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Hogy áll ma az e-folyóiratok megőrzése?  
 
„A digitális megőrzés a felsőoktatás előtt álló óriási 
kihívás“ − olvasható az Andrew W. Mellon Alapít-
vány által 2005 szeptemberében összehívott mun-
kacsoport nyilatkozatában. Az oktatási intézmé-
nyek vezetőiből és könyvtárosokból álló plénum 
Sürgős intézkedésekre van szükség a tudományos 
elektronikus periodikák megőrzése érdekében 
című felhívása komoly aggodalmakat okozott, és 
az oktatási közösséget cselekvésre sarkallta. Az 
állásfoglalás aláhúzta azt a tényt, hogy az elektro-
nikus publikációk hosszú távú megőrzése kritikus 
kérdéssé vált: az e-közlemények tömege rohamo-
san nő, és a használói közösségek ma már ugyan-
olyan mértékben támaszkodnak az elektronikus 
kiadványokra, mint korábban a papíralapú publiká-
ciókra. 
 
Két amerikai ernyőszervezet, a Könyvtári és Infor-
matikai Források Tanácsa (Council on Library and 
Information Resources = CLIR) és a Kutatói Könyv-
tárak Szövetsége (Association of Research 
Libraries = ARL) szerint a könyvtáraknak jobban 
meg kell ismerniük a stratégiákat és alternatívákat 
ahhoz, hogy meg tudják oldani a hosszú távú hoz-
záférést a csak digitális formában létező tudomá-
nyos irodalomhoz. Olyan keretrendszer kimunká-
lása ajánlott, amely rögzíti a lektorált folyóirat-
irodalom megőrzési stratégiáit, és felméri az ilyen 
stratégiák hatókörét, lehetőségeit és gyengeségeit. 
Ebből ki lehetne válogatni a legígéretesebb meg-
őrzési programokat, amelyek aztán vonzó befekte-
tési lehetőségként is megjelenhetnének. 
 
Az ARL tudományos kommunikációval foglalkozó 
bizottsága a CLIR, valamint a Cornell Egyetem 
Könyvtárának az együttműködésével tájképi elem-
zést készített az e-folyóiratok megóvásáról; a jelen 
cikk (szerzője Anne R. Kenney, a Cornell Egyetem 
Könyvtárának igazgatóhelyettese) ennek a pro-
jektnek az előzetes áttekintése. A csak digitális 
formában megjelenő, lektorált folyóiratokat vizsgá-
ló kutatás középpontjába tíz, nem profitorientált 
szervezet által indított jelentős megőrzési program 
került. 

Az előzményekről szólva közismert, hogy tudósok, 
kiadók, könyvtárak, konzorciumok és más szerve-
zetek léptek akcióba az elmúlt időszakban: 
● kiadók kulturális intézményekkel karöltve teljesen 

zárt vagy szűk hozzáférésű, biztonsági célú ún. 
„sötét archívumokat“ állítanak elő régi folyóirat-
kötetek, fájlok digitális formátumú megőrzésére; 

● sok országban olyan kötelespéldány-törvényt 
fogadnak el, amely magába foglalja az elektroni-
kus folyóirat-tartalmak megőrzéséhez való jogot; 

● az USA Nemzeti Egészségügyi Intézete 
(National Institutes of Health = NIH) létrehozta a 
kormányfinanszírozású kutatások publikációinak 
szabad elérésű archívumát − ez ellen tiltakoztak 
a kereskedelmi és nonprofit kiadók és társasá-
gok; 

● a nemzeti könyvtárak e-folyóirat-archiváló prog-
ramokat indítanak, illetve pénzügyi támogatást 
nyújtanak ezekhez;  

● akadémiai szférán kívüli, ún. „third party“-
vállalkozások és konzorciumok is erőfeszítéseket 
tesznek e-folyóiratok gondozására; 

● a Kutatói Könyvtárak Csoportja (Research 
Libraries Group = RLG) és az USA Országos 
Levéltára (National Archives and Records 
Administration = NARA) kidolgozott egy „Ellenőr-
ző lista digitális repozitóriumok hitelesítésére“ 
(Audit Checklist for Certifying Digital Repo-
sitories) c. vázlatot; 

● megtörtént az RLG-NARA-féle ellenőrző lista 
tesztelése számos digitális repozitóriumban. 

