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STUDIES

The General Data Protection Regulation of the European Union (GDPR)
Part 2: Data management by libraries

TÓSZEGI Zsuzsanna

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 2019. no. 2. pp. 195–210.

The General Data Protection Regulation of the European Union (GDPR) applies 
in the countries of the European Economic Area from 25 May 2018. In the first 
part of this study (Könyvtári Figyelő, 2019 no. 1.) the author reviewed the basic 
concepts of the data protection regulation and the rules of application. In this 
second part, she summarizes important knowledge related to public libraries. In-
troduces typical personal data management situations in library services from 
library membership through website visits, registered remote access and events 
to the legitimate management of camera recordings. Finally, she summarizes the 
tasks of libraries to manage personal data (preparation of information brochures, 
registration, survey of data assets, compliance with GDPR).
Keywords: Data processing; Data protection; European Union; General Data 
Protection Regulation; Librarianship

New library tasks in the era of data-intensive research

KOLTAY Tibor

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 2019. no. 2. pp. 211–217.

Despite barriers, open access to publications has gained relatively wide support. 
In the case of research data this is much more difficult, thus it is a worldwide chal-
lenge, which is not perceived in some countries. Openness of data is imaginable 
only if the use of research data changes not only some researchers’ life, but that 
of the librarians who work in academic and special libraries and are becoming 
data professionals in order to be active participants of the research process. The 
new roles and tasks entail that librarians should focus on services instead of col-
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lections. This paper describes some features of this 
new role, touching upon the new views on data, the 
necessity to change how librarians see themselves 
and how they are seen by researchers. It also men-
tions librarians’ responsibilities such as data litera-
cy, research data management, and data curation, 
which they had acquired in the textual world, but are 
also applicable to the data-intensive environment. 
Keywords: User habits; Access; Information literacy; 
Research data; Research

Training and professional development 
courses offered by the Hungarian Library 
Institute

HANGODI Ágnes

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 218–232.

The Hungarian Library Institute (HLI) is engaged, 
among other important tasks, in the professional 
development of library professionals, in extra school 
training, in organizing vocational training and further 
training courses, examinations, coordinating the work 
of training institutions, and supporting the training of 
Hungarian librarians living in the neighbouring coun-
tries. These tasks are carried out by HLI’s Education 
and Human Resources Development Department. 
In December 2018 and January 2019, the depart-
ment conducted an online survey about the demand 
for training in the libraries registered as open for the 
general public. The author presents the views of re-
spondents on the venue of training, forms of edu-
cation, and proposed topics in summary tables. The 
satisfaction of respondents with the courses organ-
ized by HLI was 4.46 on a five-point scale.
Keywords: Adult education; Library education (basic 
and secondary level); Hungarian Library Institute; 
Extension training

Information and communication policy of 
the European Union, evolving information 
society and its impact in Hungary. Present-
ing the website of the Hungarian Parliament 
[*– e-only]

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 1. pp. e-233–e-249.

The information and communication policy of the 
European Union originated in a growing demand for 

information in the Member States of the European 
Union at the end of the 20th century. It was notice-
able that there was little information available to the 
people, also indicated by the negative results of ref-
erendums. EU citizens knew little about the work in 
the EU institutions, so the EU set the goal to reduce 
the distance between citizens and EU institutions. 
The author describes the evolving information soci-
ety, also effectively applied by the information and 
communication policy in its information activities. 
The rapid development of information society has 
also affected the daily lives of people living in the 
European Union Member States, thus influencing 
the everyday lives of Hungarian people as well. The 
active presence and results of the information soci-
ety are illustrated by an example from Hungary: by 
the website of the Hungarian Parliament. One of the 
locations where EU information is accessible is the 
European Union Deposit Collection in the Library of 
the Hungarian Parliament, where subject specialists 
provide information for users interested in the EU.
Keywords: European Union; Information society; In-
formation technology; Development plan; Webpage; 
Parliamentary library; Mass information 

We must pay attention to them! Library 
services to LGBT youth

SOMORJAI Noémi 

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 233–244.

Information explosion in health care affects various 
groups such as gender minorities as well. Since 
the turn of the millennium, institutions of the Euro-
pean Union, the WHO, and the United Nations have 
published a number of prevention programmes and 
directives in which recommendations have been 
formulated to reduce discrimination against ho-
mosexual individuals. In Hungary, there is a slow 
change in legislation in this area. Any research on 
homosexuality, including collecting, analysing, and 
disseminating information had been considered as 
a taboo. As a result, there is currently a huge infor-
mation gap, and those affected in the various disci-
plines are just starting to recognize this. Based on a 
review of literature, the study outlines what school 
and public libraries and librarians can do to provide 
better information to these minorities.
Keywords: Disadvantaged readers; Health literature
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WORKSHOP

Facts, myths and opportunities in the 
world of the semantic web

HUBAY Miklós

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 245–253.

Applying semantic web technology involves a 
number of challenges for many public collections. It 
includes a new approach, a complete transformation 
of the workflow of library processing, and incompre-
hensible IT hocus-pocus. In fact, we are witnessing 
a lucky convergence of library science and informa-
tion technology, which is rewarding for librarians in 
two ways. It provides a practical application for the 
functional model family (FRs) developed more than 
two decades ago, and makes it much more conven-
ient to build automated services based on the wealth 
of data in catalogues.
Keywords: Cataloguing rules; Technical processing; 
Machine-readable cataloguing format; Computer 
network; Web; BIBFRAME, RDA, RBR

News on standardization
Good news from the field of standardization. (D. Sz.) 
– Information on the implementation of the work plan 
2015-2020 of the Hungarian Standardization Com-
mittee.
Foreword to the Hungarian edition of the basic docu-
ments of renewing library cataloguing. (Dancs Sza-
bolcs)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 254–255.

Keywords: Standardization; Library and documen-
tation standards

OBITUARY

Remembering Kornél Vajda

POGÁNY György

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 258–259.

Kornél Vajda (1946–2019), after graduating from the 
Eötvös Lorand University joined the Centre for Li-
brary Science and Methodology, where he was one 

of the editors of the acquisition aid entitled Új Köny-
vek. From 1985, he edited the monthly Könyvtáros 
together with László Bereczky (1930-2001). After 
the cessation of the magazine, he became editor-
in-chief of the professional journal Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros (3K) in 1992 and held this post until his 
retirement in 2007. His professional knowledge, 
wide-ranging relations, impressive erudition, ironic, 
grotesque style have rightly made him an outstand-
ing journal editor of the past decades.
Keywords: Library journal; Methodological centre; 
Obituary; Editorial work; „Könyvtáros”; „Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros”; „Új Könyvek” 

OUTLOOK

Libro de los Epitomès. A researcher’s 
comments on the news of having found a 
hiding manuscript book

Z. KARVALICS László

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 260–271.

In April 2019, a volume containing descriptions of 
manuscripts (Libro de los Epitomès) from the library 
of Fernando Colón (1488-1539), believed to have 
been lost, was identified in a Danish collection. The 
work contains almost two thousand extracts of dif-
ferent sizes about different works on 2000 pages. 
Inspired by this discovery, the author draws attention 
to rethinking the traditions of book and library history 
from the point of information history, and provides 
aspects for an approach of digital humanities to his-
torical research.
Keywords: Library history; Book history; Possessor; 
Provenience; Old and rare books; Ferdomamcp 
Colón; Biblioteca Colombo; 16th century; Libro de 
los Epítomes

FROM OUR PAST

25 years in the Library of the Hungarian 
Parliament. About the career of János Szi
lá gyi who spent 50 years during his career 
in Hungarian cultural institutions

JÓNÁS Károly

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 272–282.
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This article is based on interviews, recollections and 
documents, and discusses the career of János Szi-
lá gyi (1926–2019), a librarian, literary and art histo-
rian, who from 1949 to 1974 was a staff member of 
the Library of the Hungarian Parliament, between 
1955 and 1974 as a head of department. From 1975 
he became a senior staff member at the Petőfi Mu-
seum of Literature and worked on cataloguing and 
research of writers’ legacy; he retired from there in 
1986. After 1958 he published important studies on 
trade union libraries, the history of social democratic 
publishing, and the cultural activities of Hungarian 
trade unions. After retiring, he continued his publi-
cation activities, and remained member of several 
scientific societies and associations.
Keywords: Biography; History of librarianship; Li-
brary of the Hungarian Parliament; Petőfi Museum 
of Literature; György Vértes

Achievements of the Kovács Máté Founda-
tion and its long-term programme

KOVÁCS Ilona

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 283–288.

The Kovács Máté Foundation was established in 
1996, and relaunched in 2002, adapted to the chang-
es in the legal environment. Máté Kovács (1906–
1972) was a librarian and cultural politician, head of 
the Department of Librarianship at the Eötvös Loránd 
University in the period 1956 through 1972.
The Foundation – in addition to preserving Máté Ko-
vács’ intellectual heritage – wishes to support stud-
ies and  continuing education of young librarians. In 
2004, the Foundation launched a special fellowship 
to assist PhD students, and in 2011, offered a special 
prize to the competition organized by the Association 
of Hungarian Librarians named Young Librarian of 
the Year. The Foundation has financially supported 
21 young students and researchers over the past 15 
years. The work of librarians involved in promoting 
the intellectual heritage of Máté Kovács is recog-
nized by the memorial plaque. The Foundation has 
published several conference proceedings and col-
lections of essays in library science. In recent years, 
publications have mainly been published electroni-
cally on the portal of the Hungarian Electronic Library 
(MEK) and on the Foundation’s website. In 2017, the 

digitization of Máté Kovács’ articles and studies be-
gan. In 2018, the Board supporting the operation of 
the Foundation was extended with new members, 
and it continues to implement the previously planned 
research programme.
Keywords: Foundation; Report; Decoration; Young 
librarians; Support

BOOK REVIEWS

Online. The history, theory and phenomena 
of internet-based communication
Szűts Zoltán: Online. Az internetes kommu-
nikáció és média története, elmélete, jelenségei 
(Budapest, Wolters Kluwer, 2018. 488 p.) 

(Reviewed by: Máté Tóth)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 289–293.

Keywords: Information society; Information technol-
ogy; Internet; Communication history; Computer 
network; Book review

The festive and regular days of the Vörös-
marty Mihály Library, Székesfehérvár in 
pictures
125 év Székesfehérváron az olvasók szol gá la
tában. Fotóalbum visszaemlékezésekkel. Pil la
nat képek a Vörösmarty Mihály Könyvtár életéből. 
Szerk. Szőnyegi Hajnalka, Székesfehérvár, Vö
rös marty Mihály Könyvtár, 2018. 120 p. 

(Reviewed by: György Pogány)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 2. pp. 293–294.

Keywords: Photo, Library history; County library; 
Book review 
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Az Európai Unió általános adat- 
védelmi rendelete, a GDPR
2. rész: A könyvtárak adatkezelôi szerepköre*

TÓSZEGI Zsuzsanna

A 2017. évi könyvtárstatisztika összesített adatai szerint Magyarország 9 millió 
830 ezer lakosa 3952 könyvtárat, illetve szolgáltató helyet látogathatott. A lakosság 
21,2%-a, 2 086 629 fő iratkozott be valamelyik könyvtárba. A könyvtárhaszná-
lók 2017-ben a 20 480 622 személyes látogatás során 24 353 950 dokumentumot 
kölcsönöztek, az online távhasználat során a könyvtári honlapokon 98 389 237 
belépést regisztráltak.3 (2017-ben a könyvtárak által üzemeltetett közösségi olda-
lak forgalma még nem jelent meg a statisztikai adatok között.4) 

A terrortámadás könyvtári következményei
Az egész világot alapjaiban megrengető, 2001. szeptember 11-ei támadás után hat héttel az USA törvény-
hozói elfogadták a PATRIOT Act néven ismertté vált terrorizmusellenes törvényt. Az amerikai könyvtárak 
világát szabályosan megrázta a jogszabály 215. szakasza, mely lehetővé tette, hogy a szövetségi nyo-
mozók és hírszerzők titokban adatokat gyűjtsenek a könyvtárak olvasóinak érdeklődéséről, kölcsönzési 
és internethasználati szokásairól. 
Az ALA (American Library Association) az elsők között szállt szembe a kormányzati nyomással, és hatá-
rozottan kiállt az amerikai polgárok személyiségi jogainak védelme mellett. Mivel a nyomozók kérésére 
kötelesek voltak a kért adatokat kiadni, és erről az érintetteket nem is tájékoztathatták, a könyvtárak a 
megelőzéshez folyamodtak: felhívásokban tájékoztatták a könyvtárhasználókat a lehetséges beavatko-
zásról. Sok könyvtárban feliratok jelentek meg, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy a szövetségi 
ügynököknek joguk van titokban hozzáférni az ún. érzékeny – köztük a kölcsönzési és internethasználati 
– adatokat tartalmazó nyilvántartásokhoz. Akadt olyan könyvtár is, amelyik egyszerűen beszüntette a 
dokumentumkölcsönzést, hogy ne kelljen rendelkezésre bocsátania az olvasókra vonatkozó személyes 
adatokat.2 

*
Az egyéni szabadságjogokra – benne az információs önrendelkezési jogra – nézve alapvető változáso-
kat indított el az ikertornyok elleni, korábban elképzelhetetlen terrortámadás. Valljuk be, a lassan két 
évtizede elkövetett szörnyű tett kapcsán nemigen jutnak eszünkbe a könyvtárak, pedig ezekben az intéz-
ményekben is szép számmal kezelnek személyes adatokat.

    … értesültem arról, hogy engem is nyilvántart ez a Központ.  
Nyugtalanítson ez, vagy legyek hálás érte? 

Szakonyi Károly: Segítség ezerért1

* A tanulmány 1. része: Alapfogalmak, alapelvek alcímmel a Könyvtári Figyelő 2019. 1. szá-
mában (9–35. p.) jelent meg.
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Hatalmas számok! A könyvtári rendszer a magyar la-
kosság egy ötödének meghatározott személyes adatait 
kezeli, és átlagban valamennyi honfitársunkra évente 
tíz olyan alkalom jutott, amikor a világhálón könyv-
tári honlapot vagy adatbázist keresett föl. Mindennek 
tudatában kell az EU átalános adatvédelmi rendele-
tének előírásait ismerni és betartani.
Az alábbiakban a könyvtárak szolgáltatási rendsze-
rében jellemzően előforduló, tipikus személyesadat-
kezelési helyzeteket tekintjük át a könyvtári tagságtól 
kezdve a honlaplátogatáson, a regisztrált távhaszná-
laton és a rendezvénylátogatáson keresztül a kame-
rafelvételek jogszerű kezeléséig. Cikkünkben nem 
foglalkozunk a könyvtárak munkáltatói szerepköré-
ből adódó, a munkaerő-toborzással, a munkaügyek-
kel, a megbízási, illetve felhasználási szerződésekkel 
stb. kapcsolatos személyesadat-kezelésekkel, és nem 
térünk ki a könyvtáros szakmai szervezetek, illetve 
a számos intézmény mellett működő könyvtári ala-
pítványok adatkezelésére sem. 

Adatkezelônek minôsül-e a könyvtár?
Cikkünk első részében részletesen ismertettük a 
GDPR 4. cikk 7. pontjában foglalt, az adatkezelőre 
vonatkozó fogalommeghatározást, amelynek lénye-
ge, hogy adatkezelőnek az a jogalany számít, aki/
amely önállóan vagy másokkal együtt határozza meg 
az adatkezelés célját és eszközeit. Amennyiben az 
adatkezelő mással vagy másokkal együtt határozza 
meg az adatkezelési célt és az arra szolgáló eszközö-
ket, „akkor közös adatkezelés esete áll fenn.”5 

Általánosságban annyit kijelenthetünk, hogy a GDPR 
definíciója értelmében: ha egy könyvtár a jogállása 
szerint önálló jogi személy, akkor egyben adatkeze-
lőnek minősül. A több egységből álló intézmények 
esetében azonban fölmerülhet a kérdés, hogy egy 
nagyobb szervezet egyik részegységeként funkcio-
náló könyvtár vajon adatkezelőnek minősül-e, vagy 
sem? 
A magyar könyvtárak többsége – jellemzően a fel-
sőoktatási és iskolai könyvtárak – nem önálló jogi 
személyként, hanem egy nagyobb szervezeti hierar-
chiában működik. Ha szigorúan tartjuk magunkat a 
GDPR által meghatározott alapelvhez, mely szerint 
az adatkezelő önállóan hozza meg a személyesadat-
kezelésre vonatkozó döntéseket, akkor ebben az érte-
lemben az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező 
könyvtárak nem minősülnek adatkezelőnek. 
Próbáljuk meg értelmezni a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvénynek  [a továbbiakban kul-
turális törvény vagy Kulttv.] a könyvtári személyes-
adat-kezelésre vonatkozó előírásait. Fontos figyelni 
arra, hogy az ágazati törvény hatálya nemcsak a 
nyilvános könyvtárakra, hanem valamennyi könyvtár-
használóra, a könyvtárakban zajló összes könyvtári 
tevékenységre kiterjed; laikus okfejtés alapján ebből 
az következik, hogy – függetlenül attól, önálló jogi 
személyként működnek-e vagy sem – a nyilvános és 
a nem nyilvános könyvtárak egyaránt adatkezelőnek 
minősülnek, mivel a hatályos törvény alapján szemé-
lyes adatokat kezelnek.

Részletek a kulturális törvényből6

5. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
b) a könyvtári dokumentumokra, a könyvtárhasználókra, a nyilvános könyvtárakra, azok fenntar-
tóira, alkalmazottaira és a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatóira, […]

(2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására vonatkozó szabályok tekintetében e 
törvény hatálya kiterjed a nem nyilvános könyvtárakra is.

(3)  A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem 
nyilvános könyvtárakra is.

