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A bibliográfiai információk  
és a szemantikus web

Miért szükséges az új technológiai környezetben a szemantikus web felé fordíta-
ni tekintetünket? Ezzel a kérdéssel indít a Chandos kiadásában 2013 októberében 
megjelent Bibliographic information organization in the semantic web (Bibliográ-
fiai információszervezés a szemantikus weben) című monografikus mű, melynek 
szerzője Mirna Willer és Gordon Dunsire. A szerzők a bibliográfiai információk 
kezelésének kérdéseit több évtizede kísérik, a szemantikus webhez való illesztés 
témáját pedig a koncepció megjelenésétől követik, és minden ízében ismerik. Az 
alapvetéstől a megvalósításig tevékenyen kiveszik a részüket a témát érintő progra-
mok és nemzetközi szervezetek érdemi fejlesztő munkájában, így mindent „belül-
ről” tudnak. A felhalmozódott tapasztalatokat a két kiváló és sokoldalú szakember 
most az olvasónak is átadja. 
A kötet megírásának motivációit a kiinduló kérdésfeltevésre adható átfogó válasz 
is magyarázza: a könyvtári katalógusok generációit mindig is meghatározta a tech-
nológia fejlődése; ma ez az irányvonal a szemantikus web felé mutat, így magától 
értetődő törekvés, hogy a meglévő bibliográfiai szabványokat, az eddig követett 
modelleket és szolgáltatásokat a könyvtári közösség az új technológiához igazít-
sa. A szerzők áttekintik azokat a technológiai fejleményeket, amelyek a könyvtári 
katalógusok új generációját meghatározzák, ezzel egyben elkötelezik magukat a 
változások iránt és hangsúlyozzák a szükséges lépések megtételének fontosságát. 
Az öt fejezetre tagolódó kötet többféle megközelítésmóddal tárja fel a bibliográfiai 
információszervezés 21. századi megújítását célzó elméleti kereteket, folyamatokat, 
szabványokat, technológiát és történeti mozgatórugókat. Az általános összefoglalók-
tól az apró részletek elemzéséig többféle síkon mutatják be a metaadatokat övező 
szakmai kérdéseket. Esettanulmányok világítják meg a gyakorlati megvalósítás me-
netét, a felmerülő és megoldandó problémákat, a tapasztalatokról szól beszámolók 
pedig egyúttal útmutatást adhatnak a hasonló projektumok megvalósításához.
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A két szerző fokozatosan vezeti be az olvasót a bibliográfiai adatok sze-
mantikus web vonatkozásainak rejtelmeibe és a szemantikus webre való 
átültetés lépéseinek sorozatába. Abból indulnak ki, ami ma rendelkezé-
sünkre áll: a könyvtári rendszerekben hatalmas, strukturált bibliográfiai 
adatvagyon halmozódott fel, amely a szemnatikus web nyelvére kon-
vertálva óriási kincset rejt magában „házon” belül és kívül is, a webes a 
tartalomszolgáltatások határtalan területén. Köztudott, hogy a nemzetközi 
szabványosításnak köszönhetően a könyvtári adatok jól strukturáltak, 
hátrányuk, hogy jelenleg csupán „adatsiló-jellegű”, zárt és rugalmatlan 
rendszerekben hasznosulhatnak, ezért a szerzők felhívják a figyelmet 
arra, hogy amennyiben ezt a tudást nem sikerül az új platformokra át-
menteni, kétséges lesz a további szolgáltatások kimenetele. Megismer-
kedhetünk az atomjaira szedett bibliográfiai elemkészletek és szótárak 
mikroszkopikusabb információs világával és a nyílt kapcsolt adatokkal 
történő közzétételével, és a rokon szakmákkal párhuzamosan kialakított 
konceptuális modellekkel, formátumokkal és szótárakkal. 
Ebben a tematikai ívben a nyitó fejezetek olyan kérdésekre válaszolnak, 
amelyek segítenek megértetni mit, hogyan és miért szükséges a jelenlegi 
könyvtári szolgáltatásokon változtatni ahhoz, hogy az új platformokon 
hatékonyak lehessenek. Az első fejezet áttekinti a nyomtatott kulturá-
lis örökséget érintő Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel (Universal 
Bibliographic Control – UBC) elvének kialakulását és elterjedését. A 
20. század könyvtári gyakorlatát meghatározó program alapelve, hogy 
a nemzetközileg elfogadott, egységes bibliográfiai alapadatokkal vala-
mennyi ország valamennyi kiadványáról készüljön olyan leírás, amelyik 
elérhető a könyvtári rendszeren keresztül, és részt vesz a bibliográfiai 
adatcserében. A hátterében több nemzetközi konferencia deklarációja 
állt, ezek között volt az 1961-es ún. Párizsi Alapelvek, amely a katalógus 
tárgyát és funkcióit emelte ki, meghatározta a besorolási adatok elemeit 
és formáit; az 1969-es koppenhágai értekezlet pedig a bibliográfiai alap-
adatokról határozott. Az egységes adatkezelésre törekvő megvalósítás 
a nemzeti bibliográfiai szolgáltatókra és az IFLA-ra mint nemzetközi 
szabványosító testületre hárult. 
A hagyományokra építő szabványos bibliográfiai tétel (rekord) mint előre 
definiált, kész és kulcsra zárt adatcsomag elve, és a minden szempont-
ból feltétlen egyöntetűség követelményének hátrányai már az 1970-es 
években megmutatkoztak. Azóta is folyamatos útkeresés folyik a fel-
használói igények közvetlenebb kielégítésére, a nyelvi, nemzetiségi és 
szemléletbeli változatosság kezelésére. A nemzetközi katalogizálási el-
vek alapdokumentumát legutóbb 2009-ben módosították (International 
Cataloging Principles, 2009), ám, ahogyan azt a szerzők is észrevéte-
lezik, ennek szövegében a kollokációs funkció indokolatlanul háttérbe 
szorul. Az útkeresés egyik nagyobb léptékű megnyilvánulása és egyben 
eredménye is a 2002-ben létrejött első technológia-vezérelt, a bibliog-
ráfiai adatokhoz kapcsolt név-, illetve személyazonosító adattár, a VIAF 
(Virtual International Authority File), amely az OCLC és a Deutsche 
Nationalbibliothek névállományának egyesítésével, metaadat-aratási 
eljárással kezdte meg működését. 2012-re már húsz nagyobb könyvtár 
csatlakozott a programhoz, a személyneveken kívül más tulajdonnév-
típusokra is kialakítottak hasonló regisztert.
Az egyöntetűség elve azonban magát az ISBD (International Standard 
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Bibliographic Description) leírást és a számítógé-
pekben tárolt bibliográfiai rekordot – annak kötött 
szerkezeti elemeit is próbára tette a web és általában 
is a 21. század megváltozott világában. Ennek hatá-
sára fogtak hozzá a kétezres évek felé közelítve az 
FR (Functional Requirements) konceptuális model-
lek kidolgozásához (FRBR – FR for Bibliographic 
Records; FRAD – FR for Authority Data; FRSAR – 
FR for Subject Authority Records). Az entitás–kap-
csolat fogalmi modellben reprezentált, matematikai 
gráfokkal szemléletesen prezentálható modellek pe-
dig jó kiindulópontok a szemantikus web szabványát 
érvényesítő technológiai fejlesztésekhez.
A felhasználók igényei és információkeresési-visel-
kedési mintázatai nagy hangsúlyt kapnak a szolgálta-
tások megtervezésekor és működtetésénél. A szerzők 
már a kötet elején fontosnak tartják annak tudatosí-
tását, hogy a használó fogalmát tágan kell értelmez-
nünk: nemcsak a humán, könyvtári belső szakembe-
reket és a külső használót (olvasó) kell értenünk raj-
ta, hanem a kiadói–terjesztői szektort, valamint más 
információ-feldolgozókat és -előállítókat is, köztük 
a számítógépeket vagy a keresőmotorokat. Amikor 
könyvtári metaadatokról és szemantikus webről be-
szélünk a használók e két nagy táborát mindig sze-
münk előtt kell tartanunk.
Az FR-modellek óriási hatást gyakoroltak a bibliog-
ráfiai univerzumról való gondolkodásra, princípiu-
maira és szabványaira. A rájuk épülő alkalmazások 
átalakítják a katalógusokat és szolgáltatásokat, s 
meghatározók a más társszakmákkal való együtt-
működésben, valamint a szemantikus webet érintő 
törekvésekben is. Ezek a modellek felülemelkednek 
a bibliográfiai objektumokon, elkülönítve szemlélik 
az absztrakt, kulturális képződményként, illetve a 
mentálisan létező információt és annak megtestesü-
lési formáit, érvényesülni engedik a bibliográfiai in-
formációszervezés lényegét: az azonosítást és a gyűj-
tőpontok köré rendezést (kollokáció). Ám a modellek 
fókuszpontjaiban is van különbség: az FRBR például 
hagyományosan a rekordra, a FRAD viszont már az 
adatokra összpontosít – jegyzik meg a szerzők. Egyes 
pontokon eltérő vagy nem teljesen egyező fogalmi 
megközelítést alkalmaznak, ezért 2011-től speciális 
egyeztetések kezdődtek meg a definíciók és a defi-
niált elemek összehasonlításával. A finomításokról a 
fejezet részletesen beszámol.
A megváltozott szemlélet és technológia hatására új 
vagy módosított fogalmak jönnek létre és változik a 
szabványok – modellek szóhasználata is. A szerzők 
ismertetik ennek hátterét: minthogy az FRBR az 