 
A „Sürgős intézkedések...“ kezdetű nyilatkozat 
négy pontból álló megközelítést szorgalmaz: 
1. A közösségnek tudomást kell vennie arról, hogy 

az e-folyóiratok megőrzése egyfajta biztosíték, 
amelynek lényege a szellemi tartalom fennma-
radása; a megőrzésnek önmagában nem célja 
a hozzáférés, nem annak egy formája. 

2. A tároló archívumoknak egy minimális, jól kö-
rülhatárolt szolgáltatást kell nyújtaniuk. 

3. A könyvtáraknak forrásokat kell fordítaniuk egy 
minőségi archiváló megoldás alkalmazására.  
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4. A könyvtáraknak követelniük kell a kiadóktól az 
archiválási elhelyezést mintegy a licenmegál-
lapodásuk részeként. 

 
Több intézet már elfogadta a manifesztumot, és 
csatlakozott a kezdeményezéshez, mint például a 
Főiskolai és Egyetemi Könyvtárak Szövetsége 
(Association of College and Research Libraries = 
ACRL), a Könyvtári Gyűjtemények és Technikai 
Szolgálatok Szövetsége (Association for Library 
Collections and Technical Service = ALCTS), az 
ARL, és az Orvosi Könyvtárak Szövetsége 
(Medical Library Association). Más szervezetek 
csatlakozása várható, az ACRL pedig várhatóan 
kidolgozza a témakör tudományos könyvtárakra 
vonatkozó iránymutatását és lehetséges gyakorlati 
teendőit.  
 
A következőkben a kutatási terv által kiválasztott – 
és további vizsgálat tárgyává tett − tíz e-folyóirat-
archiválási kezdeményezést mutatjuk be röviden.  
 
 
KOPAL 
 
A KOPAL (Kooperativer Aufbau eines Langzeitar-
chivs digitaler Informationen) projekt (http://kopal. 
langzeitarchivierung.de/index.php.de) 2004 júliu-
sában indult a Német Oktatási és Kutatási Minisz-
térium finanszírozásával. Célja olyan újszerű tech-
nikai megoldás kifejlesztése, amellyel a digitális 
dokumentumok elérése hosszabb időszakon át is 
fenntartható. A projektben részt vesz a Deutsche 
Bibliothek és a Göttingeni Egyetem Könyvtára: 
különböző digitális anyagokat tároló közös 
repozitóriumuk a Holland Királyi Könyvtár 
(Koninklijke Bibliotheek) által kifejlesztett Digital 
Information and Archiving System (DIAS) nevű 
rendszeren alapul. A technikai hátteret a Gesell-
schaft für Wissenschaftliche Datenverarbeitung 
Göttingen (GWDG) nevű vállalat nyújtja, a szoft-
vertámogatást pedig az IBM Deutschland GmbH.  
 
 
Koninklijke Bibliotheek e-Depot 
 
Hollandia nemzeti könyvtáraként a Koninklijke 
Bibliotheek felelős a holland elektronikus kiad-
ványok hosszú távú megőrzéséért és szolgáltatá-
sáért. Ebből a kötelespéldány-gondozási feladatból 
származik a teljesen automatizált elektronikus 
lerakat, az e-depot (http://www.kb.nl/dnp/e-
depot/e-depot-en.html) kifejlesztése. Elsődleges 
célja a holland kiadók termésének megőrzése; ma 
 

kilenc nagy – nem csak holland − kiadónak kínál 
digitális archiválást. Az e-depot jelenleg csak helyi-
leg, a Hágában található könyvtárban használható.  
 