A bizonytalanságot növeli, hogy a kulturális törvény 
nem került be az ún. GDPR salátatörvénybe,7 és 
emiatt továbbra is hiányoznak belőle az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadság-
ról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) által a személyesadat-kezelésre vonatkozóan 

előírt kötelező feltételek, amelyeket az adatkezelést 
elrendelő törvénynek – esetünkben a Kulttv.-nek – 
kell(ene) meghatároznia. Az alábbiakban idézzük az 
Infotv. vonatkozó szövegét:8
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5. Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges 
adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rende-
lete közérdeken alapuló célból elrendeli, […]

(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint az általános adatvédelmi ren-
delet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező 
adatkezelés) esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megis-
merhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége 
időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet hatá-
rozza meg.

A könyvtárhasználókról vezetett személyesadat-nyil-
vántartás szempontjából mindkét kérdés perdöntő. 
Tisztán kell(ene) látni, hogy

a GDPR és az Infotv. szempontjából valameny- –
nyi könyvtár adatkezelőnek minősül-e vagy 
sem; 
mivel a kulturális törvényt nem igazították  –
az EU általános adatvédelmi rendeletéhez, a 
könyvtárhasználókról vezetett nyilvántartás-
ra – mint az 1997. évi CXL. törvényben előírt 
személyesadat-kezelésre – érvényes-e a GDPR 
6. cikk c) pontjában meghatározott jogalap: az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség tel-
jesítése? 

Tévedés ne essék, ezek nem szónoki kérdések! Van-
nak olyan szakértők, akik az előzőekben érintett bi-
zonytalan helyzet folytán úgy vélekednek, a kultu-
rális törvény GDPR-megfeleltetésének elmaradása 
miatt a könyvtárakban zajló személyesadat-kezelés 
jogalapja nem lehet a jogi kötelezettség teljesítése. 
Ebből következik, hogy egyesek az önkéntes hozzá-
járulást, mások pedig a szerződést tartják a könyv-
tári beiratkozás kapcsán zajló adatkezelés releváns 
jogalapjának. 
Az egész könyvtáros szakma szempontjából rendkí-
vül fontos lenne, hogy az illetékes hatóságok állást 
foglaljanak ezekben az alapvető kérdésekben. 
Hatósági állásfoglalás híján úgy értelmezzük a jog-
szabályokat, hogy a beiratkozáskor kezelendő, a 
Kulttv. 57 §.-ban körülírt személyes adatokat – a 
természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet 
– a könyvtárak a GDPR 6. cikk c) pontjában meg-
határozott jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése alapján kezelik.
A kulturális törvény 55. §-a olyan feladatokat is elő-
ír, amelyek ellátása során a könyvtáraknak a külön-
böző nyilvántartásaikban személyes adatokat kell 

kezelniük: ebből szintén arra következtethetünk, 
hogy a kulturális törvényben meghatározott közér-
dekű feladataik alapján – függetlenül egy szervezet 
hierarchiájában betöltött szerepüktől – a könyvtárak 
adatkezelőnek minősülnek.
Miért van ennek a kérdésnek jelentősége? Két ok-
ból biztosan:

a közfeladatot ellátó adatkezelők kötelesek  –
adatvédelmi tisztviselőt kinevezni [GDPR 37. 
cikk (1) bekezdés a) pont];
a GDPR 13. és 14. cikke részletes tájékoztatási  –
kötelezettséget ír elő az adatkezelők számára. 

Az adatkezelés jogszerûsége – alapelvek és jog-
alapok a könyvtári gyakorlatban 
Fölelevenítve a cikk első részében leírtakat: az adat-
kezelés akkor jogszerű, ha betartjuk a GDPR által 
előírt alapelveket: a tisztességes és átlátható, célhoz 
kötött adatkezelést, illetve az adattakarékosság, a 
pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás 
és bizalmas jelleg, továbbá az elszámoltathatóság 
elvét. [GDPR 5. cikk] Ahogy az adatkezelés során 
mindenkinek, úgy a könyvtáraknak is eleget kell 
tenniük valamennyi alapelvnek.
Az alapelvek érvényesülésének biztosítása mellett 
minden alkalommal meg kell keresni az adatkezelés 
jogalapját, amely hatféle lehet: az érintett önkéntes 
hozzájárulása; az érintett féllel kötött szerződés; az 
adatkezelőre háruló jogi kötelezettség; természetes 
személy(ek) létfontosságú érdekének védelme; köz-
érdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott 
feladat; az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érde-
ke. [GDPR 6. cikk]
Érvényes jogalap nélkül nem lehet jogszerűen sze-
mélyes adatot kezelni, ezért első lépésként minden 
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esetben meg kell állapítani a személyesadat-kezelés 
jogalapját. A könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban az adatkezelőre háruló jogi kötelezettség mellett 
az érintett önkéntes hozzájárulása a leggyakoribb 
jogalap, de a későbbiekben látni fogjuk, hogy vannak 
olyan feladatok, amelyeknél a közérdekű feladatel-
látás teremti meg a jogszerű adatkezelés jogalapját. 
Bizonyos esetekben számos könyvtár használati sza-
bályzata készfizető kezessel kötendő szerződést ír elő 
a beiratkozás feltételéül – ekkor a szerződéskötés a 
GDPR szerinti jogalap. 

A személyes adatok könyvtári kezelésének tipi-
kus esetei
A könyvtári alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatá-
sok szinte mindegyikével együtt jár a személyes ada-
tok kezelése. Ebben a fejezetben a GDPR jogalapjai 
mentén vesszük számba a leggyakrabban előforduló 
adatkezelési eseteket.

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló 
adatkezelés

Erre a jogalapra vonatkozóan a GDPR az adatkeze-
lés szükségességét írja elő. Akkor releváns ez a jog-
alap, ha az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezett-
ség teljesítéséhez az adatkezelés elengedhetetlen. A 
könyvtári szolgáltatások ellátása során ilyen eset a 
beiratkozás és a kölcsönzési adatok nyilvántartása. 
Az adott könyvtár használati szabályzatán múlik, 16 
év alattiak beiratkozhatnak-e a könyvtárba, illetve, 
hogy az ingyenes nyilvános könyvtári szolgáltatá-
sokat beiratkozás nélkül igénybe vevők személyes 
adatait regisztrálják-e, vagy sem. 

• Beiratkozás

Könyvtári tagság létesítésekor – a beiratkozáskor 
– az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre háruló 
jogi kötelezettség teljesítése: a kulturális törvény 57. 
§. (1) bekezdése szerint „A könyvtárhasználónak a 
beiratkozáskor a következő személyes adatait kell 
közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító 
adatok és lakcíme.” A természetes személyazonosító 
adatok a családi- és utónév, születéskori név, anyja 
neve, születési hely és idő.
Meddig kezelheti a könyvtár a könyvtárhasználó 
adatait? Tételesen erről jogszabály nem szól, ezért a 
könyvtárhasználati szabályzatban kell meghatározni, 
hogy a könyvtári tagság érvényességének lejárta után 
mennyi ideig tárolják az adatokat. A korlátozott tá-

rolhatóság alapelve miatt indokolatlanul hosszú időt 
nem lehet megadni. Általánosságban elfogadható 
lehet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott öt 
éves általános elévülési időtartam. Amennyiben azon-
ban a könyvtárhasználónak valamilyen díjat (például 
könyvtárhasználati díjat) kellett fizetnie, a díjfizetést 
igazoló bizonylatot a számviteli törvény9 előírásainak 
megfelelően legalább nyolc évig meg kell őrizni. Eb-
ből következik, hogy a könyvtárhasználó személyes 
adatait is ugyanennyi ideig kezelni kell.10 
A beiratkozás alkalmával a GDPR 13. cikke alapján 
az érintettet előre kell tájékoztatni arról, mely szemé-
lyes adatait, milyen jogalappal, mennyi ideig őrzi a 
könyvtár, továbbá arról, hogy a személyes adatokat a 
könyvtár tisztességesen, jogszerűen, átláthatóan, cél-
hoz kötötten, a szükséges mértékben és időtartamban, 
pontosan, naprakészen, biztonságosan tárolja. Mind-
ezekkel a szempontokkal ki kell egészíteni a könyv-
tárhasználati szabályzatot, illetve az összes olyan 
könyvtári szabályzatot, amely személyes adatok ke-
zelésével kapcsolatos munkafolyamatokról szól. 

Kiskorúak adatainak kezelése f

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szülői köteles-
ségként határozza meg a gyermek nevelését, amely-
nek során a gyermeki jogokra tekintettel kell lenni. A 
szülői felügyeletet és a törvényes képviseletet a Ptk. 
a következőképpen szabályozza: a nevelést érintő 
kérdéseket a szülői felügyelet körébe utalja. 
A törvényes képviseletet – amely a szülői felügyele-
tet gyakorló szülőt illeti meg – a gyermek személyi 
és vagyoni ügyeiben lehet gyakorolni. Akik közösen 
gyakorolják a szülői felügyeletet, a képviselet joga 
is közösen illeti meg. Ha mindkét szülő jogosult a 
törvényes képviselőt megillető jogok gyakorlására, 
nem minden esetben szükséges mindkét szülő együt-
tes jognyilatkozata (vagyis a hozzájárulás együttes 
megadása). A Ptk. csak néhány kivételes helyzetben 
írja elő a szülők együttdöntési kötelezettségét – a 
könyvtári adatkezelés nem tartozik e kivételes ese-
tek közé. Abból adódhatnak gondok, ha a felügyeleti 
joggal nem rendelkező szülő – jogosulatlanul – ren-
delkezik gyermeke adatainak kezeléséről.  
Az adatkezelőnek a gyermekek életkora szerint kü-
lönböző érintett(ek) hozzájáruló nyilatkozatát kell 
bekérnie:

14 év alatt érvényes adatkezelési hozzájáru- –
ló nyilatkozatot kizárólag a törvényes képvi-
selő tehet, 
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14–16 év között a törvényes képviselő a gyer- –
mekkel közösen dönt, 
16 év felett pedig elegendő az érintett nyilat- –
kozata.

Mindebből következik, hogy a nagyszülők és más 
családtagok nem jogosultak a gyermek adatainak 
kezeléséhez hozzájárulni.
Az adatkezeléshez megadott jogosultság nem azonos 
a nemzeti vagyon11 részét képező könyvtári állomány 
védelmét célzó, az esetleges kártérítési igények alap-
jául szolgáló kezességi szerződéssel (kezességvál-
lalási nyilatkozattal) – ezt a kérdést a Szerződésen 
alapuló adatkezelés című fejezetben tárgyaljuk.
A gyermekek számára rendezett könyvtári programok 
általában nincsenek regisztrációhoz kötve, a részvé-
telhez nem szükséges személyes adatokat megadni. 
A legtöbb eseményen azonban készülnek személyes 
adatnak minősülő kép- és hangfelvételek, amelyek 
kezeléséhez az érintett – 16 éves kor alatti gyermek 
esetében a törvényes képviselő – hozzájárulása kell, 
különösen a nyilvánosságra hozott felvételek eseté-
ben.12  Az érintett tiltakozhat a felvételek nyilvános-
ságra hozatala ellen. 

• Kölcsönzési adatok nyilvántartása
A Kulttv. 60/A. és 60/B. § rendelkezik a könyvtári 
dokumentumokról. A törvény előírja, hogy a könyv-
tári dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan 
vezetett nyilvántartásban kell rögzíteni. 
Az integrált könyvtári rendszerek (IKR-ek) a könyv-
tár használó személyazonosító adatait, olvasó je gyé-
nek azonosítóját és jelszavát, a kölcsönzött do ku-
men tum(ok) adatait, a kölcsönzés dátumát és lejárati 
idejét, a hosszabbítás(ok) számát és azok lejáratát, 
valamint az esetleges tartozásokra vonatkozó ada-
tokat rögzítik. Az IKR-ek többnyire távhasználati 
lehetőséget is biztosítanak, lehetővé téve a hosszab-
bítást és az előjegyzést, de számos helyen mód van 
a tartozások online rendezésére is.  

Az érintett hozzájárulásán alapuló adat-
kezelés

A kulturális törvény csak a beiratkozáskor kezelendő 
adatokról rendelkezik; minden további személyes-
adat-kezeléshez meg kell állapítani a releváns jogala-
pot, amely számos esetben az érintett hozzájárulása 
lehet. Tipikusan az önkéntes hozzájárulás alapján 
kezeli a könyvtár az e-mail címet és a telefonszá-
mot, de ugyanez a jogalapja a honlapokon gyakori 
sütikezelésnek, az olvasói terekben elhelyezett kame-

rák működtetésének, vagy a rendezvényeken készülő 
kép- és hangfelvételeknek, de logikailag szintén ide 
tartozik a könyvtáron belül elérhető vezeték nélkü-
li hálózatok elérhetővé tétele, mivel az intézményi 
WiFi-re általában az azonosító adatok (pl. az olvasó-
jegy kódja és a jelszó, vagy az EDU-ID) megadásával 
lehet csatlakozni. 
A GDPR rendelkezik az érintett hozzájárulásán ala-
puló adatkezelés előfeltételeiről, amelyeket az előző 
számunkban részletesen ismertettünk. A későbbiek-
ben visszatérünk az adatkezelési tájékoztatók tartalmi 
követelményeire. 
Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás 
alapján megadott adatokat az érintett bármikor visz-
szavonhatja. Az adatkezelés visszavonására irányuló 
kérelmeket írásban (papíron vagy e-mailben) kell az 
érintettnek benyújtania; a törlési kérelmekről az adat-
kezelőnek külön nyilvántartást kell vezetnie.

Adatkezelés az online kommunikáció során 

Korábban már említettük, hogy a GDPR egyértel-
műen a személyes adatok közé sorolja az online 
azonosítókat, mint például az IP-címeket, a cookie-
azonosítókat, a rádiófrekvenciás azonosító címkéket 
stb., ugyanis ezek az egyedi azonosítók a szerverek 
által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva 
felhasználhatók a természetes személyek azonosí-
tására, illetve profilalkotásra. Ennek következtében 
az online kommunikáció során keletkező személyes 
adatok kezelésére ugyanazok a szabályok vonatkoz-
nak, mint a hozzájárulás alapján történő többi adat-
kezelésre. 
A dolog természetéből adódóan az első fontos kérdés, 
hogy az adatkezelő saját tevékenységi körében, vagy 
adatfeldolgozó igénybevételével kezeli-e a keletke-
ző személyes adatokat. Van olyan könyvtár, amelyik 
saját szerverén, saját munkatársaival, adatfeldolgo-
zó bevonása nélkül üzemelteti, fejleszti a honlapját. 
Amennyiben viszont a honlap karbantartását, üze-
meltetését külső megbízott látja el, a GDPR szerint 
ez a vállalkozás adatfeldolgozónak minősül, amellyel 
az adatkezelő könyvtár köteles részletes szabályokat 
tartalmazó szerződést kötni. 

• Könyvtári honlapok 
Az online kommunikáció számtalan protokoll, szab-
vány alkalmazása révén működik: ezek a hardver és 
szoftver elemekre, az adattovábbításra stb. egyaránt 
érvényesek. A webszervereket elérhetővé tevő bön-
gészőprogramok jó néhány információt tárolnak az 
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online kommunikációba bekapcsolódó eszközök 
paramétereiről, illetve az eszközökkel végzett mű-
veletekről. 

Webszerver naplófájlok  f

A webszerverek folyamatosan naplózzák a hozzáfé-
rést kezdeményező eszközön futó böngészőprogram 
által küldött információkat. A naplófájlba kerülő ada-
tok: az eszköz internetprotokoll-címe (IP-címe), a 
webböngésző típusa és verziója, a használt operációs 
rendszer, az előzőleg meglátogatott oldal, a kiszol-
gálóhoz való kapcsolódás időpontja és időtartama, a 
megtekintett oldalak, az átvitt adatmennyiség stb. 
A könyvtárnak meg kell határoznia, mennyi ideig őrzi 
a webszerveren keletkező naplófájlokat, gondoskod-
nia kell annak biztonságos tárolásáról és az illetékte-
len hozzáférés megakadályozásáról. Az adatkezelő-
nek arról is tájékoztatnia kell a honlaplátogatókat, a 
statisztikai célon kívül használja-e automatikus adat-
kezelésre és/vagy profilalkotásra a tárolt adatokat. 

Az online kommunikáció során használt azonosí- f

tók, sütik, webjelölők kezelése
Amint a fejezet bevezetőjében írtuk, az online tar-
talomszolgáltatás egyik velejárója, hogy a web bön-
gé szőkön keresztül a tartalomszolgáltató szerverek 
bizonyos információkat összegyűjtenek a feléjük 
irányuló kérésekről. A böngészés során a webszerver 
ún. cookie-kat – a honlaphoz csatlakozó számító-
gépre települő információcsomagokat – hoz létre a 
felhasználó eszközén, amelyeket a böngésző a szer-
ver felé irányuló összes kérés alkalmával visszaküld 
a webszervernek. A felhasználó eszközén ezek az 
információcsomagok egy elkülönített könyvtárba 
kerülnek.
A cookie-k (magyarul sütik) a tartalomszolgáltató 
által meghatározott információtartalmat hordoznak. 
Miután ezek az automatikusan keletkező adathalma-
zok alkalmasak az adott eszközt használó természetes 
személy azonosítására, a GDPR filozófiája alapján a 
sütik használata során keletkező személyes adatok is 
a Rendelet hatálya alá tartoznak.
A többi személyes adathoz hasonlóan a sütiket is ki-
zárólag célhoz kötötten szabad kezelni; az adatkeze-
lési célokat a sütikezelésről szóló tájékoztatóban le 
kell írni, a sütikezelésre pedig a honlapon jól látható 
módon fel kell hívni a figyelmet. A felhasználónak 
van lehetősége arra, hogy a webböngészőben beál-
lítsa vagy letiltsa a sütik használatát, de ez utóbbi 
esetben gyakran korlátozottá válik a honlap egyes 
funkcióinak használata.