analitikus absztrakció magasabb szintjein marad, s 
nem nyúlik át a megvalósítási kérdések vagy konkrét 
szabályok leírásai felé, az egyes alkalmazások már 
sajátos terminológiát használhatnak, amelyek viszont 
specifikusabbak lesznek, mint az FRBR. Az FRBR 
általánosabb terminusaihoz kapcsolódva együttesen 
olyan, a terminológiában is megnyilvánuló ontológiát 
eredményeznek, ami ismeretelméletileg is érvényes 
elköteleződésre emlékeztet és a szemantikus weben 
is alkalmazni lehet. Ezek a lehetőségek viszont a 
meggyökeresedett ISBD-ket is radikálisan új paradig-
ma elé állítják. A fejezet eligazít a több szálon futó, 
névterek közötti megfeleltetési programok között és 
ismerteti az írás időpontjáig elért eredményeket is.
További részletek foglalkoznak a MARC cserefor-
mátum helyzetével, XML konverziójával, a digitális 
környezetre szánt, a metaadatoknak tartalmi keretet 
nyújtó RDA (Resource Description Access) jellem-
zőivel és megfeleltetéseivel a MARC-kal, FRBR-
rel, ISBD-vel, bepillantást engedve a komplex har-
monizációs munkafolyamatokba. Az ezen a téren is 
nagy tapasztalattal rendelkező szerzők megjegyzik: 
a szabványok, modellek, sémák és formátumok 
közötti egyeztetéseknek ugyan az a célja, hogy a 
metaadatok és rendszerek összhangba kerüljenek, 
ám ez nem jelenti azt, hogy teljes azonosság jön létre 
és ugyanolyan formára szeretnénk hozni mindent Az 
egyeztetés akkor sikeres, ha az adatok funkcionálisan 
átjárhatók és az egyes forrásokból származó adatok a 
szabványok funkcionális követelményeit támogatják. 
A harmonizálás kérdései a kötetben több ponton is 
visszatérnek, jelezve, hogy a rendszerek közötti át-
járhatóságban ez az a tevékenység, ami a témában a 
fejlesztések alfája és omegája, a könyvtári és a rokon 
intézmények szakembereinek ezen a területen van a 
legtöbb egyeztetni- és tennivalója. 
A második fejezet a weben történő paradigmaváltást 
ecseteli könyvtárosok számára is érthető felveze-
téssel. Az 1990-es évektől kialakuló, Tim Berners-
Lee nevéhez fűződő World Wide Web eredendően 
az indexelő szolgáltatások idézési láncokat rögzítő 
technikájából merítette ötletét: a hivatkozott bibli-
ográfia strukturált lejegyzése az indexben az ada-
tok átrendezését teszi lehetővé szerző, idő, téma, az 
idéző szerző, az idéző folyóirat és más szempontok 
szerint. A web a bibliográfiai adatkapcsolatokból 
kinőtt, a szöveg egy részletére illesztett csatolóval 
(hiperlink – URI) összefűzött dokumentum koncep-
cióját általánosítja – ezért is nevezik a www-t ilyen 
formájában a dokumentumok webjének. 2001-ben a 
web atyja ismételten meglepő ötlettel állt elő a ha-
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tékonyabb információfeldolgozás érdekében, és egy 
újabb, szemantikus metaadat-réteg hozzáadását ja-
vasolta a már bejáródott internetes technológiához. 
A szemantikus feldolgozás alapja az RDF (Resource 
Description Framework), amely mindössze három 
elemet tartalmaz: alanyt, állítmányt és tárgyat (mint 
ismeretes, ezek nem egyeznek meg a grammatikai 
kategóriákkal). A hármas (triplet) segítségével egy-
szerű kijelentéseket tehetünk a dolgokról, fogalmak-
ról. A dolgok, fogalmak reprezentánsai az alany és 
a tárgy, az állítmány pedig a kettejük közötti aspek-
tusról (kapcsolat, reláció) ad információt. Ezeket az 
elemeket (entitásokat) egyedi URI-k azonosítják. Az 
URI-k szemantikailag strukturált halmazából aztán a 
következtető rendszerek intelligenciájával felvérte-
zett alkalmazások szemantikus feldolgozással segí-
tik a használatot és az információkeresést. Például a 
web sok pontjáról elérhető, ám ugyanazon dologról 
– személyről, helyről vagy fogalomról – szóló állí-
tásokat klaszterekbe rendezik. Az állítások láncola-
tából, az éppen aktuális igénynek, célnak megfelelő 
adatelemeket felhasználva, a különféle ismeretek új 
nézőpont szerinti átrendezése is lehetővé válik. Ez a 
képződmény viszont már az adatok webje: a korábbi 
technológiához viszonyítva sokkal kisebb informá-
cióegységek válnak összekapcsolhatóvá és aktívvá, a 
szemantikus web ezekből építkezik. A fejezet ennek 
a technológiának az alapjait tekinti át. 
A következő fejezet már a könyvtári adatok specifi-
kus névtereivel foglalkozik, és mindazzal, amivel a 
gyűjteményi közösség hozzájárulhat a szemantikus 
web működéséhez, például azzal, hogy a saját adatait 
széles körben elérhetővé teszi más alkalmazások szá-
mára, és vice versa más alkalmazások hasonló tevé-
kenységéből profitálva kiterjeszti a szolgáltatásait. 
A szemantikus web szabványainak alkalmazása a 
bibliográfiai adatokra Barbara Tillett javaslatára me-
rült fel 2007-ben, a könyvtári szervezetek ekkortól 
foglalkoznak intenzíven a megvalósítás kérdéseivel. 
A szakmai közösségekben megfogant fontos felis-
merés, hogy a kialakított bibliográfiai modellek és 
sémák konzisztens struktúrát biztosítanak, a katalo-
gizálási szabályok pedig olyan következetes tartalmi 
metaadatokat eredményeznek, amelyek sokrétűen 
hasznosulhatnak a weben, amennyiben természete-
sen rendelkezésre áll a megfelelő, kapcsolt adatokon 
nyugvó informatikai infrastruktúra. A fejezet ezekkel 
a folyamatokkal és kezdeményezésekkel foglalkozik, 
kitérve azokra a problémákra is, amelyek megoldá-
sára közös erőfeszítésekkel törekszenek. 
A feladatok között van az IFLA szabványok és mo-

dellek RDF reprezentálása, a bibliográfiai szab-
ványok és modellek szemantikus webre való le-
képezése, de ehhez az infrastruktúrához tartozik a 
metaadat-elemek és az információszervezéshez és 
kereséshez alkalmazott szótárak és formális ontoló-
giák gondozása is. 
Több intézmény és szervezet fogott már hozzá a 
kapcsoltadat-technológia életre keltéséhez szüksé-
ges névterek (namespace) és értékszótárak (value 
vocabulary) közzétételéhez. Néhány példa: az IFLA 
névterei http://iflastandards.info/ns/, ezen belül az FR-
csa lád http://iflastandards.info/ns/fr/, az ISBD http://
iflastandards.info/ns/isbd/, a Library of Congress 
kapcsolt adatai http://id.loc.gov/, a DCMI névterei 
http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/). 
A szélesebb felhasználásra közzétett névterek a Nyílt 
metaadatok jegyzékében (Open Metadata Registry, 
OMR) is megtalálhatók.1