 
Los Alamos National Laboratory Library
 
A Los Alamos Nemzeti Laboratórium (LANL) 
Könyvtára (http://library.lanl.gov/lww/) 1995 óta 
számos kereskedelmi és tudományos kiadó anya-
gát tölti fel saját szerverére. Helyi használatra és 
amerikai felsőoktatási intézmények részére a web-
lap használata ingyenes. 
 
 
LOCKSS Alliance/CLOCKSS  
 
Példányok sokasága biztosítja a megőrzést – állít-
ja már címében is a Lots of Copies Keeps Stuff 
Safe (LOCKSS) program. A Stanford Egyetem 
2000 és 2002 között indította útjára a LOCKSS 
nyílt forrású szoftverekre alapozott kísérleti béta-
verzióját. A LOCKSS révén a könyvtárak tárolni és 
megőrizni tudják az általuk megvásárolt tartalom 
saját helyi példányát, és ahhoz hozzáférést is nyúj-
tanak. Húsz országban több mint 80 intézmény 
használja a LOCKSS-ot tartalom-megóvásra, és 
több mint 50 kiadó vesz részt ebben a program-
ban. 2005-ben LOCKSS Alliance névvel tagsági 
szervezetet hoztak létre a szoftverrel összefüggő 
kérdések fórumaként, és nemrégiben indult a 
Controlled LOCKSS (CLOCKSS) (http://www. 
lockss.org/clockss/Home) társkezdeményezés, 
amely hat könyvtár és kilenc kiadó összefogásával 
egy nagyobb méretű sötét archívumot létesített 
e-folyóiratoknak. 
 
 
National Library of Australia  
 
Az egyik legrégebbi megóvási program a 
PANDORA (Preserving and Accessing Networked 
Documentary Resources of Australia, http:// 
pandora.nla.gov.au/index.html), amely Ausztrália 
hálózati dokumentumforrásainak megőrzését és 
elérését tűzte zászlajára. Az Ausztrál Nemzeti 
Könyvtár által 1996-ban alapított PANDORA saját, 
Australian Journals Online nevű folyóirat-
adatbázisából épül − az e-folyóirat egyike a meg-
őrzésre kerülő online publikációk hat kategóriájá-
nak. A hat kategóriából ma összesen 11 ezer cím 
található a PANDORA gyűjteményében; a PAN 
DAS nevű archiváló rendszer első verzióját 2001-
ben bocsátották ki. 
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OCLC ECO 
 
Az OCLC Electronic Collections Online (ECO, 
http://www.oclc.org/electroniccollections) c. elekt-
ronikus periodikaszolgálat hetven kiadó több mint 
5000 címéhez nyújt webhozzáférést mindenféle 
tárgykörben. Az OCLC a kiadókkal megállapodott 
abban, hogy az előfizetőknek a folyóirat- 
-tartalmakhoz örökös elérési jogot nyújtanak. Sőt, 
az OCLC jogot szerzett arra is, hogy a folyóiratok 
fájlban tárolt korábbi évfolyamait (backfile) adott 
esetben új adatformátumra áttegye. 
 
 
OhioLINK 
 
Ohio állami könyvtára és Ohio felsőoktatási intéz-
ményeinek könyvtárai létesítették a 85 intézményt 
tömörítő OhioLibrary and Information Network 
(OhioLINK) konzorciumot. Az OhioLINK 1998-ban 
indított elektronikus szolgáltatása, az Electronic 
Journal Center (EJC, http://journals.ohiolink.edu) 
80 kiadó több mint 6400 tudományos folyóiratát 
kínálja. Az OhioLINK kinyilvánította szándékát, 
hogy az EJC-t állandó archívummá alakítja, és az 
összes résztvevő kiadótól – egy kivétellel − örökös 
archiválási jogot szerzett. 
 