A sütikezelés általában biztonsági, adminisztratív, 
statisztikai, marketing célokat szolgál; alkalmas a 
web hely látogatottságának mérésére, a böngészés 
megkönnyítésére, a felhasználói élmény javítására, 
célzott hirdetések küldésére.
A sütiket sokféleképpen nevezik és csoportosítják – 
az egyik felosztás szerint vannak

a munkafolyamat idején érvényes (ideiglenes  –
vagy munkamenet) sütik, 
állandó (mentett) – sütik, és –

származhatnak 
a webhely üzemeltetőjétől (belső sütik), il- –
letve
harmadik féltől (külső sütik). –

A böngészés befejezését követően törlődő ideiglenes 
sütik teszik lehetővé, hogy a honlap használata során 
a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a 
beállításokat, megkönnyítse a weboldalakon a na-
vigálást. 
A mentett sütik – amelyek a honlaplátogatás befe-
jezése után a szolgáltató által meghatározott ide-
ig az érintett eszközén maradnak – célja, hogy a 
webszerver újabb felkeresése során lehetővé váljon a 
felhasználók preferenciáinak, korábbi műveleteinek, 
adatainak (például a felhasználó nevének és jelsza-
vának) felidézése. 
A GDPR külön tárgyalja a harmadik fél által kezelt 
személyes adatokra vonatkozó szabályokat. Ebbe 
a körbe tartoznak a külső szolgáltatótól származó 
sütik, amelyek alkalmazására speciális szabályok 
érvényesek. 
A külső sütikre tipikus példa a webszerver forgal-
mát monitorozó Google Analytics© által használt 
információcsomag. A webforgalom mérését a tarta-
lomszolgáltató rendeli meg a Google Analytics-től. 
A keresések monitorozását lehetővé tevő kódokat 
az adott webszerver üzemeltetője építi be az általa 
szolgáltatott fájlokba. Az ügyfelei webhelyein zajló 
tevékenységekről a Google Analytics végzi az adat-
gyűjtést, a sütik alapján készülő statisztikai kimuta-
tásokat a Google készíti. A szolgáltatás adatkezelője 
a Google Analytics, a Google pedig az adatfeldolgo-
zója.13 A Google Analytics állandó sütiket hoz létre, 
amelyeket maximum két évig tárol, a felhasználónak 
azonban módjában áll letiltani ezeket a sütiket is.14

Könyvtári közösségi oldalak

Egyre több könyvtár használja ki a közösségi oldalak 
nyújtotta lehetőségeket szolgáltatásai népszerűsítése, 
programjai bemutatása, dokumentálása érdekében. 
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A GDPR szempontjából az adatkezelő szerepét a 
Facebook, az Instagram stb. tölti be. Annak ellené-
re, hogy a könyvtár nem adatkezelő, hanem az általa 
létrehozott profil fenntartója, vita esetén azonban a 
feltöltött tartalmakért, sőt mi több, a tartalmakhoz 
fűzött kommentekért nem az adatkezelőt, hanem a 
profil létrehozóját vonják felelősségre.15 

•  Kép- és hangfelvételek közzététele közösségi 
oldalon

Ahogy a szerzői jogi védettség alatt álló művek, úgy 
a természetes személyek azonosítására alkalmas kép- 
és hangfelvételek, szövegek feltöltése során is foko-
zottan kell ügyelni arra, hogy a könyvtár elkerülje a 
jogsértést. Az előbbi esetben felhasználási engedély, 
az utóbbiban az érintett hozzájárulása szükséges a 
feltöltéshez. A kellő jogalap nélkül közzétett tartal-
mak egyrészt személyiségi, másrészt adatvédelmi 
jogot sérthetnek.

Elektronikus megfigyelôrendszer az olva-
sói terekben

Számos könyvtár működtet az olvasói terekben elekt-
ronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerát), 
amelynek célja az emberi élet, a testi épség, valamint 
a vagyon védelme érdekében a balesetek és jogsér-
tések megelőzése, észlelése, az esetleges elkövető 
tettenérése és a jogsértések bizonyítása. 
A kezelt adatok köre: az érintettek kép- és hangfel-
vételeken rögzített képmása, hangja és egyéb sze-
mélyes adatai. 
A térfigyelő kamerák által készített kép- és hang-
felvételek rögzítésére, felhasználási és megőrzési 
szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései 
érvényesek. Ezt az adatkezelési tevékenységet mégis 
az önkéntes hozzájárulás teremtette jogalap körében 
tárgyaljuk, ugyanis az elektronikus megfigyelőrend-
szer alkalmazása nem kötelező a könyvtárak számára, 
és az érintettek sem kötelesek a megfigyelt olvasói 
terekben tartózkodni. 
A könyvtár (illetve a bekamerázott helyiség) bejá-
ratánál jól láthatóan ki kell helyezni a megfigyelő-
rendszer működésére utaló jelzést. Az adott területre 
való belépés az érintett részéről ráutaló magatartást 
jelent. Erre az adatkezelési tevékenységre is érvé-
nyes a teljeskörű tájékoztatási kötelezettség: önma-
gában a piktogram kevés. A területre való belépés 
előtt az érintetteket tájékoztatni kell a legfontosabb 

tudnivalókról: 
Az adatkezeléshez való kifejezett hozzájáru- –
lásnak minősül, ha a tájékoztató ismeretében 
az érintett bemegy a kamerával megfigyelt te-
rületre, helyiségbe.
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemelte- –
tésének időtartama; 
a felvételeket hol tárolják, és kik jogosultak fi- –
gyelemmel kísérni a kamerák aktuális állapotát, 
illetve megtekinteni a rögzített felvételeket.

Részvétel a könyvtári programokon

A nyilvános könyvtárak alapfeladatai között a Kulttv. 
említi a kulturális, közösségi és egyéb könyvtári 
programok szervezését, amely eseményekhez szintén 
kapcsolódhat személyesadat-kezelés akár a regiszt-
ráció során, akár a jelenléti íveken, akár a kép- és 
hangfelvételeken stb. Miután a törvény a program-
szervezéssel kapcsolatban nem ír elő adatkezelést, 
ezekben az esetekben a jogalap az érintett hozzájá-
rulása lesz. 
Regisztrációköteles program esetén a regisztrációs 
űrlap kitöltése előtt tájékoztatni kell az érintettet az 
adatkezelés jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás), 
továbbá arról, hogy az űrlapon megadott adatokat a 
könyvtár kizárólag a programszervezés lebonyolítása 
érdekében kezeli, és a program lezárulta után x idővel 
minden adathordozójáról visszavonhatatlanul törli.
A rendezvények meghívóiban kellő hangsúllyal föl 
kell hívni a figyelmet, ha személyesadat-kezelés – 
például kép- és/vagy hangfelvétel – történik, továbbá 
tájékoztatni kell az érintetteket a felvételek további 
sorsáról. Ha a tervek szerint az elkészült felvételeket 
a könyvtár nyilvánosságra akarja hozni (pl. a közös-
ségi oldalán), erre vonatkozóan külön kell nyilat-
koztatni az érintetteket. A felvétel készítéséhez való 
hozzájárulás nem jelenti egyúttal a közzétételbe való 
beleegyezést.

A személyes adatok különleges kategóri-
áinak kezelése

A GDPR 9. cikke tiltja a különleges kategóriába tar-
tozó személyes adatok kezelését, de itt is vannak ki-
vételek. Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta 
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez, akkor a könyvtár is kezelheti az 
érintett egészségi állapotára, érdeklődési körére stb. 
vonatkozó személyes adatokat. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban például mente-
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sülnek a beiratkozási díj fizetése alól a súlyos fogya-
tékossággal élők, illetve 50%-os díjkedvezményben 
részesülnek bizonyos tartós betegségben szenvedők. 
A beiratkozási díj alóli mentességet, illetve a ked-
vezményre való jogosultságot igazolni kell, vagy az 
orvos, vagy a Magyar Államkincstár által kiállított 
hatósági igazolvánnyal. Statisztikai célból a könyvtár 
rögzíti a kedvezményre jogosító kódot.16 
Az olvasói szokások és preferenciák, vagyis a profil-
alkotás területén a GDPR kihívást jelent a könyvtárak 
számára, mivel az adatbázisokban rögzített informá-
ciók révén lehetővé válik az olvasókról nyilvántartott 
adatoknak az eredeti céltól részben eltérő kezelése, 
felhasználása.17

Közérdekû feladat végrehajtásához szük-
séges adatkezelés

A GDPR 6. cikkében felsorolt hat jogalap közül az 
egyik a közérdekű feladatellátás vagy közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása. Amennyiben ez a jogalap 

érvényes, akkor – meghatározott feltételek érvénye-
sülése esetén – az adatkezelő kivételes szabályokat 
alkalmazhat a személyes adatok kezelése során. Az 
adatkezelési célok között a Rendelet szövegében több 
helyen említést nyer a könyvtárak szempontjából kü-
lönleges jelentőségű közérdekű archiválás. 
A GDPR 4. cikkének 2. bekezdése határozza meg, 
a személyes adatokon végzett mely műveletek mi-
nősülnek adatkezelésnek – ezek közül itt csak az ar-
chiválásra közvetlenül vonatkoztathatókat emeljük 
ki: gyűjtés, rögzítés, tárolás, átalakítás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés 
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel – te-
hát a digitalizálás és a digitalizált állományok közzé-
tétele egyértelműen adatkezelésnek minősül. 
Az adatkezelőre háruló kötelezettség az adatkezelés 
céljának meghatározása, amelynek meg kell felelnie 
a GDPR 5. cikke szerinti alapelveknek, elsősorban 
az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság 
elvének. 

Kell-e törölni személyes adatokat a digitalizált, online elérhető dokumentumokból?18

N.N. írásban fordult a …-i könyvtárhoz, jelezve, hogy élni kíván a GDPR-ban biztosított tiltakozási jo-
gával, és kéri törölni a könyvtár által digitalizált és az interneten közzétett …-i megyei napilap egyik 
cikkében róla korábban megjelent adatokat.
Az érintett beadványával kapcsolatos legfontosabb kérdések:

Jogszerűen kezeli-e a könyvtár a digitalizált állományokban előforduló személyes adatokat?  –
A konkrét esetben élhet-e az érintett a tiltakozás jogával személyes adatainak kezelése miatt? –
A könyvtárnak ki kell-e iktatnia a szolgáltatásból a kifogásolt lapszámot, oldalt stb.? –

A GDPR (50) preambulumbekezdésében ez áll: „Ha 
az adatkezelés közérdekből elvégzendő feladat vég-
rehajtása vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása érdekében szükséges, uniós 
vagy tagállami jog meghatározhatja és pontosan leír-
hatja azokat a feladatokat és célokat, amelyek tekin-
tetében a további adatkezelés jogszerűnek és össze-
egyeztethetőnek tekintendő. A közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból folytatott további adatkezelést 
összeegyeztethető, jogszerű adatkezelési műveletek-
nek kell tekinteni.”19 
Idézzük fel, mit ír a Rendelet a jogszerű adatkezelés-
ről! „személyes adatok kezelése kizárólag akkor és 
annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 
egyike teljesül: […]  az adatkezelés közérdekű vagy 
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehaj-

tásához szükséges.” [GDPR 6. cikk (1) bekezdés és 
az e) pont]
Ennek értelmében a könyvtár közérdekű feladatellá-
tásával – köztük a közérdekű archiválással – össze-
függő személyesadat-kezelés jogszerűnek minősül.  
A GDPR (158) preambulumbekezdése meghatározza 
a közfeladatot ellátó szervek (így Magyarországon a 
nyilvános könyvtárak) archiválási célú adatkezelésé-
nek feltételrendszerét: „E rendeletet az archiválási 
célokat szolgáló személyes adatok kezelésekor is al-
kalmazni kell, szem előtt tartva, hogy e rendelet nem 
alkalmazható elhunyt személyek személyes adataira. 
A közérdekű adatokat tároló közhatalmi szervek vagy 
egyéb, közfeladatot ellátó szervek vagy magánfél 
szervezetek olyan szolgálatok kell, hogy legyenek, 
amelyek uniós vagy a tagállami jog szerint kötelesek 
az általános közérdek szempontjából tartós értéket 
képviselő adatokat beszerezni, megőrizni, értékelni, 
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rendezni, leírni, közölni, előmozdítani, terjeszteni, 
illetve azokhoz hozzáférést biztosítani.” 
Jelentősége miatt szó szerint idézzük a NAIH* tárgy-
bani levelének vonatkozó részét: „A Hatóság állás-
pontja szerint a könyvtárak tevékenysége keretében 
végzett adatkezelés egyik lehetséges célja — figye-
lembe véve a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 55. § (1) 
bekezdés b) és f) pontjában foglalt feladatkijelölést 
— a közérdekű archiválás. A GDPR-t az archiválási 
célokat szolgáló adatkezelésre is alkalmazni kell a 
(158) preambulumbekezdés alapján.”20 
A NAIH által hivatkozott törvényszöveg:

„A nyilvános könyvtár alapfeladatai
b)  gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
f)  biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentu-

mok elérhetőségét.” [Kulttv. 55. § (1) bekezdés]
A digitalizálás jogszerű célja a közérdekű archivá-
lás, jogalapja pedig a fent már hivatkozott közérdekű 
feladat végrehajtása. A Hatóság álláspontja szerint a 
„könyvtári állományok digitalizálásával a könyvtárak 
biztosítani tudják állományuk védelmét, a digitalizált 
dokumentumok nyilvánosságra hozatalával pedig a 
legszélesebb körben tudják teljesíteni a Kulttv. 55. 
§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapfeladatukat 
a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiának meg-
felelően.”21

A GDPR 89. cikk első bekezdése alapján a személyes 
adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból folytatott kezelését az érin-
tett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák 
mellett kell végezni, vagyis az adatkezelőnek olyan 
módon kell kialakítania az adatkezelési folyamatokat, 
hogy azok megfeleljenek a GDPR rendelkezéseinek. 
Amennyiben az adatkezelés célja a közérdekű archi-
válás, a Rendelet 14. cikk (5) bekezdés b) pontja és a 
17. cikk (3) bekezdés d) pontja fogalmaz meg kivé-
telszabályokat az érintetti jogok tekintetében.
A NAIH a korábban már idézett levelében ezt írja: 
„Kiemelendő a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sze-
rinti eltérés, amely szerint nem áll fenn az adatkeze-
lő törlési kötelezettsége, ha az adatkezelés például 
közérdekből végzett feladat végrehajtásához szük-
séges, vagy a közérdekű archiválás céljából történő 
adatkezelések esetén, amennyiben az érintett törlés-
hez való jogának gyakorlása valószínűsíthetően le-
hetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt 
az adatkezelést.”22

Az Országos Széchényi Könyvtárhoz (OSZK) is érke-
zett a keretes írásunkban jelzetthez (202. p.) hasonló 
kérés, amelyben az érintett egy több évtizede megje-
lent kiadvány digitalizált változatának nyilvánosság-
ra hozatala és kereshetővé tétele ellen tiltakozott. A 
nemzeti könyvtár kérte a NAIH állásfoglalását. A Ha-
tóság álláspontja szerint a korábban nyilvánosságra 
hozott művek digitalizálásának és interneten elérhe-
tővé tételének célja a GDPR által körülírt közérde-
kű archiválás, amelyre vonatkoznak a Rendeletben 
megfogalmazott kivételes szabályok. A NAIH állás-
foglalásában idézte az OSZK-nak e tevékenységére 
vonatkozó törvényi előírásokat, konkrétan a Kulttv. 
61. § (4) a) és e) pontjában rögzítetteket, miszerint a 
nemzeti könyvtár alapfeladatai közé tartozik 

a)  a Magyarországon keletkezett kiadványok kö-
telespéldány-szolgáltatásra alapozott gyűjtése, 
megőrzése, szétosztása és 

e)  gyűjteményének archiválása és védelme.
A hatóság külön felhívta a figyelmet a sajtótermé-
kek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasz-
nosításáról szóló 60/1988. (III. 27.) Kormányren-
delet 7. § (1) bekezdésére, „amely kimondja, hogy 
kötelespéldányként csak hibátlan, teljes példányok 
szolgáltathatók, amelyek egy példányából az OSZK 
előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt 
archiválja. Ezen rendelkezésekből kiolvasható azon 
jogalkotói szándék, miszerint az OSZK gyűjteményé-
ben szereplő könyvtári dokumentumok hibátlanul, 
és a maguk teljességében, integritásukat megőrizve 
kerüljenek archiválásra.”23

Most nézzük meg az érintett oldaláról a kérdést! Mit 
mond a GDPR annak a természetes személynek, aki 
töröltetni akarja a róla szóló személyes adatokat? Ha 
az adatkezelés jogalapja a közérdekű feladatellátás, 
az érintettet ebben az esetben is megilleti a tiltako-
zás joga.
„Az érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonat-
kozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt 
az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó ada-
tok megőrzése sérti e rendeletet vagy az olyan uniós 
vagy tagállami jogot, amelynek hatálya az adatke-
zelőre kiterjed. Az érintett jogosult különösen arra, 
hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban 
ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy 
más módon való kezelése az adatkezelés eredeti 
céljaival összefüggésben már nem szükséges, vagy 
ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez 
adott hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik 

* NAIH ‒ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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kezelése egyéb szempontból nem felel meg e rende-
letnek. […] Ugyanakkor a személyes adatok további 
megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha az a vélemény-
nyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog 
gyakorlása, […] illetőleg közérdekből végzett feladat 
végrehajtása vagy az adatkezelőre ruházott közha-
talmi jogosítvány gyakorlása miatt, […] közérde-
kű archiválás céljából […] szükséges. [GDPR (65) 
preambulumbekezdés]24