A 2007 óta folyó névtér-alapozási munkák és a kü-
lönböző, de hasonló célt szolgáló névterek és on-
tológiák harmonizálásának eredményeit a szerzők 
úgy értékelik, hogy sikerült a web architektúrájával 
kompatibilis metaadat-szabványokat megalkotni 
és finomították a modelleket is. Ennek köszönhe-
tően például a DCAP-ra (Dublin Core Application 
Profile) és az FRBR-re alapozva már rendelkezésre 
állnak különféle alkalmazási profilok. Ugyanakkor a 
szemantikus webet építők széles tábora jelentős, jól 
strukturált metaadat-állományhoz juthat, amelyeket 
más alkalmazásokban újrahasznosíthatnak. 
A szemantikus webhez való csatlakozásnak számos 
további járulékos eleme van. A döntéshozókra hárul 
például az adatjogok megfontolása, az erre vonatkozó 
nyilatkozatok közzététele, továbbá a hosszú távú, a 
kapcsolt-adatok megőrzését szolgáló stratégiák meg-
alkotása és a szükséges források biztosítása. A szab-
ványosítással foglalkozó csoportokra vár a szeman-
tikus webbel kompatibilis normatívák kidolgozása és 
bevezetése a gyakorlatba; a rendszertervezőkre pedig 
az RDF tripletekre való konvertálás, az adattárolás és 
-szolgáltatás hárul. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
nyílt kapcsolt adatok és a névterek hosszú távú meg-
őrzésére és a folyamatos hozzáférés ügyére még nem 
fordítottak kellő figyelmet, ezért javasolják, hogy a 
bibliográfiai szabványokba – a névterekre kiterjedő-
en – az RDF reprezentáció kérdései is kerüljenek be, 
nevesítve annak módját is, ahogyan a bibliográfiai 
adatokat megőrizzük és fenntartjuk. 
A szerzők foglalkoznak a szemantikus web kedvező 
feltételeivel is a többnyelvűség megvalósítása terén. 
Az IFLA és a könyvtárak megkülönböztetett figyel-
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met szentelnek a többnyelvűségnek és az írásmódok 
sokféleségének. A szemantikus weben kifejezetten 
jó közeg kínálkozik fel a nyelvi változatok névtere-
ken keresztüli összeillesztéséhez. Az elemkészletek 
és a szótárak bibliográfiai szabványoknak megfelelő 
kezelése és az RDF publikálás feltételei közé tartoz-
nak azok a rendszerek is, amelyekkel a metaadatok 
létrehozása, a rögzítés és a verziókezelés is lehetsé-
ges (RDF, RDF Shema, SKOS – Simple Knowledge 
Organization System). A szótárkezelési infrastruk-
túra az OMR felületen már adott, a nyelvi verziók 
kidolgozása és illesztése viszont a nemzeti közös-
ségek feladata. 
Ez a fejezet és a kötet más bekezdései is behatóan 
tárgyalják a névterek szókincsének fordítási problé-
máit, hasznos tapasztalatokat és útmutatót közvetítve 
azok számára, akik még csak ezután fognak hozzá 
ilyen feladatokhoz. Ésszerű kiindulópont lehet pél-
dául az IFLA Multilingual Dictionary of Cataloguing 
(MulDiCat), jelenleg 27 nyelvű párhuzamos termi-
nológiai gyűjtemény további nyelvi változatokkal 
való gazdagítása, amit követhet az adott nyelvre 
lefordított, az OMR-ben-ben közzétett RDF repre-
zentáció,2 ezzel is könnyítve a szabványok fordítá-
sát és a szemantikus web többnyelvű kontextusának 
kialakítását. 
A „kapcsolt adatok technológia” (open linked data) 
ma még inkább kiegészíti, mint helyettesíti az adat-
kezelési infrastruktúrát, olyan technikai réteget alkot, 
amellyel az adatelemek szervesen beépíthetők az 
adatok webjébe. A negyedik fejezet ezekkel a Heath 
és Bizertől vett megállapításokkal3 indítja a kapcsolt 
adatok közzétételének kérdéseit taglaló áttekintést. 
Ismerteti hogyan történik a tripletek létrehozása és 
gráffá szerveződése a helyi adatokból, milyen a lin-
kek felépítése, hogyan alakíthatók ki a meghatározott 
alkalmazási profilok, és mi mindennek a hozadéka a 
bibliográfiai adatok esetében. 
Néhány esettanulmány a gyakorlati megvalósulás 
részleteibe enged bepillantást, megvilágítva az új 
technológia könyvtári felhasználásának jelentőségét 
és távlatait. A British Library például az egyetemes 
bibliográfiai számbavétel elveit terjesztette ki az 
adatokra. A lokálisan rögzített információkon túl-
lépve így sikerült feltárni a bibliográfiai univerzum 
egyetemes adatkapcsolatait, ami azt is jelenti, hogy 
a relációs adatbázisok kapcsán sokszor hiányolt 
kollokációs funkió valósággá tud válni a szemanti-
kus adatkapcsolatok révén, mégpedig nem egyetlen 
rendszeren belül, hanem a globális térben. Néhány 
jól kifejlesztett modell (British Library Data Model 

for Books, BNF Modèle de données RDF, Europeana 
Data Model – EDM) tanúskodik arról, hogy a kap-
csolt adatokkal jó lehetőség nyílik az adatsilók meg-
nyitására, az adatok weben történő aktivizálására, az 
izoláltság megszűntetésére. Ez azonban már nemcsak 
a saját helyi használók kiszolgálását, hanem annál 
sokkal szélesebb és komplexebb feladatot jelent. 
Az adatok közzétételétől sok intézmény ódzkodik, 
mondván, hogy a nyílt kapcsolt adatokat azok is fel-
használhatják, akiket az örökségőrző intézmények 
egyébként nem támogatnának. A koncepcióhoz ez 
az opció is hozzátartozik, amit esetenként meg lehet 
fontolni: az adatokat sokféle formában használhatja 
fel a közösségi média, a portálok és a keresőgépek – 
amelyek cserében növelhetik a forgalmat visszafelé, 
az adatok előállítói felé – a könyvtárakhoz is. 
A közösségek felé való nyitás sokféle típusú és szintű 
összehangolással jár a szak- és szolgáltatási területek-
től függően. A kulturális intézmények köréből ebben 
érintettek a könyvtárak, a levéltárak és a múzeumok, 
valamint a kiadók, terjesztők és a jogkezelő közössé-
gek is. A záró fejezet a harmonizálás kérdéseit taglalja 
többféle szempontból. A terminológia egyeztetésén 
és rögzítésén túl fontos munkafázist jelentenek a for-
dítások és a szükséges módosítások átvezetése, ami 
következetes és minőségi metaadatokat eredményez 
mind a felhasználó, mind a gépek számára, ugyanak-
kor a felhasználó és a gépek által generált metaadatok 
is hasznosíthatók. A harmonizáció kölcsönösen gyü-
mölcsöző tapasztalatokkal és eredményekkel járhat 
valamennyi érintett fogalmi modell, séma – szakte-
rület és felhasználó számára egyaránt. 
A bibliográfiai gondolkodásban – konstatálják a 
szerzők – hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a me-
ta adatokkal való állítások kerülnek a középpontba, 
ebből következően a bibliográfiai források közöt-
ti kapcsolatok a szemantikus web környezetében 
fontosabbak, mint az egyes források leírásai. Nincs 
eszményi bibliográfiai rekord vagy olyan speciális 
metaadat-készlet, amelyik a felhasználók többsé-
gének megfelelne – helyette az aggregálás sokféle 
módja kerül előtérbe. A bibliográfiai rekord sohasem 
lehet teljes, és tökéletes metaadat-elemkészlet sincs. 
Mindazonáltal, sokak megelégedésére a könyvtári 
adatok a szemantikus web szabványára ültetve ré-
szei lehetnek a Tim Berners-Lee által elképzelt óriás 
webgráfnak. A kötetben Willer és Dunsire hasonló, 
összefoglaló mondatai ismételten felvillantják a szer-
zők tudatosságát a napjainkban zajló paradigmavál-
tásról. A szemantikus web még alakulóban van, ám 
itt világosan érzékeltetik, mi történik: a metaadatok 
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alkalmazásának új mérnöki metódusai kerülnek be-
vezetésre az információkezelés eljárásaiba, amelyek 
a helyitől a web magasabb szintjeit is áthatva a bib-
liográfiai környezetet is fejlesztik. A bibliográfiai 
számbavétel és adatkezelés az új technológia fényé-
ben más dimenziókba kerül. 
A kötet végére érve, az olvasó nyugtázhatja: a szer-
zők a szemantikus webbe ágyazható könyvtári infor-
mációszervezési folyamatokat, az ezzel kapcsolatos 
sztenderdeket és eljárásokat körültekintően járták kö-
rül. Meggyőzően világítottak rá arra, hogy a könyv-
tárakban felhalmozódott adatokat miért érdemes új 
járműbe – új informatikai környezetbe ültetni, és 
megmutatták azt is, hogyan kell ezt megtenni. Köz-
ben ráérezhettünk a háttérben zajló, a nemzetközi 
szervezetek és együttműködő csoportok erőfeszíté-
seire, amelyekkel a könyvtári világ lépéshátrányait 
próbálják behozni. A szakmának még bőven van mit 
tenni a szemantikus web áramvonalainak megisme-
rése és kiaknázása érdekében. Hogy csak néhány 
sarkalatos pontot említsek, amire a könyv elolvasása 
serkentheti a mélyen szakmai munkák elindítását: az 
irányadó és az egyéb, alapozó nemzetközi dokumen-
tumok honosításának felkarolása; a sajátos felhasz-
nálási profilok körvonalazása és ezzel összhangban 
a szükséges új regionális szabványok megalkotása 
(néhány nagyobb európai ország ebben jó példával 
jár elöl); a terminológia és a névterek szótárainak 
fordítása; s általában is a szemantikus adat-előállítás 
infrastruktúrájának az adott térséget vagy kulturális 
közösséget érintő megteremtése. Mindebből nem ma-
radhat ki a nemzetközi szabványokkal és gyakorlattal 
való harmonizálás. 