 
Ontario Scholars Portal 
 
A kanadai tudományos portál, az Ontario Scholars 
Portal (http://www.scholarsportal.info) az egyetemi 
könyvtárak ontarioi tanácsának (Ontario Council of 
University Libraries = OCUL) mind a húsz tagját 
szolgálja. Húsz kiadó 7500 e-folyóiratát kínálja – 
három további kiadó pedig a folyóiratai metaadatait 
teszi itt közzé. Az elsődlegesen a hozzáférést 
szolgáló portál elkötelezett a hosszú távú megőr-
zés mellett. 2006. január 1-jétől tagsági díjból tartja 
fönn magát. 
 
 
Portico  
 
A Portico (http://www.portico.org) e-folyóiratok 
külső, nem akadémiai szférából származó elektro-
nikus archiváló szolgálata, amelyet egyebek mel-
lett támogat a Mellon Alapítvány, az Ithaka, a 
Kongresszusi Könyvtár és a JSTOR is. Jelenleg 
hét kiadó vesz részt a Porticoban. Könyvtáraknak 
az éves tagsági díj mérettől függően 1500–24000 
USD. 
 
 

PubMed Central  
 
Az USA Nemzeti Egészségügyi Intézete 2000 
februárjában alapította a PubMed Central (PMC, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov) nevű digitális 
archívumot. Az orvosi és élettudományok folyóirat-
irodalmát szemléző, nyílt elérésű gyűjteményt a 
Nemzeti Orvosi Könyvtár biotechnológiai központja 
üzemelteti: 40 kiadó kb. 220 címét öleli fel. A PMC 
lehetőség szerint teljes folyóirat-tartalmat kíván 
archiválni és közzétenni. Kiadók számára a PMC 
engedélyezi, hogy a folyóiratszámot csak egy év-
vel az első megjelenés után helyezzék el a gyűj-
teményben. Örökös joggal rendelkezik minden 
beadott anyag archiválására és hosszú távú szol-
gáltatására.  
 
A kutatás fókuszába került fenti programok további 
vizsgálata mellett a kutatócsoport könyvtárvezető-
ket kérdezett a digitális állomány megóvásáról az 
amerikai könyvtárosok egyesülete (ALA) 2006. 
januári ülésén, illetve országosan szakemberekkel 
telefonos interjúkat készített, amelyek nyomán az 
e-megőrzésre vonatkozóan hat kulcskérdést fo-
galmazott meg: 
1. A könyvtár motivációja. (Miért kell ezzel foglal-

koznunk és pénzt költenünk rá?) 
2. Tartalmi kiterjedés. (Tárgykör, cím, folyóirat-

komponens tekintetében mennyire fedik le a 
mai kezdeményezések a mi gyűjtőkörünket?) 

3. Hozzáférés. (Mihez fogunk hozzáférni? Mikor 
és milyen feltételek mellett?) 

4. A program sikeressége. (Mi garantálja, hogy 
ezeket a kezdeményezéseket megfelelően me-
nedzselték, és megoldott-e a hosszú távú fi-
nanszírozásuk?)  

5. A könyvtár felelőssége (forráskövetelmények). 
(Mibe fog ez kerülni munkaerő-ráfordítás, szak-
értelem tekintetében, és milyen pénzügyi elkö-
telezettséggel jár? Együttműködésünk jár-e va-
lami megtakarítással?) 

6. Technikai megközelítés. (Hogyan tudjuk meg-
ítélni, hogy a kezdeményezés szakmailag elég 
kimunkált ahhoz, hogy megőrzési céljainkat tel-
jesíthessük?) 