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés — esetünkben 
a személyes adatait tartalmazó digitalizált újságcikk 
nyilvánosságra hozatala — ellen, az adatkezelő nem 
kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabad-
ságaival szemben. „Ezen mérlegelést az adatkezelő-
nek a tiltakozási jogát gyakorló érintett érdekeinek 
és jogainak figyelembevételével esetről esetre kell 
elvégeznie. A könyvtárak azonban ilyen esetekben 
sem módosíthatják a digitalizált könyvtári dokumen-
tumok tartalmát, mivel feladatuk az állomány gondo-
zása, megőrzése, amely együtt jár a dokumentumok 
integritásának megőrzésével is.”25

Ezt a fejezetet a GDPR egyik legnagyobb vívmányá-
nak tartott joggal, a 17. cikkben garantált, a törléshez, 
az „elfeledtetéshez” való jog érvényesülésének kér-
désével zárjuk. A 17. cikk (1) bekezdése kimondja, 
hogy az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó szemé-
lyes adatok törlését, az adatkezelő pedig köteles az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, feltéve, ha… – és itt felso-
rolják a törlési kérelmet alátámasztó indokokat. A (2) 
bekezdés azt mondja ki, hogy az adatkezelő nemcsak 
törölni köteles az érintettre vonatkozó, általa törölni 
kért adatokat, de a többi adatkezelőt is tájékoztatnia 
kell arról, „hogy az érintett kérelmezte tőlük a szó-
ban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldá-
nyának törlését.”
A 17. cikk (3) bekezdésének d) pontja viszont így 
szól: „Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben az adatkezelés szükséges: d) a 89. cikk 
(1) bekezdésével összhangban a közérdekű archi-
válás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehe-
tetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést.”
A GDPR vonatkozó szabályait a könyvtárak oldaláról 
összefoglalva tehát kimondhatjuk, hogy a nemzeti 

kulturális örökség megőrzése szempontjából perdön-
tő jelentőségű a könyvtári digitalizálás, illetve a di-
gitalizált állományok online hozzáférhetővé tétele. E 
közérdekű tevékenység ellátása fontos kötelezettség 
a nyilvános könyvtárak számára, amelyek e feladat-
körükben is kötelesek a múltban nyilvánosságra ho-
zott dokumentumok sértetlenségét, tartalmi hűségét, 
integritását biztosítani.
Amennyiben az érintett élni akar az elfeledtetéshez 
való jogával, lehetősége van a keresőszolgáltatókhoz 
folyamodni, és tőlük kérni a rá vonatkozó internetes 
tartalom kereshetőségének törlését. A Google a törlési 
kérések kezelésére magyar nyelvű oldalt is fönntart 
Kereséseltávolítások az európai adatvédelmi tör-
vénynek megfelelően címmel. 
A Google esetében a magánszemélyek öt éve élhet-
nek ezzel a lehetőséggel: ez idő alatt több mint 800 
ezer törlési kérelem érkezett, amelyekben több mint 
3,1 millió URL-t kértek eltávolítani az internetről.26 
A Google minden egyes kérést megvizsgál; öt év alatt 
a kért URL-ek 44,5%-át távolította el.27 A többi nagy 
keresőszolgáltatónál (pl. Yahoo, Bing) is lehet kezde-
ményezni az internetre került tartalom eltávolítását.  

Szerzôdésen alapuló adatkezelés

A könyvtári beiratkozással ún. kötelmi jogviszony, 
haszonkölcsön-szerződés jön létre, amelyet a Polgá-
ri Törvénykönyv így határoz meg: haszonkölcsön-
szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott do-
log időleges használatának ingyenes átengedésére, a 
kölcsönvevő a dolog átvételére köteles [Ptk. 6:357. 
§ (1.) bek.].28 A dokumentumok kölcsönzését bizto-
sító közkönyvtárakra a nyilvános haszonkölcsönzés 
szabályai vonatkoznak. Újabban komoly vita zajlik 
arról, vajon az elektronikus dokumentumok kölcsön-
zésére29 is lehet-e ugyanezeket a szabályokat érvé-
nyesíteni, vagy sem. Miután a jelen cikk az adatke-
zelésről szól, nem megyünk bele ezeknek a szerzői 
jogi kérdéseknek a taglalásába, de nyilvánvaló, hogy 
egy elektronikus dokumentum kölcsönzése szintén 
személyesadat-kezeléssel jár.  
A kölcsönzési szolgáltatást nyújtó könyvtárakba tör-
ténő beiratkozáskor a könyvtárhasználó kötelezettsé-
get vállal arra, hogy az általa kikölcsönzött dokumen-
tumokat meghatározott kondícióknak megfelelően 
visszajuttatja a könyvtárba – ellenkező esetben az 
intézmény használati szabályzatában rögzített felté-
telek szerinti költségeket (késedelmi díj, kártérítés 
stb.) meg kell térítenie. 
Általában saját jogon csak cselekvőképes, nagykorú 
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személyek írhatnak alá kötelezettségvállalást, a kis-
korúakért, illetve a korlátozott cselekvőképességűe-
kért a törvényes képviselő köteles helytállni. 
Számos könyvtárhasználati szabályzat rendelkezik 
arról, hogy a kiskorúak csak a törvényes képviselő-
jük készfizető kezessége mellett iratkozhatnak be a 
könyvtárba. A készfizető kezessel a könyvtár írásbeli 
szerződést (megállapodást) köt. 
Az adatkezelés célja a nemzeti vagyon védelme30, a 
GDPR szerinti jogalapja az érintettel kötött szerződés.
A szerződésben kezelt személyes adatok körére nincs 
kötelező előírás, arra az általános szerződési szabá-
lyok érvényesek. A készfizető kezesnek meg kell 
adnia a saját és az anyja nevét, lakcímét, személyi-
igazolvány-számát, továbbá annak a személynek az 
adatait, akiért kezességet vállal.
Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele. 
Az adatkezelés ideje az általános elévülési idő: a 
Ptk. 6:22. § (1) bekezdése alapján a szerződés meg-
szűnésétől számított öt év, díjfizetés esetén pedig 
a korábban már említett, a számviteli törvény által 
szabályozott nyolc éves bizonylat-megőrzési köte-
lezettség áll elő.

A személyesadat-kezeléssel kapcsolatos felada-
tok a GDPR-nak való megfelelés érdekében
Az alábbiakban számba vesszük a személyesadat-
kezeléssel járó könyvtári feladatokat.

Adatkezelési tájékoztató/szabályzat ké-
szítése 

Elsőként az a kérdés merülhet föl: adatkezelési sza-
bályzat vagy adatkezelési tájékoztató készítése köte-
lező? A Rendelet csak a tájékoztatási kötelezettségről 
szól, annak formájáról nem. A NAIH is megerősítette, 
hogy nem feltétlenül kell adatkezelési szabályzatot 
kiadni,31 de véleményünk szerint előbb-utóbb ez el-
kerülhetetlen feladat lesz a könyvtárak számára. A 
Kulttv. ugyan nem lett „GDPR-kompatibilis”, de az 
Infotv. rendelkezései továbbra is érvényesek a közfel-
adatot ellátó szervekre, köztük a könyvtárakra. 
Az adatkezelési tájékoztató szerkezetére nézve nin-
csenek kötelező szabályok. Egy nagyobb intézmény 
szervezeti egységeként működő könyvtár esetében 
vélhetően az „anyaintézménynek” van adatkezelési 
szabályzata – ekkor a legjobb megoldás, ha annak egy 
fejezete foglalkozik a könyvtári sajátosságokkal. Az 
önálló jogi személyként működő könyvtárakban tel-
jes körű adatkezelési szabályzatot vagy tájékoztatót 
kell készíteni – cikkünkben igyekszünk ehhez néhány 
támpontot megadni.

Az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos köve-
telmények
A GDPR 13. cikke írja elő az adatkezelő tájékoztatási 
kötelezettségét, illetve azt, mely információkat köte-
lező a személyes adatok megszerzésének időpontjá-
ban az érintett rendelkezésére bocsátani. A Rendelet 
vonatkozó részét ismertettük cikkünk előző részében, 
az alábbi táblázatban főként a könyvtárakra vonat-
kozó, illetve vonatkoztatható általános előírásokra 
hívjuk föl a figyelmet.

Adatkezelési tájékoztató 
1. Az adatkezelő azonosítása

Kötelező adatok: a szervezet/szervezeti egység neve, elérhetősége (címe, telefonszáma, e-mail címe),  ●
a szervezetet képviselő vezető neve, továbbá az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége, és ha 
van, az adatfeldolgozó adatai.

2.  A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
2. 1 Az GDPR adatkezelési alapelvei

a jogszerű, tisztességes és átlátható, célhoz kötött adatkezelés elve;  ●
az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg, továbbá ●
az elszámoltathatóság elve. ●

2.2 Az adatkezelés jogszerűsége, a „jogalapok”
a személyes adatok tervezett kezelésének célja,  ●
az adatkezelés jogalapja: ● 32 

az érintett önkéntes hozzájárulása,  ○
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az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség,  ○
szerződés az érintettel,  ○
közérdekű feladat ellátása. ○

2.3 Az érintett jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az adatkezelőnek a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában tájékoztatnia kell az érintettet 

az előzetes tájékozódáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez – vagyis az „elfeledte- ●
téshez” –, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz való jogáról;
a személyes adatok tárolásának időtartamáról;  ●
az adatok továbbításáról (adatfeldolgozó vagy harmadik fél számára); ●
a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kap- ●
csolódó értesítési kötelezettségről; 
a gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételekről;  ●
az esetleges adatvédelmi incidensről;  ●
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez – vagyis a hatósági jogorvoslathoz – jogáról;  ●
a felügyeleti hatósággal, illetve az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony  ●
bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

3. Jogszerű adatkezelés a könyvtárakban
3.1 Személyesadat-kezelés beiratkozáskor

Jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (törvény által előírt adatkezelés: 1997. évi  ●
CXL. tv. 57. §. (1) bekezdés) 
Kezelhető adatok: természetes személyazonosító adatok + lakcím, vagyis: név (családi és utó- ●
név), születési név, anyja neve, születési helye és ideje, illetve a lakcím (tartózkodási hely, érte-
sítési cím).

3.2 Személyesadat-kezelés a könyvtárhasználat során 
Jogalap: az érintett hozzájárulása ●
3.2.1 A könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, előjegyzés, emlékeztetés a kölcsönzési idő lejár- ●
táról stb. 
Kezelhető adatok: e-mail cím, telefonszám (indokolt esetben más adatok is) ●

3.2.2 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó eseményekről való tájé- ●
koztatás.
Kezelhető adatok: e-mail cím, telefonszám ●

3.2.3 A könyvtár által szervezett programok résztvevőire vonatkozó szabályok
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ●
Kezelhető adatok: e-mail cím (regisztráció esetén), képmás, hangfelvétel ●

3.2.4 A honlap böngészésével kapcsolatos adatok – sütik, webjelölők – kezelése
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működése ●
Kezelhető adatok: a böngészésre használt ●  eszköz azonosító adatai

(A táblázat folytatódik.)
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3.2.5 Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem ●
Kezelhető adatok: kép- és hangfelvétel ●

3.2.6 Az online adatbázisok használatával összefüggő személyesadat-kezelés
Az adatkezelés célja: az adatbázis (OPAC, távoli elérésű adatbázisok stb.) hatékony   ●
használata
Kezelhető adatok: e-mail cím, könyvtári regisztráció adatai stb. ●

3.3 Személyesadat-kezelés digitalizált állományok közzététele során
Jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (a nyilvános könyvtárak alapfeladatai –  ●
1997. évi CXL. tv. 55. §. (1) bekezdés) 
Az adatkezelés célja: közérdekű digitalizálás ●
Kezelhető adatok: az eredeti közleményben szereplő adatok (megőrizve az analóg formában nyil- ●
vánosságra hozott dokumentum integritását).

4. Adatbiztonsági intézkedések
Tájékoztatási kötelezettség:  ●

a megtett technikai és szervezési intézkedésekről, a kialakított eljárási szabályokról.  ○
Adatvédelmi intézkedések: ●

a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvá- ○
nosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelem;
a jogosultsági szintek megadásával a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása;  ○
az informatikai rendszerek tűzfal- és vírusvédelme, az elektronikus úton zajló bejövő és kimenő  ○
kommunikáció ellenőrzése.

4.1 Adatvédelmi incidensek
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosu-
latlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [GDPR 4. cikk 12.]

Bejelentési kötelezettség:  ●
az illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH) ○ , 
72 órán belül. ○

Feladatok az adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén: ●
az érintett rendszerek meghatározása és elkülönítése;  ○
az incidenst előidéző bizonyítékok összegyűjtése és megőrzése;  ○
a károk helyreállításának megkezdése;  ○
a jogszerű működés visszaállítása. ○

5. Jogérvényesítés
Az érintett jogorvoslati lehetőségei: ●

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, vagyis a hatósági jogorvoslathoz való  ○
jog; 
a felügyeleti hatósággal, illetve az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony  ○
bírósági jogorvoslathoz való jog.

(A táblázat folytatódik.)

FÜGGELÉK
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A személyes adatok kezelésére vonatkozó fontosabb jogszabályok ●

Fogalommagyarázatok ●

Az adatkezelési tájékoztató vázlatos felépítése

Az adatkezelési tevékenységek nyilván-
tartása

A GDPR 30. cikke tételesen előírja az adatkezelők 
és adatfeldolgozók számára a Rendelet hatálya alá 
tartozó tevékenységükről szóló nyilvántartás tartal-
mi követelményeit, amelyet cikkünk első részében 
ismertettünk.  

Adatvagyon-felmérés, adatvagyon-leltár, adat-
tisztítás 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása elké-
szítésének első lépése azoknak a munkafolyamatok-
nak a számba vétele, amelyek kapcsán a könyvtár 
személyes adatokat kezel. A folyamatokhoz hozzá 
kell rendelni az adatkezeléssel megbízott munkatár-
sak nevét, akiknek a munkaköri leírásába bele kell 
foglalni a személyesadat-kezelési tevékenységet. 
A Rendelet által előírt nyilvántartáshoz célszerű ki-
dolgozni egy „adatleltárat”, amelyben meghatároz-
zák a könyvtár személyesadat-kezeléssel kapcsolatos 
feladatait, az adatokkal végezhető műveleteket és a 
hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársak 
nevét és munkakörét.  
A GDPR elrendeli az adattakarékosság elvének ér-
vényesülését is, amelynek egyik fontos fázisa az 
adattisztítás: ezt érdemes az adatvagyon-felméréssel 

összekötni. Az adattisztítás során valamennyi magán-
természetű fájlt el kell távolítani a könyvtári eszkö-
zökről, majd azokat a személyes adatokat tartalmazó 
listákat stb., amelyek őrzésére van kellő jogalap, föl 
kell venni a személyesadat-kezelési nyilvántartásba, 
és a továbbiakban biztonságos, zárt helyen kell tárol-
ni. A személyneveket kellő indok nélkül tartalmazó 
feljegyzéseket, fájlokat stb. meg kell semmisíteni.

Egyéb nyilvántartások (adatvédelmi inci-
dens, törlési kérelmek stb.) elkészítése

Az adatvédelmi incidens fogalmát és a kapcsolatos 
rendelkezéseket részletesen ismertettük a cikk első 
részében – itt csak emlékeztetünk arra, hogy az eset-
legesen bekövetkező incidensek nyilvántartása is 
az adatkezelők kötelező feladatai közé tartozik. Az 
adatvédelmi incidens bekövetkeztéről haladéktalanul 
értesíteni kell az adatvédelmi tisztviselőt, aki megte-
szi a szükséges lépéseket. 

Az Infotv. által elôírt elektronikus napló 
kritériumai

A könyvtári integrált rendszerekben zajló szemé-
lyesadat-kezelésre nemcsak a GDPR előírásai vo-
natkoznak; az Infotv. speciális szabályokat is előír 
erre a tevékenységre. 

Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartás és az elektronikus napló

(1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőriz he-
tő sége céljából az adatkezelő és az adatfeldolgozó automatizált adatkezelési rendszerben (a továb bi-
ak ban: elektronikus napló) rögzíti

az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,a) 
az adatkezelési művelet célját és indokát,b) 
az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,c) 
az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,d) 
a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.e) 

(2) Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az 
adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek 
meg és használhatóak fel.
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(3) Az elektronikus naplóhoz a Hatóság, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott célból jogszabályban 
meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre irányuló kérelmére – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó hozzáférést biztosít, abból részükre adatot továbbít.

(4) Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített ada-

tokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.” [Infotv. 25/F. § ]

A GDPR-megfeleltetés feladatainak összefoglalása

Végezetül egy táblázat segítségével tekintjük át, melyek azok a könyvtári feladatok, amelyeket minimum el 
kell végezni ahhoz, hogy az intézmény megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.