A szerzőknek rendkívül komplex témát sikerült tör-
téneti, teoretikus és gyakorlati vonatkozásokban is 
olyan módon megközelíteniük, ami a szerteágazó 
informatikai fejlesztéseket és a kapcsolódó könyv-
társzakmai áramlatokat egységbe foglalja. Hiánypót-
ló művet írtak meg, amely hozzájárul a meaadatok 
és az információszervezés aktuális kérdéseinek, az 
ezeket érintő fejlesztési folyamatoknak a megértésé-
hez, valamint az új technológia alkalmazását segítő 
szemlélet formálásához. Az átalakuló, erősen fejlődő 
ágazatot elemzően, ugyanakkor széles kitekintéssel 
tárgyalják, a műhelytitkok valószínű sok gyakorló 
szakember számára még újdonságnak számítanak. 
A területen történő változások viszont sok évtizedre 
meghatározó erejűek lehetnek, ezért a szerzők nagy 
elkötelezettséggel buzdítanak cselekvésre, együttmű-
ködésre és fejlesztésre. 
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Dudás Anikó

Könyvtár, ami összeköt 
– Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése

2015. október 3-ától november 7-éig tartott az idén ötödik alkalommal megrendezett  
öthetes budapesti ösztöndíjprogram, melynek célja a Kárpát-medencei fiatalok szakmai 

együttmûködésének támogatása.
A programokról és a vendéglátásról – ahogy a korábbiakban is – az Országgyûlési Könyvtár 

munkatársai gondoskodtak. Az ösztöndíj tíz könyvtárosnak (Ukrajnából, Romániából,  
Szerbiából és Magyarországról) tette lehetôvé a részvételt, és idén elôször kilenc  

budapesti könyvtáros kollégával is kiegészült a csapat.  
A szakmai programok és gyakorlatok során az Országgyûlési Könyvtáron kívül megismerték  
az Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Fôvárosi 

Szabó Ervin Könyvtár, valamint a Magyar Nemzeti Archívum és Filmintézet szakkönyvtárának 
munkáját. Ezen kívül bemutatták egymásnak saját intézményüket és településüket, és számos 

kulturális programon és kiránduláson is részt vehettek.

(http://www.vajma.info/cikk/karpat/10972/Konyvtar-ami-osszekot.html – Huszka Lilla, a szabad-
kai Nagyar Tannyelvû Tanítóképzô Kar könyvtárosának beszámolója alapján)
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Könyvtári jövôkép – optimista 
szemmel

A könyv szerzője, Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi 
Intézetének professzora e kötettel visszatér egy tíz évvel ezelőtt készült 
cikkének megállapításaira, és azokat aktualizálja. Az illető cikk (mely-
nek címe Könyvtárak az információs társadalomban; a jelen kötet ezért 
kapta azt az alcímet, hogy Könyvtárak az információs társadalomban 
2.0.) a Tudásmenedzsment 2006. évi 2. számában jelent meg, és méltán 
került be a könyvtárosképzésben rendszeresen szereplő ajánlott olvas-
mányok közé. Az itt ismertetett kötet bevezetője idézi az eredeti cikk 
következtetését (amely egyben a mostani kötet kiindulópontját jelenti): 
„a könyvtárak korszerű és a társadalmi elvárásoknak megfelelő műkö-
dési keretei kirajzolódtak, és a továbbiakban a legfontosabb teendő az 
lesz, hogy a kialakított kereteket újszerű tartalommal töltse meg a szak-
ma”. A kötet címe – Könyvtári reneszánsz – igen optimista, és a pozitív 
könyvtári jövőkép a kötet egészét végigkíséri.
Az első fejezet az internet használatának mennyiségi változásait tekinti át 
2005 és 2014 között. Az internetpenetráció (szebben szólva: az internet 
elterjedtsége) és a digitális megosztottság kérdéskörét statisztikai és 
szociológiai megközelítésben veszi szemügyre, többnyire az említett 
időintervallumban, néhol attól eltérően, amikor nem állnak rendelke-
zésre a vonatkozó adatok. Itt találkozunk először a szemléletes grafikus 
ábrázolással, amely végig igen sokat nyújt az olvasónak: segít áttekin-
teni, mi több, értelmezni az internet-előfizetésekre, internethasználatra, 
internethasználókra vonatkozó nemzetközi, hazai, regionális és megyei 
adatokat, a mobil és nem mobil elérhetőségekre, a szükséges hardver 
birtoklására is kitérve.
Az internet használatának minőségi változásaival foglalkozó második 
fejezet empirikus kutatások adatait és elemzéseit felhasználva a helyszín 
változásait, a különböző korcsoportoknál tapasztalható változásokat, a 
használat gyakoriságát és nem utolsósorban célját vizsgálja. A grafiko-
nok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2012. évi piac-
felmérésének, konkrét és egyéni vizsgálódásainak eredményeit is bemu-
tatják. (Ilyen kérdéseket tettek fel: Böngészője könyvjelzőjében milyen 
tartalmak szerepelnek? Milyen forrásokból szerzik be a munkájukhoz, 
tanulmányaikhoz szükséges információkat? A munkához, tanuláshoz 
szükséges, továbbá a köznapi információk forrásai.) A fejezet ezután a 
könyvtári internethasználat helyszíneinek változásaira tér rá, majd egy 
rövidebb időszakot tekintve azt taglalja, milyen változásokat okoztak az 
okostelefonok és táblagépek. A magyarországi áttekintés után még egy 
pillantást vethetünk arra is, hogyan festenek a magyarországi információs 
társadalom jellemzői nemzetközi összehasonlításban. A Digital Agenda 
for Europe adatai alapján született A digitális készségek indikátorai az 
európai országokban 2012-ben (százalékos arány) című oszlopdiagram 