 
A kutatás következő szakaszában a tíz archiválási 
program vezetőivel fognak felmérést készíteni a 
következő kérdésekről: beviteli adatok, adathitele-
sítés, tároláskezelés, megőrzési terv, ügymenet-
gyakorlat, finanszírozási modell, szervezési lehe-
tőségek, tartalom és lefedés, elérés, belépési me-
chanizmusok, kapcsolatok kiadókkal, valamint 
könyvtári kötelezettségek. Ennek kiértékelése 
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nyomán az anyagot az ARL ülésén 2006 májusá-
ban megvitatják; a kutatás zárójelentését a CLIR 
előreláthatólag 2006 augusztusában teszi közzé. 
 

/KENNEY, Anne R.: Surveying the e-journal 
preservation landscape. = ARL, 245. sz. 2006. ápri-
lis, http://www.arl.org/newsltr/245/preserv.html/

 
(Bánhegyi Zsolt) 

 
 

Maradhat-e semleges az internet? 
 
Az amerikai törvényhozást is megbolygatta a tele-
kommunikációs vállalatok legújabb ötlete, amellyel 
az internetszolgáltatásaikból származó bevételeik 
növekedését szeretnék elérni. Az ötlet lényege, 
hogy a gyors internet-hozzáférést lehetővé tevő 
sávszélességet csupán azoknak a cégeknek ten-
nék lehetővé, amelyek hajlandóságot mutatnak a 
minőségi szolgáltatás fejében többletösszegeket 
fizetni. Az internetszolgáltatás ilyen módon történő 
kétszintűvé, kétfokozatúvá tétele az internet-
használatban érdekelt cégek körében komoly fel-
zúdulást okozott. A telekommunikációs vállalatok, 
illetve kábelszolgáltatók úgy érvelnek, hogy az 
internet a mai formájában nem eléggé hatékony, 
és ahhoz, hogy megfelelő színvonalat tudjanak 
nyújtani, újabb beruházásokra, új infrastruktúra 
kiépítésére van szükségük. Ezért az extra szolgál-
tatás. Képzett lobbistáik ezért arról próbálják meg-
győzni az USA Kongresszusát, hogy ne hozzon 
törvényt az internet „semlegességének” megóvá-
sára. Érvelésük azonban átlátszó, s az internetes 
vállalkozások képviselői azt könnyedén cáfolják. 
Christopher Libertelli, a Skype kormányzati és 
szabályozási kérdésekért felelős igazgatója példá-
ul állítja, hogy minekutána a minőségi szolgáltatás 
idővel a standard szolgáltatás szerepét fogja betöl-
teni – hiszen ki választaná az „autópálya” helyett a 
„latyakos ösvényt” –, az extra összegekért igénybe 
vett szolgáltatás a hálózat túlzsúfoltsága okán a 
későbbiekben semmivel sem tud majd többet nyúj-
tani, mint a standardnak nevezett. A lobbisták ér-
velése arra emlékezteti Libertellit, mint amikor az 
amerikai kormányzat úgy próbálta meggyőzni a 
lakosságot a vietnami háború szükségességéről, 
hogy azt állította: ha meg akarjuk menteni Vietna-
mot, előbb le kell bombáznunk. 
 
A többletköltségek mindenekelőtt az innovációra 
lennének negatív, visszatartó hatással. A fejlesz-
tésben, újításban érdekelt cégek ugyanis marginá-
lis helyzetbe kerülnének. Azok a nagyvállalatok, 
amelyek újszerű, végül jövedelmezőnek és hasz-
nosnak bizonyult ötleteik révén ma uralják az in-
ternetet, valamikor kis cégekként indultak. Az effé-
le kis vállalkozások felszínen maradását fenyegeti 

most a telekommunikációs vállalatok diszkriminatív 
javaslata. Jóllehet a veszély közvetlenül még nem 
érzékelhető, a kényelmes duopóliumot élvező tele-
kommunikációs vállalatok és kábelszolgáltatók 
árgus szemmel figyelik, mi zajlik éppen Ameriká-
ban, s nem lehet kétségünk afelől, hogy ha bármi-
nemű lehetőséget látnak némi extraprofitra, nem 
fognak mérlegelni. A hosszú távon megmutatkozó 
következmények e vállalatok számára kevéssé 
nyomnak a latban, ha a bevételeik gyors megtöbb-
szörözéséről van szó. Olybá tűnik, egyedül a tör-
vényi szabályozás, illetve az azzal való fenyegetés 
mutatkozik alkalmasnak a kordában tartásukra. 
 