A legfontosabb tennivalók

1. Kötelező feladatok
adatvédelmi tisztviselő kinevezése/megbízása; –
adatvédelmi tájékoztató(k) – adott esetben szabályzat – kidolgozása; –
adatkezeléssel megbízott munkatársak kijelölése; –
adatkezelési nyilvántartás elkészítése;      –
képzés; –
meglévő nyilvántartások felülvizsgálata, adatok törlése/anonimizálása. –

2. Opcionális feladatok 
honlap- és sütikezelési tájékoztató a személyesadat-kezelésről;  –
tájékoztatás a könyvtárhasználókkal folytatott online kommunikációról (hírlevél, e-mail küldés stb.  –
esetén);
a rendezvények részvevőinek tájékoztatása a kép- és hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről;   –
távhasználatot lehetővé tevő, regisztrációköteles online szolgáltatások adatkezelési tájékoztatója;  –
információk a digitalizált állományok közzétételéről és a kapcsolódó személyesadat-kezelésről; –
tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról; –  
a közösségimédia-megjelenések szabályozása; –
tájékoztatás a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről. –
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Bevezetés
A természettudományok, társadalomtudományok és a 
humán tudományok területén folyó kutatás egyre in-
kább támaszkodik a nagy kapacitású számítástechni-
kai eszközök használatára. Ezért is illetjük a Kutatás 
2.0 vagy a Tudomány 2.0 elnevezéssel.2 A Kutatás 2.0 
lényegi vonása az adatok középpontba állítása és a 
kutatási folyamat nyílttá tételére való törekvés. Ezért 
is beszélhetünk nyílt hozzáférésű tudományról (Open 
Science), amely magában foglalja a publikációkhoz 
való nyílt hozzáférést (Open Access) és a nyílt kuta-
tási adatokat (Open Data). 
A publikációkhoz való nyílt hozzáférés minden prob-
lémájával együtt és az előtte álló akadályok ellenére 
is viszonylag széles körben elterjedt. A kutatási ada-
tok esetében azonban jóval nehezebb a nyílt hozzá-
férést megvalósítani, ami világszerte kihívást jelent, 
ezért fejlődése nemcsak sokkal lassabb volt, mint 
publikációkhoz való nyílt hozzáférésé, hanem elter-

jedtsége is igen változó.3 Ezért is van, amikor idehaza 
az ezzel összefüggő feladatokat említjük, egyelőre 
csak jövőbeni teendőkről célszerű beszélnünk. 
Az, hogy a nyílt tudomány széles körben létrejöj-
jön, csak akkor képzelhető el, ha a kutatási adatok 
fontosságának felismerése nemcsak a kutatók életét 
megváltoztatja meg, hanem az egyetemi és szak-
könyvtárakban dolgozó könyvtárosok közül többen 
is az adatok szakembereivé válnak annak érdeké-
ben, hogy a kutatási folyamat résztvevőiként, kuta-
tásmenedzseri szerepben működjenek közre.4 Az új 
szerepek és feladatok magukkal hozzák azt is, hogy 
az egyetemi és a szakkönyvtárak munkatársainak 
állományaik helyett egyre inkább szolgáltatásaikra 
kell fókuszálniuk.5 
Az alábbi írásban ennek a szerepnek néhány vonását 
vázolom fel. Még egyszer hangsúlyoznom kell azon-
ban, hogy ez a terület és hozzá kötődő munkamegosz-
tás részben még napjainkban is formálódóban van. 

Új könyvtári feladatok az adatintenzív kutatás 
korában*

Koltay Tibor 

* Készült az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly 
Egyetemen” projekt támogatásával.
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Az adatok új szemlélete 
A könyvtár- és  információtudomány korábban vi-
szonylag kevés figyelmet szentelt az adatok kérdés-
körének. Inkább az információra és kisebb részben a 
tudásra fókuszált. Bár konszenzus volt megfigyelhe-
tő abban a tekintetben, hogy az adat, az információ 
és a tudás egymásból határozhatók meg, nem volt 
egyetértés azoknak a folyamatoknak a természetéről, 
amelyek során az adatból információ, majd az infor-
mációból adat jön létre. A velük kapcsolatos elkép-
zelések pedig erősen kötődtek ahhoz a szemlélethez, 
amelynek alapján egy piramishoz hasonlítottuk azt 
a hierarchiát, amelyet az adatok, az információk, a 
tudás és a bölcsesség alkot, és amelynek a legalján 
helyezkednek el az adatok.6 Az adatok fontosságának 
növekedésével azonban ez a szemlélet változóban 
van.7 Be kell ugyanis látnunk, hogy az adatok és az 
információk közötti kapcsolat jóval összetettebb, 
mint ahogy azt korábban gondoltuk.8 A szemlélet 
megváltozását az is okozza, hogy fel kellett ismer-
nünk annak realitását, hogy az analóg formájú adatok 
egy idő után (digitalizálás útján) digitálissá fognak 
válni.9

Az adatok természetesen sokféleképpen definiálha-
tók, de lehetnek empirikus kutatás eredményei, és 
egyaránt képezhetik statisztikai elemzés nyersanya-
gát, vagy lehetnek a kutatás tárgyai.10 Adat lehet 
bármi, ami szemantikai és pragmatikai szempontból 
megfelelő módon rögzíthető.11 Némileg más megkö-
zelítésben az adatok olyan elsődleges intellektuális 
eszköznek tekinthetők, amelyeket szakértői vélemé-
nyezésnek (lektorálásnak), vagy más minőségellenőr-
zési eljárásnak vethetünk alá, továbbá nyitottak arra, 
hogy újra felhasználjuk őket.12 Az utóbbi meghatáro-
zás már közel áll a kutatási adat fogalmához, amely 
a Kutatás 2.0 egyik meghatározó eleme.

A könyvtár- és könyvtároskép 
A könyvtárosok számos olyan készséggel rendelkez-
nek, amelyeket a szöveges információk világában 
sajátítottak el, de az adatintenzív környezetben is 
hasznosnak bizonyulhatnak. 13 Ugyanakkor nemcsak 
a kutatókat közvetlenül kiszolgáló könyvtárosokra 
igaz, hogy meg kell tanulniuk, hogyan lehet adato-
kat megtalálni, összegyűjteni, megtisztítani, szervez-
ni, elemezni és prezentálni. Ez ugyanis kisebb vagy 
nagyobb mértékben érint minden könyvtárost, vagy 
legalábbis várható, hogy teljes szakmai közösségün-
ket el fogja érni.14 

Ismereteink bővítése és új készségek elsajátítása 
mellett arra is szükség van, hogy megismerjük, mi-
lyennek látják a kutatók könyvtárakat és a könyvtá-
rosokat. Sok kutató nem tekinti a partnernek könyv-
tárosokat a kutatási adatok kezelésében, tehát a kép, 
amelyet ma kapunk nem feltétlenül pozitív. 15

Mindeközben a könyvtárosok önmeghatározásának is 
meg kell változnia. Mivel a könyvtárosok közössége 
nem mindenütt ismeri az adatintenzív kutatás okozta 
kihívásokat, így számukra pillanatnyilag nincsenek 
azonnal megoldandó feladatok sem, nem könnyű 
ezt belátni. Tudatában kell azonban lennünk, hogy 
a kutatási adatok kezelése jelentős jövőbeni feladat. 
Ennek fontosságát húzza alá az a tény, hogy – saj-
nálatos módon – vannak olyan könyvtárosok, akik 
ezért nem követik a kutatási adatok kezelésének jó 
gyakorlatait, mert úgy gondolják, hogy a kutatók elég 
„intelligensek” ahhoz, hogy az adatokat maguk kezel-
jék. Ezzel azonban elmulasztják annak lehetőségét, 
hogy felhívják a kutatók figyelmét a könyvtárak által 
kínált szolgáltatások értékes voltára.16

Felmerülhet az a kérdés is, hogy a könyvtárak valós 
igényeket elégítenek-e ki azzal, hogy a kutatási ada-
tokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, vagy 
csak új szerepeket keresnek maguknak, mivel csök-
kent a gyűjtemények fontossága. Bármit gondoljunk 
is erről, a világ számos könyvtárában úgy látják, hogy 
részt kell venniük ezeknek a feladatoknak az ellátásá-
ban.17 Ennek megfelelően egy olyan a kép kezd előt-
tünk kibontakozni, amely azt mutatja, hogy több or-
szág számos könyvtárosa akarja segíteni a kutatókat, 
többek között azért is, mert ez az egyik útja annak, 
hogy megváltoztassa a könyvtárakról és a könyvtá-
rosról kialakult képet. Ugyanakkor óvakodnunk kell 
attól, hogy szerepünket túlértékeljük.18

A szolgáltatások köre

A kutatási adatokhoz kötődő könyvtári szolgáltatások 
első lépése az adatműveltség oktatása, amit az adatok 
kezelése, majd az adatok gondozása és megőrzése 
követnek a sorban.19 
A kutatóknak és a könyvtárosoknak tehát egyaránt 
rendelkeznie kell az adatműveltség (adat-írástudás) 
készségeivel és képességeivel, amelyek lehetővé 
teszik, hogy elérjék, továbbá etikusan használják 
a kutatási adatokat, valamint kritikusan szemlélni, 
értelmezni és interpretálni tudják azokat.20 Az adat-
műveltség szorosan kapcsolódik az adatminőség 
kérdésköréhez21, ezért kulcsfontosságú tényezője az 



213Könyvtári Figyelõ 2019/2

 ÚJ KÖNYVTÁRI FELADATOK AZ ADATINTENZÍV KUTATÁS KORÁBAN 

adatok származásának és integritásának vizsgálata,22  
ide értve azoknak a kontextusoknak a figyelembevé-
telét, amelyekben az adatok létrejöttek. Emellett nem 
szabad azokat az átalakításokat sem szem elől tévesz-
tenünk, amelyeken ezek az adatok keresztülmentek.23 

Mindez jól mutatja, hogy nem véletlenül beszélünk 
az adatműveltség és az információs műveltség ro-
konságáról, hiszen mindkettő tengelyében a kritikai 
szemlélet áll.24 Mivel az egyetemi könyvtárakban 
folyó munkát is megalapozza, az sem véletlen, hogy 
a teendők sorában az adatműveltség oktatása került 
az első helyre.25

Az adatműveltség fontos része lehet az adatkor-
mányzás (data governance) elveinek és gyakorla-
tának alkalmazása is. Az adatkormányzás ugyanis 
szabványosított és megismételhető folyamatokra 
épül, amivel átláthatóvá teszi az adatokkal kapcso-
latos folyamatokat és a döntéshozatalt. Bár az üzleti 
szférában jelent meg, a kutatási adatokra is alkal-
mazható, mindenekelőtt az adatok minőségével ösz-
szefüggésben. 26

A kutatási adatok kezelése általános tevékenységek 
összessége. Ezek – bár nem feltétlenül és kifejezetten 
a könyvtárhoz vannak rendelve – könyvtári feladatok 
lehetnek, amelyek magukba foglalják a tudományos 
kommunikációt szolgáló adatok gyűjtését, szervezé-
sét, leírását és tárolását.27

A kutatási adatok kezelése és gondozása ennek meg-
felelően átfogó jellegű, ezért része az adatok szerve-
zése, tárolása, megőrzése és (természetesen) az ada-
tokhoz való hozzáférés.28 Mindennek megvalósítása 
olyan eszközrendszer és szolgáltatási infrastruktúra 
szükséges, amely az adatok egész életciklusát át-
fogja.29 Ez az életciklus – többek között – magában 
foglalja a rendszerek megtervezését, a fájlformák 
meghatározását, az adatokkal kapcsolatban újonnan 
felmerülő információ rögzítését, valamint az adatok 
hitelességének, megbízhatóságának, integritásának 
és használhatóságának fenntartását.30

Egyre több figyelmet kap az a kérdés, hogy, hogy 
milyen szerepet kell a könyvtáraknak betöltenie az 
adatgondozás (data curation) területén. Az nem két-
séges, hogy az adatok gondozása része a kutatási 
adatok (könyvtári) kezelésének. Ha pedig egy pil-
lanatra visszatérünk az adatok fogalmának megha-
tározásához. továbbá az adatok és az információ kö-
zötti merev különbségtételhez kötődő korábbi meg-
győződéseinket némileg félretéve elfogadjuk, hogy 
adat bármely bináris formájú információ (sic!) lehet, 
akkor a digitális anyagok gondozása és az adatgon-
dozás között nincs különbség, tehát az utóbbit úgy 

határozhatjuk meg, mint digitális anyagok kezelését 
és megőrzését.31

Az adatok gondozását természetesen többféle néző-
pontból szemlélhetjük. Ha az adatrepozitóriumok 
szerepét hangsúlyozzuk, akkor úgy definiálhatjuk, 
mint azoknak az átfogó tevékenységeknek a sorát, 
amelyeket egy-egy repozitórium kurátorai végez-
nek annak érdekében, hogy biztosítsák az adatokhoz 
való tartós és értelemmel bíró hozzáférést.32 Az ada-
tok gondozásának a középpontjában azonban nem 
a tárolás áll, hanem az, hogy az adatok eljussanak a 
nyilvánossághoz, ami ahhoz hasonlítható, ahogyan 
a múzeumok kurátorai gondozzák és teszik nyilvá-
nossá a gyűjteményeket.33 Az adatgondozás tehát 
jól beilleszthető az egyetemi és szakkönyvtárak te-
vékenységeinek sorába,34 mivel célközönsége ebben 
az esetben nem elsősorban a nyilvánosság egésze, 
hanem a hallgatók, oktatók és kutatók személyében 
az akadémiai közösség lesz. 
A fenntartható tárolással, az egyedi azonosítók hasz-
nálatával és a metaadatok kezelésével az adatgon-
dozási szolgáltatások olyan technikai infrastruktúrát 
nyújtanak, amely az adatok kezelését a kutatás teljes 
életciklusán át biztosítják. 35

Az adatgondozás kapcsán nem szabad megfelejt-
keznünk arról, hogy a kutatók gyakran saját tulajdo-
nuknak tekintik az adatokat, ezért a könyvtáraknak 
deklarálniuk kell, hogy a kutatási adataikat felelős 
módon fogják őrizni, tehát nem veszik saját tulajdo-
nukba, így eredeti tulajdonosaik számára bármikor 
és folyamatosan elérhetők lesznek a könyvtári rend-
szereken keresztül.36

A kutatási adatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtáros leggyakoribb elnevezése: adat-
könyv táros. Bár a szakmai szervezetek még nem fek-
tették le a velük szemben támasztható követelménye-
ket, egyre több, ezen a néven nevezett munkakör jön 
létre37 és feladatkörüket viszonylag jól ismerjük. 38 
Az adatkönyvtárosok szakmai közössége ugyanak-
kor nem homogén. Sokféle végzettséggel és szakmai 
hátérrel rendelkező szakemberek dolgoznak ezen a 
területen, és eltérő természetű munkát végeznek.39 
Munkakörük, amely az adatokhoz való hozzáférés, 
valamint az adatok dokumentálása és megőrzése köré 
szerveződik egymást részben fedő feladatkörökből 
tevődik össze. 40 
Feladataik némileg eltérő jellege folytán az adat-
könyv tárosok két csoportját különböztethetjük meg. 
Az első csoportot azok alkotják, akiknek számos 
szakterületen vannak széles körű ismeretei az adatok 
használatának területén. Ők foglalkoznak a hallga-



214 Könyvtári Figyelõ 2019/2

 KOLTAY TIBOR 

tók oktatásával, valamint az oktatókat és kutatókat 
megcélzó felhasználóképzéssel. A másik csoport-
ba tartozó adatkönyvtárosoknak egy-egy szűkebb 
szakterületen kell szakértelemmel és meghatározott 
készségekkel rendelkezniük.41 Ugyanakkor minden 
adatkönyvtáros számára elengedhetetlen a kutatás 
normáinak és szabványainak ismerete, továbbá az, 
hogy az adatok megosztásának és újra-felhasználá-
sának „szószólója” legyen. 42

Az adatkönyvtárosi feladatok ellátása megkövete-
li az adatok forrásainak és a különböző metaadat-
szabványoknak és a programozási nyelvek logi-
kájának ismeretét, valamint a HTML és az XML 
használatának készségeit.43 Természetesen szükség 
van a kommunikációs és a projektmenedzs ment-
kész ségekre is. 44

Az adatkönyvtárosoknak, mint az adatintenzív kuta-
tást támogató szakembereknek ismerniük kell az adat-
kezelési tervek összetételét, az adatrepozitóriumok 
típusait. Tisztában kell lenniük a kutatási adatok tá-
rolásának, mentésének, szervezésének és dokumen-
tálásának módjaival. Képesnek kell lenniük arra, 
hogy segítsék a kutatókat abban, hogy össze tudják 
egyeztetni az adatok kezelésének gyakorlatát a jogi 
szabályozással.45 Itt jegyzem meg, hogy az adatke-
zelési tervek elkészítésben nyújtott támogatás sok 
országban és intézményben mára már rutinfeladattá 
vált, ami önmagában is azt mutatja, hogy a kutatási 
adatok kezelése a könyvtárakban napirenden van, 
méghozzá sok tekintetben továbbra is a már korábban 
megfogalmazódott követelményeket állítja elénk. 46 
Ugyanakkor az is igaz, hogy új feladatok is megje-
lentek ezen a téren, és az adatkönyvtárosok ismeretei 
is folyamatosan bővülnek, legyen szó elméleti, vagy 
gyakorlati kérdésekről. 
Ahhoz, hogy az adatkönyvtáros megfelelő hozzáfé-
rést tudjon biztosítani a kutatási adatokhoz, ismernie 
kell az elérhető adatrepozitóriumokat, az adatok meg-
találásának mechanizmusait, továbbá ismeretekkel 
kell rendelkeznie az adatok kezelésének és elemzé-
sének technikáiról. Ismernie kell, hogy a gyűjtemé-
nyekben miként szerveződnek és strukturálódnak 
az adatok. 47 Szükség van arra is, hogy tisztában le-
gyen az adatok licencelésének módjaival és a velük 
kapcsolatos tulajdonlási kérdésekkel, a kutatásokat 
finanszírozó szervezetek előírásaival és az adatok fo-
lyóiratokban vagy másutt történő publikálásával kap-
csolatos követelményekkel, valamint az adatokra tör-
ténő hivatkozás módjaival. Az adatkönyvtárosoknak 
otthon kell lenniük az egyes szakterületeket jellemző 
kutatási gyakorlatok és munkafolyamatok területén. 