SIPOS Anna Magdolna
Könyvtári reneszánsz : könyvtárak 
az információs társadalomban 2.0. 
[elektronikus dok.] / Sipos Anna 
Magdolna. – Budapest : Kossuth 
Kiadó, 2015. – (NÉRO; 1314.)
ISBN: 978 963 098 305 1
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azt mutatja, hogy „Magyarország az átlagtól kissé 
leszakadva, a középső egyharmadban foglal helyet, 
és a volt szovjet megszállási zóna országai között 
meglehetősen jól pozicionált”.
Az összeállítás következő blokkjai (a harmadik feje-
zettel kezdve) a világban az információs társadalom 
fejlődésében érvényesülő tendenciákat mutatják be 
különböző világszervezetek vonatkozó programjain 
keresztül. Elsőként az UNESCO Kommunikációs és 
Információs Programja kerül terítékre, azon belül 
az UNESCO 2002-2007-es középtávú stratégiája, a 
2013. évi WSIS+10 Információs Társadalmi Csúcsta-
lálkozó témái, és általában az UNESCO mindennapi 
támogató és koordinációs tevékenysége, amelyet a 
tudáshoz való egyetemes hozzáférés és a tudástár-
sadalom érdekében kifejt. „Ezek a programok azon-
ban nem csupán abból a szempontból fontosak, hogy 
azokhoz a könyvtárak csatlakozhatnak, hanem egy-
ben megmutatják azokat a folyamatokat, tendenciákat 
is, amelyek a könyvtárügy és a könyvtárak stratégiai 
terveinek összeállításánál nélkülözhetetlenek.”
És ez átvezet a következő, negyedik fejezethez, 
amely A könyvtárügy változásai az IFLA dokumen-
tumok tükrében címet viseli. Az IFLA 2013-ban öt 
megatrendet állapított meg, amelyek a jövőben előre-
láthatólag alapvető hatást gyakorolnak a könyvtárak 
életére, és meghatározzák a könyvtárak és könyvtári 
szolgáltatások fejlesztési irányait. A megatrendek 
globális jelenségeket foglalnak össze, de mindenütt 
kitekintenek a könyvtárak gyakorlati teendőire. Egy 
kiragadott konferencia (Library2.0 Worldwide Virtual 
Conference, San José State University, Ca., 2013. és 
2014.) tematikája támasztja alá a trendek jelenlétét.
Az ALA és társszervezetei (pl. ACRL) dokumentu-
mait taglaló ötödik fejezet azt mutatja be, hogy az 
Egyesült Államokban milyen trendeket regisztráltak 
az egyes könyvtártípusoknál, és ez milyen feladatokat 
jelöl ki a könyvtárak számára napjainkban. Az ameri-
kai közkönyvtárakról és iskolai könyvtárakról szóló 
rövid helyzetértékelés után az egyetemi könyvtárak 
tíz trendje (ACRL, 2012) jóval bővebb kifejtést kap, 
és egyfajta prognózissal is szolgál a várható fejlesz-
tési irányokról. A fejezet végén néhány aktuális kér-
déskör (e-könyvek, szerzői jog, közösségi hálózatok, 
szellemi szabadság a virtuális térben) is felbukkan 
egy-egy bekezdés erejéig.
Ezt követően visszatérünk Európába. Az Európai 
Unió információs politikájának változásait dióhéjban 
összefoglaló hatodik fejezet főként az Európai Digi-
tális Menetrend céljait és alapelveit fejti ki. A szerző 
felhívja olvasói figyelmét, hogy a dokumentum digi-
tális készségeket, kompetenciákat, műveltséget említ, 

de e fogalmaknál lényegében mindig az információs 
műveltség fejlesztésére kell gondolnunk, amiben a 
könyvtárak meghatározó szereppel bírnak. Az e-Eu-
rópa megvalósításában a könyvtárak megkerülhetet-
lenek, ahogy ezt a közgyűjtemények együttműködési 
projektjei is bizonyítják.
Ezután – az általánostól a speciális felé haladva – a 
hetedik fejezet azokat a hazai stratégiai dokumentu-
mokat tárgyalja, amelyek az információs társadalom 
fejlesztését tűzték zászlójukra, és a kötet tárgyidő-
szakában születtek (a Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia 2014-2020 pillérei és horizontális faktorai, 
Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-
2020 közötti fejlesztési irányairól, Digitális Nemzet 
Fejlesztési Program). Az egyes dokumentumokat a 
szerző mindig a könyvtárak és a közgyűjtemények 
szemszögéből közelíti meg. A záró gondolatok kö-
zött felvet egy fontos kérdést: hiányzik az intézményi 
infrastruktúra az információs társadalom tudományos 
igényű kutatásához. Fájlalja, hogy a könyvtárak nap-
jainkban, a hálózati modellen alapuló információszer-
zés időszakában egyre kevésbé tudnak a törvényben 
előírt feladataiknak eleget tenni, és hogy emiatt presz-
tízsveszteséget szenvedhetnek el. Következtetésében 
ismét (többedszer) síkra száll az információs művelt-
ség terjesztése mellett.
A hazai két könyvtárügyi stratégiának a 2003-2007 
és 2008-2013 időszakra vonatkozó elképzeléseivel 
foglalkozó nyolcadik fejezetben a legfontosabb cé-
lok alapos ismertetése, értékelése szerepel. Az első 
stratégia esetében kiemelt figyelmet kap a könyvtá-
ros életpálya kérdése és az EU-csatlakozásból adódó 
könyvtári követelmények teljesítése. A második stra-
tégia, a Portál program kapcsán rövid összefoglaló 
értékelést olvashatunk, ezt követően pedig az európai 
uniós támogatással folyó projektekről és hatásukról 
esik szó. Mint közismert, a stratégiaalkotási folya-
mat itt megszakadt, bár született néhány előzetes 
dokumentum, amelyek adekvát módon említésre is 
kerülnek (a 2012. évi Országos Könyvtári Konfe-
rencia ajánlásai, a 2013. évi MKE-vándorgyűlésre 
készült vitaanyag).
A kötet ezután a kilencedik fejezetben rátér a hazai 
országos elektronikus szolgáltatásokra, amelyek – 
ahogy írja – a könyvtárak metaadat-vagyonát alkotják 
és a teljes szövegű hozzáférést biztosítják. Ezek kö-
zül először az EISZ és az EBSCOhost kínálatáról és 
hasznosulásáról olvashatunk, a szolgáltatás rövid tör-
téneti hátterét is rögzítve, valószínűleg abból a jogos 
megfontolásból, hogy ne menjen feledésbe. A Magyar 
Elektronikus Könyvtár és az Elektronikus Periodika 
Archívum, valamint a MATARKA kínálata és hasz-
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nosulása hasonló elemzés tárgya. A fejtegetés végén 
egy, e szolgáltatások használatát összehasonlító táb-
lázatot és kördiagramot is kézhez kapunk, amelyek 
ismételten alátámasztják a szerzőnek azt az állítását, 
hogy idő- és térbeli korlátozás nélküli, azonnali, le-
hetőleg teljes szövegű hozzáférésre van a legnagyobb 
(és egyre nagyobb) igény a használók részéről.
A tizedik fejezet egy olyan kérdéskört tárgyal, amely 
igen sokat változott az előző publikáció közreadása 
óta eltelt tíz évben: a könyvtári szolgáltatások hasz-
nálatával foglalkozik. Ahogy a szerző fogalmaz, a 
világháló „kiszabadította a könyvtárat a tér és idő 
korlátozta keretekből”. Úgy véli, hogy „a könyvtá-
rak történetében talán még soha nem volt lehetőség 
a szolgáltatási expanzió ilyen mértékére”. Ugyanak-
kor az információs, a publikációs és a dokumentum-
piac új jelenségeinek (e-könyvek, print on demand, 
self-publishing, open science, open access stb.) kö-
szönhetően további óriási változások előtt állnak 
a könyvtárak. Szolgáltatásaik személyes és távoli 
elérésének változásait az országos statisztikai adat-
sorok alapján demonstrálja a szerző a 2006-2013-as 
időszakot tekintve. Arra is kitér, hogy a könyvtár-
használat változásai és a szolgáltatások között a ma 
már vezető helyet elfoglaló távhasználat szorosan 
összefügg a lakossági internethasználat szélesedé-
sével. Azt is áttekinti, milyen eltérő tendenciák ér-
vényesülnek a települési és a tudományos igényeket 
kielégítő könyvtáraknál. Mint megjegyzi, az online 
szolgáltatások könyvtári kínálatát és ennek hatását 
országos adatok hiányában nem tudta figyelembe 
venni, de feltételezi, hogy e kínálat gyors és hatékony 
bővítése tovább növelné a könyvtárak hasznosságát 
és népszerűségét.
A tizenegyedik fejezet a regionális különbözőségekre 
világít rá Magyarország hét tervezési-statisztikai ré-
giójában. A szerző egyrészt a személyes és a távhasz-
nálat arányának változásait vette górcső alá a 2007-
2013-as időszakban, esetenként összehasonlítást is 
alkalmazva az egyes régiók teljesítménye között, 
másrészt az adatokat minden régiónál összevetette 
az internet elterjedtségével. Következtetései további 
kutatásokhoz adnak muníciót: adatokat kéne gyűjteni 
a tényleges és a potenciális távhasználókról, a virtuá-
lis tereket használók céljairól és elérési útjairól, nem 
utolsó sorban igényeikről.
A tizenkettedik fejezetben Sipos Anna Magdolna 
mint a könyvtárak sorsáért aggódó szakember össze-
foglaló helyzetképet és értékelést ad aggodalmait sem 
titkolva. Fejtegetésében számos olyan kérdéskörre és 
teendőre utal, amelyekre minden erőfeszítés ellenére 
hosszabb ideje nem sikerült megnyugtató megoldást 