2006 júniusában az amerikai képviselőház elutasí-
totta az internet semlegességének megóvása ér-
dekében tett törvényjavaslatot. Ugyanebben a 
tárgyban hamarosan a szenátus elé kerül egy má-
sik javaslat, amelyet Ted Stevens, a Szenátus 
Kereskedelmi Bizottságának elnöke szándékozik 
benyújtani. Az amerikai törvényhozók egy része, 
annak ellenére, hogy aktívan használja az interne-
tet, több dologban nemigen lát tisztán. Sok képvi-
selő nem érti például, hogy milyen jelentős különb-
ség van aközött, ha csupán a kábelszolgáltatójuk 
által kiválasztott weboldalak közül választhatnak, 
vagy ha az interneten hozzáférhető bármely web-
tartalom elérhető a számukra. A probléma megér-
téséhez elegendő volna, ha tisztába kerülnének a 
kínai helyzettel. (Kínában tudvalevőleg a nagykö-
zönség által hozzáférhető tartalmakat politikai 
okokból jelentős mértékben megszűrik.) A tör-
vényhozókra másrészről meggyőzően hat a tele-
kommunikációs vállalatok azon érvelése, hogy az 
általuk birtokolt hálózaton keresztül bonyolódó 
forgalomból is nagyobb rész illeti meg őket. Hogy a 
tranzakciók résztvevői, a hálózatot használók már 
most fizetnek a hozzáférésért, valahogy elsikkad a 
vita során. 
 
Az internet semlegessé tételének a célja, hogy a 
csomagok letölthetőségét sem IP-címek, sem por-
tok, sem doménnevek alapján ne lehessen korlá-
tozni. Lett légyen bármily hangzatos, az „internet 
semlegességének” a fogalma különböző értelme-
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zési problémákat vet fel, hiszen az időfüggő és 
időfüggetlen médiumok kezelésében ugyanúgy 
nem járhatunk el egyformán, mint a spameket és 
gyermekpornográf oldalakat, illetve a valódi infor-
mációt közvetítő leveleket és legális webtartalma-
kat illetően. Előbbi esetben, ha időfüggetlen médi-
umokról (e-mailekről, képekről) van szó, a letöltés 
lassúsága nem okoz különösebb problémát, 
szemben az időfüggő médiumok (zenefájlok, 
videoanyagok) letöltésével. A rossz szándékú, 
illetve illegális anyagoknak a többivel való egy 
kalap alá vételét nyilvánvalóan el kell kerülni. 
Ezeknek a tartalmaknak akár kormányzati eszkö-
zökkel történő kiszűrésével semmi gond nem vol-
na. A probléma ott kezdődik, hogy egyes cégek az 
által, hogy többletösszegeket, ha úgy tetszik: egy-
fajta „vesztegetési összeget” fizetnek, előnyösebb 
helyzetbe kerülhetnek, mint a versenytársaik, mivel 
az általuk közvetített állományok gyorsabban ér-
nek célt. 
 
A megoldás esetleg az lehet, ha mindenkinek ren-
delkezésre bocsátunk egy bizonyos sávszélessé-
get a tartalom szűrése nélkül. (Kivételt képeznek 
természetesen a törvény által tiltott tartalmak.) 
Ebben az esetben, ha valaki például többszereplős 
videojátékokat szeretne naphosszat játszani, vagy 
online szeretne filmet nézni, külön összeget fizetne 
ezekért a szolgáltatásokért. Miután a megfelelő 
sávszélességet mindenkinek garantálnák a tele-
kommunikációs vállalatok és kábelszolgáltatók, 
saját külön szolgáltatásokat, extra „csatornákat” 

hozhatnának létre, ahol a felhasználó választhat, 
mely tartalomra van szüksége. A Szövetségi Táv-
közlési Bizottság (Federal Communications 
Committee = FCC) a széles sáv fogalmát 200 
Kbit/s-ban adta meg. Ennek a minimumnak a nö-
velésére abban az esetben is szükség volna, ha az 
internet semlegességére nemet mondanának a 
törvényhozók. 
 