Ennek a tudásnak és ezeknek a készségeknek a több-
ségét már a papíralapú világban számos könyvtáros 
elsajátította. Nincs ez másképp az etikus magatartás 
tekintetében sem.48 
Az adatkönyvtárosok feladatai közé tartozik az is, 
hogy referensz interjúkat készítsenek a kutatókkal, 
támogatva ezzel az adatok megtalálását és a rájuk 
történő hivatkozást, ami sokszor sokkal kevésbé 
magától értetődő, mint a dokumentumok esetében. 
Ugyancsak tájékoztatási feladat az adatkezelési tevé-
kenységek ingyenes online forrásait feltáró, annotált 
kalauzok összeállítása, ami elsősorban a még kevésbé 
tapasztalt könyvtárosok munkáját segítheti. 
A könyvtárosok mindig is kompetens módon kezelték 
a könyvekre és folyóiratcikkekre történő hivatkozá-
sokat. Bár az adatokra hivatkozni jóval bonyolultabb 
ezeknél,49, a könyvtárak képesek rá, hogy ezen a te-
rületen is segítséget nyújtsanak a kutatóknak. Ráadá-
sul abban reménykedhetünk, hogy az adatokra való 
hivatkozások számon tartása – a publikációk hivat-
kozottságának presztízsnövelő hatásához hasonlóan 
– előbb-utóbb motiváló erővé válik, tehát arra készteti 
majd a kutatókat, hogy adataikat másokkal megosz-
szák és adatállományokra is hivatkozzanak.50 
Eddig kevesebb figyelmet kapott, de nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy az adatok visszakeresése terü-
letén is találhatnak teendőt a könyvtárosok, különös 
tekintettel arra, hogy az adatok visszakeresése sokkal 
kevésbé magától értetődő, mint a publikációké.51 
Összességében azt mondhatjuk, hogy az adat könyv-
tá rosok feladata az adatok leírása, szervezése és 
terjesztése, valamint technológiák alkalmazása a 
kutatási adatok kezelésére és az adatokhoz kötődő 
új könyvtári szolgáltatások megtervezése. A maguk 
hagyományos és új elemeivel ehhez a célkitűzéshez 
jól illeszkedik az adatkezelési és az adatgondozási 
folyamatokat támogatni hivatott szolgáltatások.52 
A kutatási adatok kezelésének területén folyamatosan 
jelennek meg új módszerek és jó gyakorlatok, ame-
lyekre oda kell figyelnie az adatkönyvtárosoknak.53 
Az adatkönyvtárosok mellett adatgazdászok (data 
stewardok) foglakoztatására is szükség lehet. Ezt 
a munkakört nemcsak könyvtárosok, hanem infor-
matikusok vagy kutatók is betölthetik, miközben a 
könyvtár megőrző szerepe indokolná, hogy ezek a 
szakemberek a könyvtárakhoz tartozzanak.54 

Összegzés
A Kutatás 2.0 és az ebben a környezetben dolgozó 
kutatók, valamint a kutatói utánpótlást adó egyetemi 
hallgatók könyvtári támogatása – ahogy arról már 
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fentebb szóltam – új szemléletet és innovatív szolgál-
tatásokat kíván meg. Ahogy pedig azt a bevezetésben 
említettem, a könyvtárak a különböző országokban 
és intézményekben más és más szinten készek adat-
központú feladatok ellátására. Azt azonban, hogy a 
készség sokakban megvan, empirikus kutatások is 
igazolják.55

Az új kezdeményezésekhez a motivációt az adhat-
ja, hogy a kutatási adatokhoz kötődő szolgáltatá-
sok közül több is a könyvtárak hírnevét öregbítheti, 
különösen akkor, ha együttműködésen alapul. Ez 
hasonló lehet ahhoz a jóhírhez, amelyet megbíztató 
intézményként és az információk hiteles forrásként 
mindig is élveztek.56 
Nem lehet elégszer elmondani, hogy a kutatási ada-
tokkal kapcsolatos könyvtári munka sok olyan tevé-
kenységen alapul, amelyet a hagyományos könyvtári 
tevékenységek folytán jól ismerünk, tehát a könyvtá-
rosok jelenlegi szakma ismeretei, valamint az egye-
temi és szakkönyvtárak gyakorlata sok tekintetben 
megalapozza az új feladatok ellátását.57 Ugyanakkor 
a könyvtárosoknak nemcsak azt kell megérteniük, 
hogy fontosak az új szolgáltatások, hanem azt is, 
hogy azoknak a szolgáltatási paletta integráns ré-
szeivé kell válniuk.58 Ennek fényében, általában és a 
különbségek okán is igaz, hogy a különböző kezde-
ményezéseknek figyelembe kell vennie a szolgálta-
tást nyújtó intézmények méretét, valamint azt, hogy 
vezetőinek milyen a jövőképe. Az viszont bizonyos, 
hogy bármilyen környezetben kívánjuk is megva-
lósítani az új szolgáltatásokat, a stratégiai tervezés 
elengedhetetlen.59 
Ha a könyvtárak valódi együttműködést akarnak 
kialakítani a kutatókkal, akkor – ismét csak a ko-
rábban leírtaknak megfelelően – a könyvtárosok 
önazonosságának is meg kell változnia azáltal, hogy 
figyelnek a kutatási adatok technikai és társadalmi-
etikai aspektusaira.60 Ennek fontos része, hogy vilá-
gosan kell látniuk, hogy a kutatók nem több adatot 
igényelnek, hanem a megfelelő adatokra van szük-
ségük.61 Ezek az adatok azonban semmit sem érnek, 
ha nincsenek elemezve, ezért az ehhez szükséges 
tudás és készségek egy részét a könyvtárosoknak is 
el kell sajátítaniuk.62 
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A jogszabályi háttér változásai
Tanulmányunk kiindulópontját az adja, hogy a ko-
rábban megjelent összefoglalók1 óta eltelt időszak-
ban újabb jogszabályi változások következtek be 
mind a felnőttképzés, mind a kulturális szakembe-
rek továbbképzése területén. 2013 júliusában életbe 
lépett az új felnőttképzési törvény2, amely az 1. § 
(2) bekezdésében egyrészt továbbra is rendelkezik 
az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szak-
képzésekről, másrészt viszont e paragrafus (5) be-
kezdésében kivonja hatálya alól a kultúráért felelős 
miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai 
továbbképzéseket. A törvény és követő jogszabályai3 
új kötelezettségeket írtak elő az iskolarendszeren 
kívüli szakképzések – így a Könyvtári Intézet által 
szervezett segédkönyvtáros képzés – számára is az 
engedélyeztetés, a működtetés, a minőségbiztosítás 
területén, és megújult a szakképzésekre vonatkozó 
vizsgaszervezési rendelet4 is. 2018. január elején 
életbe lépett a kulturális szakemberek továbbképzé-
sét szabályozó rendeletcsokor5: megjelent egy-egy új 
miniszteri rendelet a továbbképzés körülményeiről és 

a képzések engedélyeztetésének igazgatási szolgálta-
tási díjáról, egy új kormányrendelet pedig a tovább-
képzések nyilvántartásba vételének szabályairól.
A Könyvtári Intézet jogszabályokban rögzített alap-
feladatai között szerepel a könyvtári szakemberek 
továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése, 
szakképzési és továbbképzési tanfolyamok engedé-
lyeztetése, szervezése és a vizsgaszervezés6, a felada-
tok ellátását az Intézet Oktatási és Humánerőforrás-
fejlesztési osztálya biztosítja. 2017 szeptemberében 
az Országos Széchényi Könyvtárnak köszönhetően 
teljesen megújult képzéseink helyszíne: mind a ha-
gyományos, mind a számítógépes oktatóterem fel-
újításra került, a befogadóképesség 30‒30 főre bő-
vült; mindkét terem modern bútorzatot és technikai 
felszerelést kapott.

A könyvtári terület szakképzése
A 2008-ban újonnan indult segédkönyvtáros szak-
képzés egyik legnagyobb eredményeként azt tart-
juk számon, hogy elvégzésével betölthetővé vált a 
korábban képzéshez nem kapcsolódó E kategóriájú 

Képzések és továbbképzések a Könyvtári Intézet 
kínálatában

HANGODI Ágnes
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könyvtári szakmai munkakör7. A képzés kialakításá-
nak részleteit korábban már publikáltuk8, az ezután 
következő időszak egyik legnagyobb és sikerrel telje-
sített kihívásának azt tartjuk, hogy – bár az Országos 
Képzési Jegyzék 2011-es szakminisztériumi felül-
vizsgálata9 a szakképzések számának csökkentését 
írta elő – a könyvtáros szakmai szervezetek támoga-
tása mellett sikerült úgy megtartanunk a Jegyzéken 
a segédkönyvtáros képzést, hogy abba az egyébként 
megszüntetésre ítélt, könyvtári asszisztensekre vo-
natkozó tudásanyagot is átmentettük.
Az új felnőttképzési törvény10 életbe lépése után kö-
vetkezett az abban előírt hatósági engedélyeztetési 
folyamat végrehajtása, amelyet az Intézet – egy igen 
szigorú helyszíni szemlét követően – 2014 októberé-
ben sikeresen teljesített. A képzés tartalmának kialakí-
tását két rendelet határozta meg: a modulok tartalmát 
feladat- és tulajdonságprofillal, szakmai készségek-
kel, személyes, társas és módszerkompetenciákkal 
körülíró, azóta is érvényben lévő 217/2012. (VIII. 9.) 
kormányrendelet11 és a szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeket tartalmazó 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet12, 
amelyet a közelmúltban az OKJ-s képzések óraszá-
mának általános emelése miatt módosított a 27/2016. 
(IX 16.) EMMI rendelet13. A segédkönyvtáros képzést 
ezek a jogszabályok az 52-es szintű szakképzések 
közé sorolják: érettségi végzettséghez kötött és is-
kolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető 
felső középfokú szakképesítésként került meghatáro-
zásra. Ennek megfelelően mind a Magyar, mind az 
Európai Képesítési Keretrendszerben14 elismert: nem 
felsőoktatási, poszt-szekundér jellegű, közvetlenül a 
munkaerőpiacra történő belépést biztosító végzettsé-
get ad; már megszerzett, más szakirányú felsőfokú 
végzettség mellett könyvtáros felsőfokú szakirányú 
végzettséget biztosít15. A szakképzés e formája támo-
gatja az iskolai könyvtárban elhelyezkedni kívánó 
kollégákat is: amennyiben már meglévő felsőfokú 
tanítói vagy tanári diplomájuk kiegészítéseként vég-
zik el a képzést, a köznevelési törvény értelmében16 
könyvtárostanári besorolást kaphatnak.
A 450 órás képzés erősen gyakorlatorientált: a kép-
zési programban az elméleti képzési idő aránya 
33%, a 100 órányi könyvtári szakmai gyakorlatot 
is tartalmazó gyakorlati képzési idő aránya pedig 
67%. A szakképesítés munkaterületének rendeletben 
rögzített leírása a következő: „A segédkönyvtáros 
szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert 
szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános 
és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi 
könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyv-

táros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb 
könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésé-
re, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai 
könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében 
pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros 
munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljai-
nak megvalósításához, a használók információval, 
dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való 
ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó 
jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartá-
sával végzi.”17 A szakmai és vizsgakövetelményeket 
tartalmazó rendelet felsorolja a szakképzésben meg-
szerezhető kompetenciákat18, eszerint a szakképesí-
téssel rendelkező képessé válik:

a hivatása etikai alapelveivel azonosulni, –
nyilvános könyvtári feladatokat ellátni, –
különböző könyvtári munkafolyamatokat vég- –
rehajtani,
szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani, –
az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és  –
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kap-
csolatos feladatokat ellátni,
a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni, –
a könyvtár működési dokumentumaiban rögzí- –
tetteket alkalmazni,
állománygyarapítási teendőket ellátni, –
állomány-nyilvántartásokat vezetni, –
raktározási, állományellenőrzési és állományvé- –
delmi feladatokat ellátni,
a bibliográfiai tételeket, az ETO- és egyéb szak- –
jelzeteket értelmezni,
közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és  –
gyűjteményeket használni,
a felhasználókkal való kommunikációs módsze- –
reket gyakorlatban alkalmazni,
a digitális írástudás és az információs művelt- –
ség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók 
számára,
a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatása- –
ira vonatkozó tájékoztatást végezni,
a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi do- –
kumentumszolgáltatás teendőit ellátni,
a tájékoztatás hagyományos és elektronikus for- –
rásait használni,
a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyere- –
kek számára nyújtható könyvtári szolgáltatáso-
kat ellátni,
a munkájához szükséges számítástechnikai isme- –
reteket és digitalizálási technikákat alkalmazni,
a könyvtárban használt technikai eszközöket  –
kezelni.
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Mivel a Könyvtári Intézet alapfeladatai között sze-
repel a könyvtáros képzőhelyek tevékenységének 
koordinálása19, a kialakított segédkönyvtáros képzési 
programot valamennyi segédkönyvtáros képzőhely 
rendelkezésére bocsátottuk. Így napjainkra szoros 
együttműködést alakítottunk ki azokkal a könyvtá-
rakkal, amelyek felvállalták a képzés engedélyezteté-
sét és megszervezését – ezek között ott van a győri, a 
szegedi, a miskolci és a nyíregyházi megyei hatókörű 
városi könyvtár, a BME OMIKK és a FSZEK20. Az 
együttműködés keretei között konszenzussal fogad-
tunk és fogadunk el a képzés körülményeire vonat-
kozó minden olyan elemet, amelyet nem jogszabály 
ír elő: többek között azonos képzési díjjal hirdetjük 
a tanfolyamokat, közösen megállapított tartalom-
mal bonyolítjuk a képzés három moduljához tartozó 
modulzáró vizsgákat. A tavalyi év végén közösen 
határoztuk el és hajtottuk végre a képzési program 
tartalmának módosítását is annak érdekében, hogy a 
képzés tartalma minél inkább igazodjon a könyvtári 
terület új elvárásaihoz: könyvtárpedagógiai alapisme-
retekkel, a GDPR szerinti új adatvédelmi előírások 
bemutatásával és olvasásfejlesztési kompetenciák 
megszerzésének lehetőségével egészítettük ki a prog-
ramot. A módosítások átvezetése ún. előzetes minősí-
tés21 elvégeztetése után lehetséges, ezt a képzőhelyek 
számára az Intézet képzésért felelős szakmai vezetője 
– az előírt felnőttképzési szakértői és programszak-

értői engedélyek birtokában – biztosítja, még a soron 
következő tanfolyamok indítása előtt.
Az 5/2013. (I 18.) EMMI rendelet22 1. § (5) bekezdése 
a Könyvtári Intézet számára a segédkönyvtáros szak-
képesítés területén országos vizsgaszervezési jogot 
biztosít, így együttműködési megállapodás megkö-
tése mellett valamennyi képzőhelyi partnerünk szá-
mára vállaljuk a képzés befejezését jelentő komplex 
szakma vizsga megszervezését és lebonyolítását23. 
Az új vizsgaszervezési rendelet24 leegyszerűsítette a 
korábban 12 különböző részből álló vizsgafolyama-
tot, három egységben: írásbeli, gyakorlati és szóbeli 
vizsgatevékenységben határozva meg a számonké-
rés módját. A központi írásbeli vizsgarészt jelentő, 
a könyvtári rendszer működésére, a könyvtári gyűj-
teményszervezés és állományfeltárás szakmai isme-
reteire vonatkozó feladatlap kitöltésére 120 perc, a 
gyakorlati vizsgát jelentő, adott könyvtártípus gyűj-
tőköri és könyvtárhasználati szabályzat-részletének 
összeállítására és a témára vonatkozó tesztkérdések 
megválaszolására 90 perc áll a vizsgázók rendelke-
zésére. A szóbeli vizsga során a könyvtári rendszer 
működésére, a könyvtári olvasószolgálatra és tájé-
koztatásra vonatkozó szakmai ismeretekről számol-
nak be a vizsgázók a központilag meghatározott té-
telsor egy-egy tételét25 kidolgozva és egy könyvtári 
szituációs helyzetet megoldva.

Könyvtári 
Intézet

BME 
OMIKK Győr Miskolc Nyíregyháza Szeged

2014 31
(14)

34
(14)

22
(12)

20
(13)

24
(13) -

2015 31
(20)

25
(11)

22
(10) - 24

(9) -

2016 27
(13)

28
(17)

14
(5)

19
(10)

22
(15)

19
(9)

2017 23
(11)

26
(17) - 27

(11)
24

(13)
16

(10)

2018 29
(12)

29
(19)

21
(9)

27
(15)

23
(10)

18
(12)

Összesen 141
(70)

142
(78)

79
(36)

93
(49)

107
(60)

53
(31)

Mindösszesen 615
(324)

1. táblázat
A segédkönyvtáros képzést sikeresen befejezők száma 2014–2018 között26
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a képzés 
új engedélyeztetése óta eltelt öt év alatt összesen 
615 vizsgázó szerzett segédkönyvtáros végzettsé-
get, 53%-uk már meglévő más szakirányú felsőfokú 
végzettség mellé kapott e szakképesítésről bizonyít-
ványt.

