjú szárnypróbálgatókat. 

Ugyanez igaz a stílusokra is: a portréfotótól 

kezdve a természetfotón át az urbánus fotókig 

sokféle alkotás képviseltette magát a kiállításban, 

ahogy az epika és a líra is kényelmesen megfér-

tek egymás mellett a Csemegében. „Vadat és 

halat, s mi jó falat / Szem-szájnak ingere…”
2
 

Tehát a Csemege olyan lett végeredményben, 

mint maga az élet: többrétegű, színes, kopottas, 

de modern elegy, ahol az egymáshoz való viszo-

nyok teremtik meg a valóságot. 

 

A műsorról készült felvétel megtekinthető a Tatabányai 

Múzeum hivatalos YouTube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=7PNUbgB7C-0 

                                                           
2 Részlet Arany János: A walesi bárdok című balladájából. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PNUbgB7C-0
https://www.youtube.com/watch?v=7PNUbgB7C-0