A telekommunikációs vállalatok a kábelcégekkel 
való versengésükben, és az internet-hozzáférés 
univerzálissá tételének célját követve elfeledkeztek 
az „utolsó mérföldről”, az otthoni alkalmazásokba 
semmit sem fektettek be, mialatt a hagyományos 
bevételi forrásaiknak egy részét a Skype, a 
Vonage és a hozzájuk hasonló cégek kaparintották 
meg. Nem csoda tehát, hogy bevetették magukat a 
profitért való küzdelembe. Egyelőre hihetik azt, 
hogy megnyerték a csatát, de a háborút el fogják 
veszíteni. A felhasználók lassan átáramlanak a 
kábelszolgáltatókhoz, a legkisebb rosszat választ-
va a lehetőségek közül. Majd pedig, amint kibonta-
kozik egy újabb lehetőség, új irányba mozdulnak 
tovább, maguk mögött hagyva a telekommunikáci-
ós vállalatokat és a kábelszolgáltatókat, mint a 
múlt rekvizitumait. 
 
/TEBBUTT, David: Can the Internet remain neutral? = 
Information World Review, 226. sz. 2006. júl.-aug., p. 
18–20./ 

(Dancs Szabolcs) 

 
 
 

Körmendy Edit főkönyvtáros, a Műegyetem könyvtárának 
szakembere, mindannyiunk számára váratlanul, 61 éves kor
Budapesten született 1946-ban, az ELTE Bölcsészettudomá
len munkahelye volt, a Műegyetem könyvtára, ahol végig a
címleírók csoportvezetője volt. Szakmai megbízhatóságán
osztály vezetésével bízták meg. 
Magas szintű szakmai munkáját 1984-ben Miniszteri Dicsé
2002-ben „Az Egyetemért” kitüntetéssel jutalmazták. 
Különböző szakmai testületek tagja volt, részt vett a bibliográ
Munkájában mindig a következetesség, a pontosság, a szak
A könyvtáros szakmában országosan elismert szakember vo
Tavasszal jelentkező betegsége végül a mindennapi munk
tünk teljes gyógyulásában, és nem szerettünk volna megvá
hagyjuk elveszni. A sikeres gyógyulás folyamatát szakította
maga után. 
Munkatársai, barátai és ismerősei 2007. október 15-én – kív
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nyugdíjas osztályvezetője, szakmánk fontos területének, a formai feltárásnak értő 
ában elhunyt. 
nyi Karán könyvtár és történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Egyet-
 Feldolgozó osztályon dolgozott. Kezdetben, 1970-től katalógusszerkesztő, később a 
ak és a könyvtár iránti elkötelezettségének eredményeként 1987-ben a Feldolgozó 

rettel, 1982-ben, 1988-ban, 1991-ben és 1998-ban Rektori Dicsérettel ismerték el, 

fiai leírás szabványosítási munkáiban. 
mai elvekhez való alkalmazkodás jellemezte, és ezt követelte meg munkatársaitól is. 
lt. 

a feladására kényszerítette. Az elkerülhetetlen műtéti beavatkozás után reményked-
lni tőle. Már kialakítottuk a távmunka-kapcsolatot, hogy tudását és tapasztalatait ne 
 meg a váratlan halál, mely mindannyiunkat megrázott. Halálával nagy űrt hagyott 

ánsága szerint – hamvai szétszórása mellett vettek tőle búcsút. 
(BME OMIKK) 
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