találnia a könyvtáros szakmának (pl. digitalizálási 
kataszter létrehozása, a párhuzamosságok kiküszöbö-
lése). Kijelöli a feladatot is: többet kell foglalkozni 
„a virtuális használat jelenségeivel, összetevőivel, 
elemzésével, népszerűsítésével, vagy urambocsá’ az 
ide vonatkozó fejlesztési igények megismerésével”.
A kötet nem könnyű olvasmány, tartalma meglehető-
sen „tömény” és adatgazdag. A szerzőtől megszokott 
tudományos alaposság és részletesség folyamatosan 
nagy figyelmet igényel. A mű feltehetőleg főleg ok-
tatási célra készült, de a statisztikai számadatok és 
gondos interpretációjuk a gyakorló könyvtárosokat 
is elgondolkoztatják. Igencsak irigylésre méltó hely-
zetben vannak a hallgatók, akik majd kötelező vagy 
ajánlott irodalomként kézhez kapják, mert a szerző 
igen sok gyűjtő és értelmező munkát elvégzett he-
lyettük. A felhasznált irodalom és az adatok forrásai 
imponáló és naprakész jegyzéket alkotnak. A szerző 
folyamatosan segítségül hívja korábbi publikáció-
it is, mintha módszeresen készült volna e szintézis 
közreadására. Az adatok grafikus ábrázolása során a 
különböző diagramtípusok teljes választékát felvo-
nultatja, természetesen a bemutatandó tartalomhoz 
célszerűen igazodva.
A Kossuth Kiadó sorozatának ez a kötet már a 13-14. 
darabja. Tekintélyes szerzők írnak benne korszerű 
témákról, javarészt szakmánkhoz szorosan kötődő 
kérdésekről NÉpszerűen, Röviden, Olvasmányo-
san (innen a sorozat neve: NÉRO). Ez a könyvtárak 
helyzetét boncolgató és jövőképét felvázoló kötet 
tehát „jó társaságba került”. Arról most nem szólnék 
részletesebben, hogy a kötet e-könyvként jelent meg, 
végtére is a mű tartalma a lényeg, nem a hordozója 
és a formátuma, bár a működő linkek még ma is le-
nyűgözik a magamfajta olvasót. Néhány apró kritikai 
észrevételt nem kerülhetünk meg: a kötet tördelése 
úgy fest, mintha a self-publishing kezdeti idősza-
kában járnánk, és egy lektor közreműködésével a 
beszúrt idegen nyelvű megnevezések néhány hibá-
ját és a sajtóhibákat is könnyedén ki lehetett volna 
küszöbölni.
A kötet megjelenésekor azonnal szíves fogadtatás-
ban részesült a könyvtárosok körében, például a 
Katalisten. A Könyvtári Figyelő előző, 3. számában 
mi is felhívtuk rá olvasóink figyelmét. Akkor még 
kevesen olvashatták, de pozitív szemlélete rögtön fel-
tűnést keltett. A kötet bíztatást ad a mindennapokhoz: 
a könyvtárak és az olvasás reneszánsza elérkezett, és 
élnünk is kell a lehetőségekkel!

Hegyközi Ilona
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„A könyvtár nem az, aminek 
elsôre látszik”

A könyvtárügyi szaksajtó hasábjain jó ideje permanens diskurzus tárgya 
a könyvtári intézmény átalakulása. Mindez különféle okokra vezethe-
tő vissza, gondoljunk csak a szakma fejlődését jelentősen befolyásoló 
társadalmi és technológiai változásokra.1 A vizualitás fokozódó térhó-
dításával szoros összefüggésben lévő megváltozott olvasói magatartás, 
az internet, majd az e-book megjelenése, a digitalizált vagy már eleve 
digitálisan megjelenő dokumentumok folyamatosan növekvő mennyi-
sége és az infokommunikációs technicitás egyre hangsúlyosabb társa-
dalmi jelenléte újabbnál újabb kérdéseket vet fel a könyvtár 21. századi 
fogalmát illetően. 
A felmerülő kérdéseket nehéz lenne rangsorolni, s talán értelme sem vol-
na szigorúan vett fontossági sorrend felállításának. Az említett problémák 
ugyanis aligha választhatók el egymástól, szoros összefüggés mutatható 
ki közöttük és összeadódva komplex kihívásként jelentkeznek. A könyv-
táraknak pedig egzisztenciális kötelességük ezekre a kérdésekre gyors, 
hatékony és célravezető válaszokat adni.2

Bár elvi szinten határozott, többnyire egy irányba mutató álláspontok 
fogalmazódnak meg, a gyakorlati lépéseket olykor mégis bizonytalanság 
övezi, ami nem csupán financiális okokra vezethető vissza. 
A könyvtár intézményét ért komplex kihívás tétje eközben egyre nyil-
vánvalóbb: szükség lesz-e a továbbiakban a könyvtárra mint fizikai térre, 
indokolja-e bármi is újabb könyvtári célokat szolgáló épületek létreho-
zását, s a jelenlegi könyvtári infrastruktúra jövőbeni fenntartását? 
Tóth Máté, a Könyvtári Intézet és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa 
Könyvtár és közösség című munkájában pontosan ezt a kérdéskört vizs-
gálja, vagyis a könyvtár és az (olvasó)közönség viszonyát, a könyvtári 
intézmény közösségi térként való funkcionálását és korszerű szolgálta-
tási lehetőségeit veszi közelebbről szemügyre.
A téma természetéből adódóan érintőlegesen egyéb kérdések is előke-
rülnek. Szó esik többek közt a virtuális közösségi terekről és a vidéki 
kistérségek számára fontosnak bizonyuló bibliobuszos könyvtári szol-
gáltatások fenntartásáról is.
A szerző alapvetően mégis arra tesz kísérletet, hogy a könyvtár épüle-
tekben testet öltött fizikai jelenlétét legitimizálja, így ellensúlyozva azt 
az általános vélekedést, amely szerint nemcsak a Gutenberg-galaxis fe-
lett járt el az idő, de vele együtt az emberi tudást (legyen az bármilyen 
adathordozón) tervszerűen gyűjtő, szakszerűen feldolgozó, azt széles 
körben szolgáltató és a jövő nemzedékének maradéktalanul megőrző 
könyvtári intézmény felett is. 
Fontos már most leszögeznünk, hogy a Könyvtár és közösség egyáltalán 
nem valamiféle elméleti munka3, sokkal inkább pragmatikus szemléletű 
összefoglalás, amely különféle nyugat- és észak-európai könyvtári pél-
dák bemutatására helyezi a hangsúlyt. Deklarált célja, hogy szakszerű 