A könyvtári terület továbbképzési lehetôségei
Mivel még mindig igen sokszor kérdésként merül 
fel a továbbképzés korábban hétévenkénti kötelező-
ségének ténye, itt is megragadjuk az alkalmat, hogy 
felhívjuk a figyelmet arra: már 2012. január elsejével 
megváltozott az 1997. évi CXL. törvény továbbkép-
zésre vonatkozó 94. paragrafusának (4) bekezdése, 
felszámolva a továbbképzés kötelezőségét és a támo-
gatás (egyébként a valóságban már úgysem létező) 
állami költségvetési forrását. A kulturális szakem-
berek továbbképzését szabályozó korábbi követő 
rendelet27 hatálya 2018. január elsejével megszűnt, 
az új miniszteri rendeletben28 foglaltakat nyilvános 
könyvtár, országos szakkönyvtár, megyei hatókörű 
városi könyvtár közalkalmazotti vagy munkaviszony 
alapján, szakmai munkakörben, legalább hat órában 
foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szak-
emberei továbbképzésének tervezése, lebonyolítása, 
finanszírozása során kell alkalmazni. Azt is szük-
ségesnek tartjuk megerősíteni, hogy az új rendelet 
– függetlenül a továbbképzés nem kötelező mivol-
tától – 2. paragrafusa az intézményvezetők számára 
feladatot fogalmaz meg: ötévenként képzési terv és 
minden naptári évre vonatkozóan beiskolázási terv 
készítését írja elő – viszont nem rendelkezik sem an-
nak fenntartóval való elfogadtatásáról, sem központi 
nyilvántartásba való eljuttatásáról. A rendelet 3. és 4. 
paragrafusa pontról pontra meghatározza mindkét 
terv tartalmát. A korábbi rendelet előírásaihoz ké-
pest nem változtak a továbbképzésben való részvétel 
megvalósulásának formái – ezeket az 5. paragrafus 
sorolja fel: hatósági nyilvántartásba vett, tanfolyam 
jellegű szakmai továbbképzés; OKJ-s képzés; álla-
milag elismert nyelvvizsga; az adott kulturális terü-
letnek megfelelő alap- és mesterképzés, szakirányú 
továbbképzés, doktori képzés; nemzetközi program, 
szerződés alapján szervezett szakirányú továbbkép-
zés29. A 6. paragrafus megerősíti a 1997. évi törvény 
94. paragrafusának (4) bekezdését: a továbbképzés-
ben való részvétel anyagi támogatását lehetőségként 
fogalmazza meg, a 7. paragrafus pedig megállapítja, 
hogy a kulturális szakemberek a képzési és a beisko-
lázási terv alapján csak olyan továbbképzésben való 

részvételre kötelezhetők, amelynek költségeit európai 
uniós vagy intézményi hozzájárulás fedezi. 
A továbbképzések engedélyezési eljárására vonatko-
zó kormányrendelet30 hatósági eljárásként határozza 
meg a képzések nyilvántartásba vételét, az 1. para-
grafus szerint a miniszter ezekről a képzésekről ható-
sági nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a könyvtári 
terület esetében azonban – igen sajnálatos módon – a 
minisztérium ügyfélszolgálati portálján31 az utóbbi 
időben egyáltalán nem frissült: a táblázat32 utolsó 
sorában egy 2016 (!) januárjában engedélyezett kép-
zés adatai szerepelnek… A Könyvtári Intézet ugyan 
a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság (KASZB) 
kérésére honlapjának e célra működtetett önálló ol-
dalán33 szintén közli a táblázatot34, de ez a táblázat 
sem naprakész: 2017 szeptembere óta nem kaptunk 
hivatalos, frissített változatot35. Sajnos, így nincs le-
hetőségünk annak kimutatására sem, hogy az Intézet 
– képzési alapfeladatának megfelelve – az összes en-
gedélyezett továbbképzés hány százalékát biztosítja 
a könyvtáros kollégák számára. A jogszabály életbe 
lépése, azaz 2018. január elseje óta a honlapunkon ta-
lálható többi szakbizottsági dokumentum – az indított 
képzések bejelentésére vonatkozó kötelezettségek; a 
KASZB felhívása; a KASZB elnökének, tagjainak 
és titkárának elérhetőségi adatai – frissítésére sem 
kerülhetett egyelőre sor. Telefonos megkeresést a 
szakmai továbbképzési program akkreditálására irá-
nyuló kérelemhez szükséges adatlap módosításával 
kapcsolatban kaptunk már, egyeztettük is javaslata-
inkat – bízunk benne, hogy ezekre az átalakításokra 
hamarosan sort kerít a Szakbizottság. Állásfoglalást 
várunk továbbá azzal kapcsolatban, hogy továbbra 
is kötelező-e a képzésekkel kapcsolatos vélemények 
rögzítésére szolgáló, a Szakbizottság által összeállí-
tott tanfolyami résztvevői minőségbiztosítási kérdő-
ív36 használata, vagy áttérhetünk a jogszabály által 
biztosított lehetőségre37: a saját magunk által össze-
állított anonim kérdőív használatára.

Továbbképzések a 2013–2016 közötti 
idôszakban
A továbbképzésekre vonatkozó állami támogatás hiá-
nyában az Intézet számára 2013-ban egyáltalán nem, 
2014 és 2016 között a korábbiakhoz képest kevesebb 
lehetőség adódott új képzések engedélyezésére. 
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Az engedélyezte-
tés időpontja

A képzés elnevezése és óraszáma

2014. március Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára 
(60 óra)

2014. június Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, 
jog) online adatbázisokkal (60 óra)

2014. június Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak - Special English Studies for Librarians (60 
óra: 50 kontaktóra + 10 óra otthoni munka)

2014. július A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (60 óra)

2014. szeptem-
ber

Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben (30 óra)

2014. december Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás - tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárak-
ban (60 óra)

2015. január A korszerű helyismereti munka alapjai (60 óra)

2015. június Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására (60 óra)

2015. június Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) (30 óra)

2016. január Könyvtári vezetési ismeretek (120 óra)

2016. július Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben (90 óra)

2016. július Könyvtári szakértői ismeretek (30 óra)

2016. augusztus A szerzői jog a könyvtárakban (30 óra: 12 kontatóra + 18 óra távoktatás)

2. táblázat
A Könyvtári Intézet engedélyeztetett képzési programjai 2014–2016 között

Alacsony volt a tanfolyamok részvételi létszáma is, 
hiszen a könyvtárosok képzésekre való jelentkezé-
sét csak az segítette, ha fenntartói támogatást kaptak 
és/vagy saját forrásból tudták biztosítani a részvétel 
költségeit (képzési díj, utazás, szállás stb.). 2014-ben 
34 képzési alkalmon 603 fő38, 2015-ben 13 képzési 
alkalmon 252 fő, 2016-ban 6 képzési alkalmon 104 
fő vett részt – tapasztalataink szerint azon képzések 
iránt volt elfogadható az érdeklődés, amelyek elvég-
zését jogszabályok írják elő vagy NKA-pályázati tá-
mogatás biztosította a költségek fedezését (könyvtári 
és többfunkciós kulturális intézményi vezetőképző, 
szakértői tanfolyam, minőségértékelés), és amelyek 
iránt a könyvtári terület változásai a legnagyobb 
igényt keltették (biblioterápia, angol szaknyelvi tan-
folyam, szerzői jog, partnerkapcsolatok).

Továbbképzések 2017 júniusától 2019 áprilisáig
2017 februárjában a Könyvtári Intézet hivatalos ér-
tesítést kapott az ágazati irányítástól arra vonatko-

zóan, hogy a 2017. évi állami költségvetésről szóló 
törvény39 XX. fejezetében az EMMI kiemelt előirány-
zatai között a kulturális szakemberek továbbképzé-
sére biztosított összeg egynegyedét továbbképzések 
megvalósítására használhatja fel, azaz 30 millió forint 
támogatásban részesül. A 2018-ra szóló költségvetési 
törvény40 elfogadása után, 2018 elején ugyanez a le-
hetőség újra megteremtődött számunkra41. Mindkét 
alkalommal komoly tervezés előzte meg az összegek 
felhasználását: egyértelmű volt, hogy a legfontosabb 
szempont a képzéseken való ingyenes részvétel biz-
tosítása lesz a könyvtárosok számára, de így adódott 
lehetőség arra is, hogy újabb képzéseket engedélyez-
tethessünk, és hogy tanfolyamaink egy részét már ne 
csak az Intézet székhelyén, az Országos Széchényi 
Könyvtárban, hanem más budapesti helyszíneken 
és vidéki megyei és felsőoktatási könyvtárakban42 is 
megszervezhessük. 
A támogatás felhasználásának tervezését nagyban 
segítette az Intézet által megvalósított két felmérés. 
Az első, amely a 2018-as év elején zajlott le a Ku-
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tatási és Szervezetfejlesztési osztály irányításával43, 
az Intézet szolgáltatásaira vonatkozó igényeket és 
elégedettséget mérte. A felmérés egyik eredménye 
azt bizonyította, hogy a kérdőívet kitöltő mintegy 
félezer könyvtáros döntő többsége a képzéseinken 
keresztül kerül közvetlen kapcsolatba az Intézettel. 
A kitöltők képzésekkel kapcsolatos véleményét a 
felmérésben három kérdés válaszai tükrözték: mi-
lyen, az Intézet által szervezett akkreditált tovább-
képzésen (témajavaslatok) szeretnének részt venni; 
milyen helyszíneken (Budapest, vidék) tartják elkép-
zelhetőnek a részvételt; milyen formában (kontakt, 
blended, e-leaning) szervezzünk továbbképzéseket. 

A beérkezett válaszok értékelése azt mutatta, hogy a 
kitöltők az ingyenes tanfolyami lehetőségeket, kor-
szerű ismereteket átadó képzések megszervezését, a 
blended és e-learing képzési formák erősítését vár-
ják el tőlünk. 
2018 decembere és 2019. január vége között újabb, 
most már kimondottan a képzési igényekre vonatkozó 
felmérést bonyolítottunk le, amelynek előkészítésé-
ben és az eredményeinek értékelésében a Könyvtári 
Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztálya volt 
segítségünkre.44 A nyilvános könyvtárak jegyzékén 
szereplő valamennyi könyvtár megkapta elektroni-
kus kérdőívünket. 

3. táblázat
A képzések iránti érdeklődés mértéke (tervezett résztvevői létszám) 2019 tavasza és 2020 ősze között
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A kérdőív kérdései a következő témákra vonatkoztak:
az Intézet képzéseire vonatkozó elégedettség –
a képzések helyszínei –
a már engedélyezett, az engedélyezés alatt álló  –
és a tervezett képzések iránti igények / a terve-
zett résztvevői létszám 2019 és 2020 tavaszi és 
őszi féléveiben
a képzések formája –
újabb továbbképzési témákra vonatkozó javas- –
latok

A kérdőívet a jegyzéken szereplő nyilvános könyvtá-
rak 43,1%-a – közöttük 14 megyei hatókörű városi, 
152 városi, 69 községi, 24 felsőoktatási, 20 országos 
és egyéb szak- és 15 egyházi könyvtár – töltötte ki. 
Azok körében, akik a korábbiakban már részt vettek 
az Intézet által szervezett képzéseken, ötös skálán 
4,46 volt a képzések színvonalára és körülményeire 
vonatkozó elégedettség mértéke. A képzések lehet-

séges helyszíneire vonatkozó kérdések arra vártak 
választ, hogy szívesen jönnek-e a kollégák az Intézet 
budapesti székhelyére vagy inkább saját megyéjük 
megyei hatókörű városi könyvtárában vennének részt 
képzéseken. Miután itt több válasz megjelölésére is 
lehetőség volt, az eredmények azt mutatják, hogy a 
kitöltők mintegy 75%-a mind a két helyszínre szíve-
sen jönne tanfolyamra.
A kérdőív kitöltésekor megjelölt, az egyes félévekre 
tervezett résztvevői létszám alapján „népszerűségi 
sorrend” alakult ki már működő és kialakítás alatt álló 
tanfolyamainkra vonatkozóan (ld. a 3. táblázatot). 
A képzések formáját firtató kérdés válaszai – itt is 
több válasz párhuzamos megjelölésére biztosítottunk 
lehetőséget – azt mutatták, hogy népszerűek a jelen-
léti és az online tanfolyamok, de elképzelhetőnek 
tartják a résztvevők a blended képzéseket is.

4. táblázat
A képzések formájára vonatkozó igények 2019. tavasz–2020. ősz között

A blended képzések iránti fogékonyságot mindenkép-
pen szeretnénk növelni, ugyanis a képzés egy részén 
konzultáció vagy gyakorlat formájában mindenkép-
pen hasznos a személyes, kontakt jelenlét – nem 
csak a távoktatási formában elsajátított ismeretek 
megerősítése miatt, de azért is, mert a tanfolyami 
csoportok kohéziója, egymás segítése, támogatása 
is könnyebb így. Hiszünk ugyan a virtuális térben 
létező szakmai kapcsolatokban, de a képzések során 
legalább ennyire fontosnak tartjuk a személyes kon-
taktust is. A már most is blended formában működő 
képzéseink tapasztalatai azt mutatják, hogy a résztve-
vők szeretik ugyan azokat a képzéseket, amelyekhez 
nem kell annyit utazni, szállást foglalni és a kontakt 
képzés idejére helyettest keresni, de – akár bevallják 
maguknak, akár nem – még mindig nem alakult ki 

elegendő jártasságuk az online tanulás módszereiben. 
Ennek megváltoztatása, pozitív irányba fordulása 
érdekében szerepel őszi terveink között egy olyan 
harmincórás, formáját tekintve szintén blended kép-
zés engedélyeztetése, amely ezeket a kompetenciákat 
erősíti majd45.
A két felmérés témajavaslatai alapján, a minisztériumi 
főosztály prioritásait figyelembe véve és a támogatás 
anyagi lehetőségeit felhasználva az adott könyvtári 
rész-szakterületek szakembereivel kidolgoztattuk az 
általunk felvállalható új témák képzési programjait. 
2017. közepe és 2019. április vége között összesen 
17 új képzés engedélykérelmét készítettük elő, és az 
engedélyek beérkezése után a képzések többségét 
felkért oktatóink közreműködésével legalább egy, de 
inkább több alkalommal már meg is valósítottuk46.
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Az engedélyeztetés 
/ engedélyezésre be-
nyújtás időpontja

A képzés elnevezése és óraszáma

2017. június Irodalmi tájékoztatás online források alapján (45 óra)

2017. augusztus Minőségirányítás a könyvtárban (120 óra)

2017. október A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (60 óra)47

2017. november Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben (60 óra: 30 kon-
taktóra + 30 óra távoktatás)

2017. november Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal (30 óra)

2017. november Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés (60 óra)

2018. március A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended) (60 óra: 30 kontaktóra + 30 óra 
távoktatás)48

2018. március Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal - Most Te is beolvashatsz! (60 óra)

2018. május A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái (60 óra)

2018. június Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai 
adatbázis-használat (45 óra)

2018. szeptember Műszaki és természettudományos szaktájékoztatás felsőfokon (45 óra)

2018. október Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat (30 óra)

2018. december A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel (30 óra)

2018. december Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári ellátására (60 óra)

2019. január Coaching szemlélettel a könyvtárban (30 óra)

2019. február Úton a felhasználók felé – könyvtári marketing és rendezvényszervezés (30 óra)

2019. március A GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés a könyvtárakban (30 óra)

5. táblázat
A Könyvtári Intézet engedélyeztetett / engedélyezésre benyújtott képzési programjai 2017. június–2019. április között

A minisztériumi támogatás lehetőséget biztosít a fel-
mérésekből is világosan kitűnő tanfolyam-kihelyezé-
si igények kielégítésére: budapesti és vidéki megyei 
hatókörű városi, felsőoktatási és országos szakkönyv-
tárakban szerveztük meg a tanfolyamok egy részét 

úgy, hogy oktatóink vállalták az utazás fáradalmait, 
a résztvevők toborzásában és a tanfolyami admi-
nisztráció lebonyolításában pedig mindig segítséget 
kaptunk a befogadó könyvtár munkatársaitól – ezért 
mindannyiuknak köszönettel tartozunk.

A tanfolyam elnevezése A tanfolyam helyszíne

Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak Csorba Győző Könyvtár, Pécs – Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközpont, Pécs

Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári 
alkalmazására Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre (8 alkalom)
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A tanfolyam elnevezése A tanfolyam helyszíne

Konstruktív konfliktuskezelés hatékony  
tárgyalási technikákkal

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged

Csorba Győző Könyvtár, Pécs (2 alkalom)

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest

SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtára, Szeged

A korszerű helyismereti munka alapjai Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok

Könyvtári partnerkapcsolatok

Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés,  
olvasásfejlesztés

Békés Megyei Tudástár és Könyvtár, Békéscsaba

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre (2 alkalom)

ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató 
Központ, Szombathely

Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen

A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest

6. táblázat
A Könyvtári Intézet kihelyezett továbbképzései 2017. június–2019. április között

A minisztériumi támogatás tekintélyes részét a kép-
zések megvalósítására fordítottuk, így a csaknem két-
éves időtartam alatt a legalább hatórás szakmai mun-

kakörben foglalkoztatott könyvtárosok egynegyede 
számára biztosítottunk – két tanfolyam kivételével 
– ingyenes továbbképzési részvételi lehetőséget.