TÓTH Máté 
  Könyvtár és közösség / Tóth 
Máté. – [Budapest] : Argumentum, 
cop. 2015. – 138, [16] p. : ill.,  szí
nes ; 19 cm
ISBN 9789634467427
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szintézist adjon a könyvtári tér funkcióit, ill. a könyv-
tár és közösség közti interakciót illetően. Teoretikus 
megközelítéssel mindössze az Elméleti keretek című 
fejezetben találkozhatunk, melyben közvetve ugyan, 
de szintén a könyvtár gyakorlati értékeiről és hosz-
szú távú hasznáról esik szó, amikor egyebek mellett 
a társadalmi tőke-elméletek mibenlétéről értekezik 
a szerző.
A kötet anyaga főként a 2000-es évek vonatkozó iro-
dalmát összegzi válogató jelleggel, melyben kiemelt 
jelentőséggel bírnak az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézetének az Oslói és az Akershusi Főis-
kolával közösen végzett kutatásai, melyeket a PLACE 
(Public Libraries as Arenas for Citizenship) projekt 
keretében végeztek 2007 és 2011 között. Ezen kívül 
a Pécsi Tudományegyetemen folytatott hasonló jelle-
gű, a hallgatók bevonásával lebonyolított, a virtuális 
közösségi tereket vizsgáló kutatások eredményei is 
gazdagítják a kötet anyagát. Következésképpen a 
külföldi és hazai tudományos eredmények, köztük 
a szerző saját, ill. szerző- és kutatótársaival együtt 
elért eredményei, megállapításai egyaránt részei a 
szintézisnek. 
A könyv terjedelme és a felhasznált irodalom meny-
nyisége egyformán jelzi számunkra, hogy az emlí-
tett kérdéskört nem a teljesség igényével vizsgálja, 
a választott téma általános összefüggéseit azonban 
színvonalasan tárgyalja. A mű szerkezeti felépítése 
logikus, kilenc egymást követő fejezete koherens 
egészet alkot, melyet a bevezetés és az összegzés 
foglal keretbe. A kötet tartalmát irodalomjegyzék és 
színes képmelléklet egészíti ki.
Már a bevezetés első oldalán megfogalmazódik a 
könyv gondolatiságát összegző meghatározás: „a 
könyvtár nem az, aminek elsőre látszik”4, s ezzel 
mind a laikus szemlélő, mind a szakember egyaránt 
egyetérthet, ha figyelmesen végigolvassa a kisalakú, 
alig 140 oldalas könyvet. A bevezetést követő fejeze-
tek ugyanis azt hivatottak alátámasztani, hogy a 21. 
század könyvtára olyan összetett funkciórendszer-
rel bíró közgyűjteményi intézmény, amely a „gyűjt, 
megőriz, szolgáltat” elve mellett, a hagyományos 
könyvtári funkciókon túl egyéb tevékenységeket is 
ellát, kiterjedt szolgáltatási palettával rendelkezik, és 
dokumentumszolgáltatás helyett információszolgál-
tatásként definiálja tevékenységét. 
De ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk még egy 
kicsit a bevezetésnél. A kötet tudniillik szakköny-
vektől szokatlan módon, erősen szuggesztív felütés-
sel kezdődik. Írója személyes élménnyel indít: egy 
vonatút alatt folytatott beszélgetés részletét tárja az 

olvasó elé, melynek során a következő kérdést sze-
gezték neki: „mi az oka, hogy ebben az országban 
18–20 éves fiatalokat iskolázunk be informatikus 
könyvtáros szakokra”? Mivel a kérdésben éppúgy 
benne rejlik a teljes könyvtári intézményrendszer lé-
tének megkérdőjelezése, mint a könyvtári funkciók 
szükségességének kétségbe vonása, megfelelő kiin-
dulási pontként szolgál a könyv mondanivalójának 
kifejtéséhez. 
A címben is idézett félmondat, miszerint „a könyv-
tár nem az, aminek elsőre látszik”, először csupán 
erre a provokatívan őszinte kérdésre adott, ösztönös-
nek ható, bizonytalan megalapozottságú reakciónak 
tűnhet. Holott a kötet egészének, tehát a részletekbe 
menő válaszadásnak ez már visszafogott, ugyanakkor 
sokat sejtető tömör megelőlegezése, egyfajta tétel-
mondat. Most hát lássuk, hogyan nyer mindez bizo-
nyítást a könyv egyes fejezeteiben. (Terjedelmi okok 
miatt önkényes válogatásra kényszerültem, a fonto-
sabb fejezetek tartalmát összegző módon közlöm.)
 A szerző először is tisztázza a könyvtár alapvető 
funkcióit (gyűjt, megőriz, szolgáltat), melyek való-
jában megjelenésük óta változatlanok5, önmagukban 
mégsem bizonyulnak már elégséges szolgáltatás-
nak, majd ismerteti az informatikai infrastruktúra 
kiépítésének egykori fontosságát és az ezt követő 
digitalizálási láz hátulütőit. A könyvtár ezzel a kez-
deményezéssel ugyanis saját magát állította újabb 
kihívás elé, mely természetszerűleg elkerülhetetlen 
volt. Míg alig néhány éve a könyvek, a különféle 
sajtótermékek szolgáltatása és különösen a számító-
gép- és internethasználat lehetősége kellően vonzó 
könyvtári szolgáltatásnak minősült, mára már (ön-
magában) ez kevés ahhoz, hogy olvasókkal töltsük 
meg a könyvtárak olvasótermeit. A számítógép széles 
körű társadalmi elterjedése, a digitális tartalmakhoz 
való könnyű és gyors hozzáférés megváltoztatta a 
könyvtárlátogatók információhoz fűződő viszonyát, 
hiszen már csak meghatározott esetekben beszélhe-
tünk helyhez kötött információ-hozzáférésről. A tá-
voli – hálózatalapú – könyvtárhasználat gyakorisá-
ga viszont egyre növekvő tendenciát mutat, de ahol 
felismerik a könyvtári térben rejlő egyéb lehetősége-
ket, az információszolgáltatás alternatív módjait és a 
könyvtár lehetséges új kiegészítő funkcióit, ott már 
a látogatószám is igazolja az intézmény fontosságát. 
Bécsben, Antwerpenben, Drammenben, de például 
Zágrábban és másutt is kiaknázták ezt a fajta könyv-
tári intézményben rejlő potenciált. 
Példaként álljon itt a kötetben található, egyik legér-
dekesebb esettanulmány kivonata.
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A 2003-ban átadott új bécsi közkönyvtár építé-
se során, több fontos szempontot érvényesítettek: 
legyen bárki számára könnyen megközelíthető, 
emblematikus épület adjon neki helyet, „legyen hí-
vogató a belső tér és bútorzat”, olyan legyen ahová 
mindenki szívesen betér, „sokféle hordozónak adjon 
helyet”, a csoportos és az egyéni tanulásra is alkalmas 
legyen, egyaránt rendelkezzen „hangos és csendes 
használói terekkel”. 
Az épület számára választott helyszín sem lényeg-
telen. Szakítva a könyvtárosok elképzelésével, akik 
a belvárosban szerették volna, hogy megépüljön, a 
döntéshozók „a Gürtel két sávja között jelölték ki a 
helyét, egy villamos forduló előtt, a metrójárat fölött 
egy közlekedési csomópont kellős közepén” (64. p.). 
így aztán egy olyan könyvtár tudott megépülni, mely 
radikálisan szakított a megszokott elit intézményi 
szereppel. Ugyanis olyan centrális teret hozott lét-
re a félperiférián lévő közlekedési csomópontban, 
amely hidat képez a Gürteltől kifelé élő szegényebb, 
többnyire bevándorló lakosság, és a Gürteltől befelé 
élő „tehetősebb bécsi polgárok” között. Az új épí-
tési koncepciónak és a leendő könyvtárral szemben 
megfogalmazott elvárásoknak köszönhetően egy 
olyan összetett könyvtári intézmény látott napvi-
lágot, mely a hagyományos könyvtári funkciókat 
megfelelően ötvözte az új társadalmi igények kielé-
gítésével. Az információszolgáltatás professzioná-
lis intézménye ugyanis a társadalmi integráció és a 
városrehabilitáció katalizátora is lett egyben, és mint 
közösségi interakciós tér funkcionál ma is. Mindeb-
ből kitűnően látszik milyen sokrétű szerepet képes 
betölteni a könyvtári intézmény.
A kötet többi esettanulmánya a bécsihez hasonló 
módon, új könyvtárépületek, egyedi finanszírozási 
megoldások és különféle új szolgáltatási rendsze-
rek bemutatását ígéri. Ezek rendszerint a nyugati, 
multikulturális társadalmakra jellemző integrációs 
kihívásokra is választ kívánnak adni, de legalábbis 
igyekszenek azt előmozdítani. Ez a társadalomban 
betöltött szerep, ill. funkció tehát egyfajta tendencia-
ként értékelhető a nyugati könyvtárak tekintetében. 
A nagyvárosi térben megvalósított könyvtári pro-
jektek mellett a virtuális tér közösségépítői szerepé-
nek vizsgálata is érdekes részét képezi a kötetnek. 
Szó esik benne a web.2.0-ás szolgáltatásokról és 
a közösségi katalógusokról is, melyekben olvasói 
kommentekkel láthatjuk el az egyes könyveket.  A 
szerző megállapítása szerint azonban a könyvtár 
ezekkel a szolgáltatásokkal sajnos nem igazán tudott 
tömegeket megszólítani. A virtuális közösség (pl. 

közösségi portálokon kialakított könyvtáros csoport) 
tagjai pedig többnyire megfigyelő álláspontba helyez-
kednek, ezért aztán bukott csataként aposztrofálhatók 
a virtuális közegben történő könyvtári közösségépítő 
törekvések.
Összességében elmondható, hogy Tóth Máté logiku-
san felépített, angolszász stílusú olvasmányos szin-
tézise bárki számára ideális útbaigazítást nyújthat a 
könyvtár 21. századi funkcióit és lehetséges intéz-
ményi szerepfelfogását illetően, amely ugyanolyan 
fontosnak tartja a hagyományos dokumentum- és 
információszolgáltatást, mint a közösségi térfunkció, 
ill. a távolról elérhető webes tartalomszolgáltatás ma-
gas szintű megteremtését. 
Terjedelmi korlátai ellenére, ismeretekben gazdag 
összefoglalást mutat fel a szerző egy olyan kérdés-
ről, ami talán még sosem volt aktuálisabb, azaz, hogy 
miként pozícionálhatja magát hatékonyan a könyvtár 
mint a kulturális ellátó rendszer meghatározó részét 
képező kulturális szolgáltató központ és közösségi 
tér. A könyv legnagyobb erénye egyrészt a bátor kér-
désfelvetés, másrészt a kihívásokra adható – máshol 
már sikerrel alkalmazott – válaszok, példák infor-
matív bemutatása. Sikeres nyugat- és észak-európai 
könyvtárak „forgatókönyveit” teszi le az olvasó asz-
talára, melyek gondolkodásra ösztönző, jó példaként 
szolgálnak és egyértelműen bizonyítják a könyvtár 
hosszú távú társadalmi létjogosultságát. Mivelhogy 
a szerző az egyes fejezetekben az adott témához kap-
csolódó legalapvetőbb fogalmak meghatározásait is 
közreadja6, a kötetet főiskolai vagy egyetemi hall-
gató, oktató, esetleg a téma iránt érdeklődő laikus 
olvasó egyaránt haszonnal forgathatja.

Tóth Béla István

Jegyzetek

1. Tehát a könyvtár léte, fogalma, jövője körül kialakult polémia 
a látszat dacára nem valamiféle önmagát gerjesztő publikáci-
ós kényszer szülte öncélú szóvihar, hiszen valós problémák 
indukálta jogos kérdések mentén mozog. Bizonyos része 
azonban kétségtelenül redundáns.

2. A téma irodalma igen gazdag és szerteágazó, most kizáró-
lag György Péter gondolataira hívnám fel a figyelmet. Ő a 
következőket írja: „a hálózati kultúra technológiai (kommu-
nikációs) eszközök összefüggésrendszeréből domináns 
kulturális jelenséggé, […] globális metarendszerré vált”.  ”A 
technokulturális változások folyamatos áradata, a bizonyos 
területeken követhetetlenül gyors átalakulások sora olyan 
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időszámítást jelent […] amely a könyvtárak, levéltárak, archí-
vumok, múzeumok számára nem pusztán válságok láncola-
tát, hanem egy új identitás megteremtését jelentik, követelik 
meg.” György Péter: A könyvtár – a fehér kocka. In: Tér(v)
iszonyok és térkép(zet)ek.  / [Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix], 
Bp. : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2014. 123. p.

3. Természetesen a téma teoretikus megközelítésére is van 
példa, lásd Balogh András idén januárban megjelent cikkét: 
Balogh András: Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi 
rekreáció. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 24. évf. 2015. 1. 
sz. 3-13. p.

4. Fontos tudatosítanunk, hogy a könyvtárakhoz hasonlóan a 
múzeumok, a levéltári intézmények és az egyéb örökségi 
gyűjteményeket kezelő archívumok is többek annál, aminek 
látszanak. A múzeum kifejezést megnevezésükben jogosan 
használó intézmények törvényben meghatározott feladatai – 
ellentétben a közérdekű muzeális kiállítóhelyekkel és gyűjte-
ményekkel – túlmutatnak a kezelésükben lévő gyűjtemények 
közszemlére bocsátásán. A háttérben komoly tudományos 
kutatómunkák folynak, eredményeiket tudományos és nép-

szerűsítő kiadványokban teszik közzé, kiadói tevékenységet 
folytatnak. A levéltárak és egyéb archívumok – mint például a 
Nyílt Társadalom Archívum (OSA Archive), a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézetet (MaNDA) és más hason-
ló feladatkörrel bíró, közfunkciókat egyaránt ellátó köz- és 
magánintézmények – szintén végeznek kutató, esetenként 
oktató és tudományos ismeretterjesztő tevékenységet. Emel-
lett az említett intézmények is törekszenek a fizikai tér és a 
látogatók közti interakcióra, s igyekszenek közösségi térként 
meghatározni magukat. A háttérben zajló munka jelentősége 
és az intézmények alapfeladatait kiegészítő funkciók fontos-
sága kevéssé jelenik meg a közgyűjteményekről folytatott 
kommunikációban. 

5. Walt Crawford és Michael Gorman meglátása szerint változás 
a jövőben sem várható e tekintetben. (8. p.)

6. Az információ közkeletű meghatározása erre a legekla-
tánsabb példa: „Az információ az értelmezett adat” 16. p. 
Laikus olvasó számára esetleg a „rekordokban gondolkodó 
könyvtárak” (8. p.) okozhat némi fejtörést. Ezt leszámítva 
mindenegyes fogalmat felold és értelmez a szerző.

Folytatódik a Fodor András életmű kiadása  
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet  

hallgatóinak közreműködésével

Fodor András összegyûjtött esszéinek második köteteként Megfejtett párhuzamok címmel  
jelent meg a Gondolat Kiadó életmûsorozatának újabb kötete. A kiadvány bemutatójára  

2015. november 4-én a Petôfi Irodalmi Múzeumban került sor. Az új formát öltô  
esszé-életmû megjelentetése a korábbi, a költôi termést összefoglaló kötetekhez hasonlóan  

az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatóinak több évfolyamon át  
végzett digitalizálási munkájára épül. A Kossuth-díjas költô és könyvtáros összegyûjtött  

írásainak immár negyedik kötetét a sajtó alá rendezô Fodor János ismertette,  
Monostori Imre irodalomtörténész, könyvtáros pedig a mûrôl és a szerzôrôl tartott elôadást.

(Forrás: az ELTE BTK KITI honlapja ‒  
http://elte-lis.blogspot.hu/2015/11/konyvbemutatonk-tanulsagai.html)
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 (Budavári Palota F épület)
Levélcím:  1827 Budapest,  
Telefon:  224–3795 (szerkesztőség),  
 224–3725 (tájékoztatás)

II
a Könyvtári Intézet  

honlapja:
http://ki.oszk.hu

a szakkönyvtár honlapja:
http://ki.oszk.hu/konyvtar

az online katalógus (LibriVision):
http://nektar.oszk.hu 

könyvtárközi kölcsönzés, dokumen-
tum-szolgáltatás:

kszk@oszk.hu

MANCI, THES adatbázis:
http://w3.oszk.hu/manci.htm
ProQuest Library Science  

adatbázis
(helyben használható)

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

HUMANUS adatbázis:
http://www.oszk.hu/humanus/ 

konyvtartud/konyveskonyvtartud.html

EPA-HUMANUS-MATARKA  
közös kereső:

http://ehm.ek.szte.hu/ehm

online tájékoztatás  
a LibInfO keretében:
http://libinfo.oszk.hu

A könyvtári szaklapok 
szerkesztőségeinek fóruma:

http://ki.oszk.hu/ 
konyvtar/lapok-foruma/

Hol keresse a hálózaton számítógépes szolgáltatásainkat?
— 2015. december —

(Az URL-ek esetleges változásairól folyamatosan hírt adunk)