A tanfolyam elnevezése, óraszáma
Tanfolyami 

alkalmak száma / 
résztvevők száma

Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények  
vezetői számára (60 óra) 2 alkalom / 33 fő

Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet,  
történelem, jog) online adatbázisokkal (60 óra) 3 alkalom / 43 fő

Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak  
(60 óra: 50 kontaktóra + 10 óra otthoni munka) 4 alkalom / 52 fő

Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben  
(60 óra: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) 4 alkalom / 78 fő

Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására (60 óra) 8 alkalom / 95 fő

Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári ellátására (60 óra) 1 alkalom / 13 fő

Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben (30 óra) 1 alkalom / 18 fő
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A tanfolyam elnevezése, óraszáma
Tanfolyami 

alkalmak száma / 
résztvevők száma

Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal – Most Te is beolvashatsz! (60 óra) 2 alkalom / 28 fő

Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat (30 óra) 1 alkalom / 23 fő

Irodalmi tájékoztatás online források alapján (45 óra) 2 alkalom / 30 fő

Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben (90 óra) 3 alkalom / 59 fő

Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal (30 óra) 8 alkalom / 93 fő

A korszerű helyismereti munka alapjai (60 óra) 4 alkalom / 65 fő

A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (60 óra) 1 alkalom / 25 fő

Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) (30 óra) 7 alkalom / 98 fő

Könyvtári szakértői ismeretek (30 óra) 4 alkalom / 74 fő

Könyvtári vezetési ismeretek (120 óra) 2 alkalom / 45 fő

A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái (60 óra) 1 alkalom / 19 fő

A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (60 óra) 2 alkalom / 40 fő

A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended)  
(60 óra: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) 2 alkalom / 106 fő

Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és  
statisztikai adatbázis-használat (45 óra) 1 alkalom / 18 fő

Műszaki és természettudományos szaktájékoztatás felsőfokon (45 óra) 1 alkalom / 18 fő

Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés (60 óra) 6 alkalom / 88 fő

A szerzői jog a könyvtárakban (30 óra: 12 kontaktóra + 18 óra távoktatás) 4 alkalom / 104 fő

Zenei könyvtári ismeretek III. – feltárás – tájékoztatás – új technológiák (60 óra) 1 alkalom / 16 fő

A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel (30 óra) 1 alkalom / 14 fő

Összesen: 76 alkalom / 1295 fő

7. táblázat
A Könyvtári Intézet által megvalósított továbbképzések, 2017. június–2019. április között

Mind a korábban már engedélyeztetett, mind az új 
képzések tartalmának rövid leírását, a képzést meg-
valósító oktatók névsorát, az aktuális indítási idő-
pontokat és helyszínt, az elektronikus jelentkezési 
lehetőség linkjét, a tanfolyamszervező kolléga elér-
hetőségeit a Könyvtári Intézet közelmúltban megújult 
honlapjának képzési menüpontjában az Akkreditált 
képzések49 oldalán tesszük közzé. Folyamatosan 
frissítjük éves képzési tervünket50 is a jelentkezői 

létszámok és a vidékre való kihelyezési igények 
függvényében. A szakmai programok nyilvántartásba 
vételi szabályairól szóló új rendelet vonatkozó előírá-
sait51 betartva elérhetővé tesszük éves továbbképzési 
tevékenységünk tapasztalatainak összegzését52 és az 
egyes képzések résztvevőinek a program tartalmá-
val és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről 
szóló – anonim kérdőívek válaszai alapján készített 
– összesítést53.
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Határontúli továbbképzések 2017 ôszétôl  
2019 tavaszáig

A Könyvtári Intézet jogszabályban meghatározott 
alapfeladatai közé tartozik a határontúli magyar 
könyvtárosok továbbképzésének támogatása54. 2002 
és 2006 között egy-egy alkalommal, a 2007-es Hatá-
ron túli könyvtárak fejlesztési programja55 kulturális 
kormányzati elfogadása óta rendszeresen szervezünk 
képzéseket valamennyi határontúli területen: a Mura-
vidéken, Dél-Baranyában, a Vajdaságban, Erdélyben, 
Kárpátalján és a Felvidéken. A megvalósítást koráb-
ban oktatási és kulturális minisztériumi, valamint 
NKA-pályázatok segítették: 2007 és 2011 között 535 
fő, 2014 őszén56 200 fő, a 2015/2016-os tanévben 
266 fő, a 2016/2017-es tanévben pedig 235 fő vég-
zett tanfolyamainkon57. A tevékenység bemutatására 
önálló honlapot működtetünk, amelyet a közeljövő-
ben többszempontú keresést biztosító lehetőséggel 
szeretnénk bővíteni58.

2017 ősze óta az EMMI továbbképzési támogatá-
sának egy részét használjuk fel e célra, így folya-
matosan tovább épülhet a Kárpát-medencei Ma-
gyar Könyvtárosok Továbbképzési Hálózata. A 
2017/2018-as tanévben a résztvevők száma 257 fő, a 
2018/2019-es tanévben 212 fő volt. Képzéseink egy-, 
két- vagy háromnaposak, a támogatásból oktatóink 
honoráriumát, szállás- és útiköltségét fedezzük, a tan-
folyami résztvevők számára pedig mappába rendezett 
jegyzettömböt, kártyanaptárt, szórólapot készíttetünk 
és osztunk szét a határon túli helyszínek szervezői-
nek segítségével a képzési alkalmak során. Képzési 
témáink és képzési helyszíneink a résztvevők által 
kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek válaszai alap-
ján és a korábban létrehozott ún. bázis-képzőhelyek 
– Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Beregszász, Zenta, 
Lendva, Pélmonostor – könyvtáraiban dolgozó szer-
vezőpartnereink segítségével bővülnek. 

A határontúli 
továbbképzés 

időpontja

A határontúli továbbképzés  
helyszíne A határontúli továbbképzés témája

2017. október 13. Fórum Kisebbségkutató Intézet
Somorja Kamasz(s)ok(k) –Középpontban a tinik

2017. október 19. Pélmonostori Városi Könyvtár
Pélmonostor Esélyegyenlőség a könyvtári ellátásban

2017. október 27. Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
Lendva Digitális gyűjtemények

2017. november 7. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta Gyerekek a könyvtárban

2017. november 
13.

Barsi Könyvtár
Léva A könyvtár mint közösségi tér

2017. november 
15., 22.

Nagyszőlősi Járási Központi Könyvtár
Nagyszőlős

Innovatív munkamódszerek ‒ korszerű 
könyvtári szolgáltatások

2017. november 
16-17.

Kájoni János Megyei Könyvtár
Csíkszereda Biblioterápia a könyvtárakban

2018. február 15. Pélmonostori Városi Könyvtár
Pélmonostor Konstruktív konfliktuskezelés

2018. március 2. Községi Könyvtár
Szőgyén

Minőségi iránytű a Fantázia és Tudás  
(B)irodalmában

2018. március 27. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta Gyermekek a könyvtárban II.

2018. április 5. Nagyszőlősi Járási Központi Könyvtár
Nagyszőlős

Innovatív munkamódszerek ‒ korszerű 
könyvtári szolgáltatások II.

2018. április 18. Ungvári Járási Központi Könyvtár
Téglás

Innovatív munkamódszerek ‒ korszerű 
könyvtári szolgáltatások II.
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A határontúli 
továbbképzés 

időpontja

A határontúli továbbképzés  
helyszíne A határontúli továbbképzés témája

2018. április 20. Kassa Város Ifjúsági Könyvtár
Kassa Olvasásfejlesztés „hidakkal”

2018. szeptember 
25.

Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
Lendva A magyarországi könyvtári rendszer

2018. október 10. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 
Beregszász

Digitális gyűjtemények használata a könyv-
tárakban

2018. október 26. Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár
Komárom Könyvtárosok a digitális ipari forradalomban

2018. november 
14-15.

Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület
Nagykároly Embert barátjáról, könyvtárat könyvtárosáról

2018. november 
16.

Galántai Könyvtár
Galánta

Múlt és jövő, Fantázia és Tudomány metszés-
pontjában. Célkeresztben a könyvtárosok!

2018. november 
26-28.

Apáczai Csere János Pedagógus Ház
Csíkszereda

A gyermekek olvasóvá nevelésének módsze-
rei az iskolai könyvtárosi munkában

2018. november 
27.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta

Úton a felhasználók felé - könyvtári prog-
ramszervezés, marketing és kommunikációs 

ismeretek

2018. december 5. Ungvári Járási Központi Könyvtár
Téglás Digitális kompetenciák

2019. március  
11-12-13.

Apáczai Csere János Pedagógus Ház
Csíkszereda

A biblioterápia módszereinek használata az 
iskolai könyvtárban

2019. március 
19-20.

Bod Péter Megyei Könyvtár
Sepsiszentgyörgy E-biblioterápia a könyvtárakban

2019. március 26. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta Gyerekek a könyvtárban III.

2019. április 3-4. Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület
Nagykároly Szín – Tér – Tár – Könyvtár

2019. április  
8-9-10.

Bod Péter Megyei Könyvtár
Sepsiszentgyörgy Partnerkapcsolatok a könyvtárban

2019. április 12. Fórum Kisebbségkutató Intézet
Somorja

A digitális írástudás fejlesztése: a táblázatke-
zelés és az online kérdőívek világa

8. táblázat
A Könyvtári Intézet határontúli továbbképzései, 2017. ősz–2019. tavasz között

A tanfolyamokat sikeresen befejező valamennyi 
határontúli kolléga tanúsítványt kap, amelyet a kép-
zési helyszínek helyi lehetőségeihez mérten tud elis-
mertetni könyvtárosi életpályája során. A határontúli 
partnerekkel való együttműködés keretei között segít-
séget nyújtunk abban, hogy képzési témáink egy ré-
sze engedélyezésre kerüljön az adott helyszín nemzeti 

könyvtáros- és felnőttképzési szabályainak megfele-
lően is: Zentán a biblioterápia, Sepsiszentgyörgyön 
az olvasásfejlesztés, a csíkszeredai Apáczai Csere 
János Pedagógus Háznál pedig az iskolai könyvtá-
rosok számára mindkét képzés helyi engedélyeztetési 
folyamatának kezdeményezése megtörtént.
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A folytatás lehetôségei
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény59 a kulturális szakemberek 
továbbképzésére a korábbi 120 millió forint helyett 
119,8 millió forintot irányoz elő. Egyelőre ugyan hi-
vatalos, írásbeli minisztériumi értesítést nem kaptunk 
arról, hogy a könyvtári terület támogatása a korábbi 
évekhez hasonló mértékű lesz, azonban erősen bí-
zunk ebben. Terveink szerint így egyrészt az elmúlt 
két és fél évhez hasonlóan továbbra is biztosíthatnánk 
az anyaországi és a határontúli könyvtáros kollégák 
számára az ingyenes tanfolyamokat; gyarapíthatnánk 
a kihelyezett képzések számát; megvalósíthatnánk a 
lejárt, de népszerű képzések megújítását és a még 
tervezett továbbképzési témák60 engedélyeztetését 
és lebonyolítását. A támogatás segítségével hozzájá-
rulhatnánk az Országos Széchényi Könyvtár OKR-
projektjéből61 következő új könyvtári folyamatokhoz 
szükséges tudástartalom megszerzéséhez, átadásá-
hoz, és a közművelődési területhez hasonlóan kiter-
jeszthetnénk a támogatás felhasználását az OKJ-s 
képzések megszervezésére mind az Intézetben, mind 
a partner képzőhelyek esetében.
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szakemberek	 számára	 szervezett	 továbbképzései	 (2002–
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Beérkezett: 2019. május 3.
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Bevezetés

Az 1957-es Római Szerződéssel megalakult az Eu-
rópai Gazdasági Közösség (EGK), melyet Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország 
és Olaszország hozott létre. A hat alapító tagállamhoz 
a későbbiekben még huszonkét állam csatlakozott. 
2019-ben a Brexit miatt a tagállamok létszáma hu-
szonhétre csökken. Jean Monnet és Robert Schuman 
volt az a két személy, akik az EGK létrejöttét kigon-
dolták és az alapokat lefektették. A folyamatosan vál-
tozó és alakuló nemzetközi szervezet egy egységet 
alkot Európában, ahol az uniós polgárok otthon és 
biztonságban érezhetik magukat. 

Az Európai Bizottság 1967-ben hozta létre a ’Letéti 
Gyűjtemény’ hálózatot a tagállamokban, majd ké-
sőbb azon kívül is, azzal a céllal, hogy egy helyen 
gyűjtsék és ingyenesen szolgáltassák az uniós in-
tézmények kiadványait. 18 évvel ezelőtt az Ország-
gyűlési Könyvtárban kapott helyet az Európai Unió 
Letéti Gyűjtemény, melyet Magyarország európai 
uniós csatlakozása előtt, 2001-ben Áder János, ak-
kori házelnök nyitott meg a nagyközönség előtt. Az 
uniós tájékoztatás fontos feladata a 150 éves Ország-
gyűlési Könyvtárnak és e tevékenység szerves része 
az Európai Unió információs és kommunikációs 
politikának. Magyarországon közel harminc uniós 
információt szolgáltató intézményt, irodát találunk, 

Az Európai Unió információs és kommunikációs 
politikája, az információs társadalom kialakulása 
és hatása a magyarországi információs  
társadalom fejlôdésére

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó

Az Országgyűlési Könyvtár 150 éves születésnapjára
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melyek a polgárok különböző rétegét szolgálják ki 
uniós információval. (Ld. a mellékletet) 

1.  Az Európai Unió információs és 
kommunkációs politikája (IKP)

A közösségi- és uniós politikák jól kivehető, de ko-
rántsem egyenletes fejlődési ívet leírva keletkeztek. 
Már az EGK-t létrehozó 1957-es szerződés tartalmaz-
ta a közös agrárpolitika, a közös kereskedelempoliti-
ka és vámunió szilárd alapjait. Az európai integráció 
térnyerésével az azt követő évek, évtizedek során 
egyre újabb területekre vonatkozóan született európai 
szintű szabályozás. Az információs és kommuniká-
ciós politikának az 1980-as évek végén lett központi 
szerepe, mivel az Unió életében történt folyamatos 
változások, nem úgy és nem olyan gyorsan jutottak 
el az emberekhez, mint ahogy erre szükség lett vol-
na. „A szerződésekben nem találunk kommunikációs 
politikát szabályozó külön rendelkezéseket, e politika 
azonban természetszerűen következik az Unió azon 
kötelezettségéből, hogy ismertesse a polgárokkal a 
működését és politikáit, valamint az európai integ-
ráció lényegét.”1 Az Európai Unióban az informá-
cióhoz és az informálódáshoz való jog az alapvető 
jogok között szerepel. A 1990-es évektől kezdve az 
Európai Uniót állandó válsággal küzdő szervezetként 
írták le,  amelynek a demokratikus működése kétsé-
ges, ám egyre nagyobb befolyással volt a polgárok 
mindennapi életére. Az EU és polgárai között fenn-
álló szakadék a kapcsolat és az információ hiányából 
eredt. A tagállamokban élők keveset tudtak az Unió-
ról és kevés volt a közvetlen ráhatásuk arra, hogy mi 
történik az európai politikai színtereken. Az európai 
intézmények közül a Bizottság és a Parlament hosz-
szú ideje folytat információs (egyoldalú tájékoztató) 
tevékenységet, és több éve kommunikációs (vissza-
jelzés is van) politikát.  E két intézmény viseli a fe-
lelősséget az Unió kommunikációs politikájáért. Az 
EU többi intézménye is szolgáltat információt, első-
sorban a saját tevékenységükről adnak tájékoztatást. 
A Szerződések nem szenteltek külön fejezetet vagy 
cikket a kommunikációs politikának, nem rendelkez-
tek úgy, hogy az Európai Unió folytasson informá-
ciós és kommunikációs politikát, tehát e politikának 
nincs kifejezetten szerződéses jogalapja, sem az Unió 
másodlagos jogából származó dokumentuma. Az EU 
kommunikációs politikája jelenleg az Alapjogi Char-
tán2 alapul: a 8. cikk – a személyes adatok védelme, 
a 11. cikk – a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága, a 41. cikk – a meghallgatás joga és a sa-

ját személyre vonatkozó dokumentumokba való be-
tekintés jogáról, a 42. cikk – az európai intézmények 
irataihoz való hozzáférés jogáról.
Az IKP működésének alapja mindig intézményi volt, 
bizottsági és parlamenti dokumentumok határozták 
meg. A dokumentumok lehettek bizottsági közle-
mények, feljegyzések, vélemények vagy parlamenti 
állásfoglalások, politikai nyilatkozatok, de jogsza-
bályi státusa egyiknek sem volt. A szűken vett IKP 
tisztán ’soft law’ dokumentumokon, rendelkezéseken 
alapult, nem kötelező erejű jogszabályokon. Az idő 
múlásával a hangsúly az IKP egyirányú tájékozta-
tási funkciója helyett a kétirányú kommunikációra 
tevődött át. A klasszikus információs és kommuni-
kációs eszközök használata mellett az új információs 
technológiák nyújtotta lehetőségek alkalmazása is a 
mindennapok része lett: médiakapcsolatok, informá-
ciós hálózatok, a nyilvánossághoz eljuttatott kiadvá-
nyok, az internet ‒ beleértve a web 2.0-ás eszközök 
alkalmazását ‒ valamint a közvélemény-kutatások 
(Eurobarometer) is szerepet kaptak az uniós polgárok 
tájékoztatásában. A legtöbb kiadott dokumentum az 
információszolgáltatás és a kommunikáció decentra-
lizációjának szükségességére mutatott rá. 

1.1. Az Európai Bizottság információs te-
vékenysége

1.1.1 D-terv
Az IKP-ért elsősorban az Európai Bizottság a fele-
lős. A Bizottság kidolgozza, végrehajtja, ellenőrzi 
és kibocsátja az IKP dokumentumait. Az Európai 
Bizottság 2005 óta számos politikai dokumentumot 
terjesztett be a kommunikációról. 2005-ben kiadott 
egy D-terv3 néven ismert kommunikációs stratégiát, 
ami azért született meg, mert az Európai Unió társa-
dalmi támogatottsága kicsi volt az tagállamokban. 
Hasonlóan minden demokratikus intézményhez, az 
EU sem nélkülözhette a polgárai támogatását, a támo-
gatás pedig ‒ a felmérések szerint ‒ egyenes arányban 
nő a tájékozottság szintjével. A D-terv tartalmazta 
azokat a kommunikációs stratégiákat, amelyek az 
Európai Unió demokratikus intézményei és az Unió 
polgárai között jöttek létre. A civil társadalmi szer-
vezetek bevonása az Európa jövőjéről szóló vitákba 
nagy hangsúlyt kapott, de a szociális partnerek, a 
nemzeti parlamentek és a politikai pártok bevonása 
is fontos volt. Az internetes viták, a Debate Europe 
(Vitassuk meg Európát!) oldalon folytak. Ez már 
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egyértelműen a kommunikációs politika példája volt, 
amikor kétirányú kommunikációról, párbeszédről 
volt szó. Több mint negyvenezer ember vett részt 
személyesen, több százezren az interneten keresztül 
a D-terv projektben. „A D-terv összeköttetést biztosít 
a Bizottság tevékenységeit a külvilágnak bemutató 
kommunikáció javítására irányuló európai kommuni-
kációs cselekvési terv, illetve a kommunikációs stra-
tégia és a demokrácia témakörében a közeljövőben 
megjelenő Fehér Könyv között. Utóbbi az Európai 
Uniós kommunikációs politika mögött meghúzódó 
elveket, valamint az európai intézmények és testüle-
tek közti lehetséges együttműködés területeit érintő 
konzultációs folyamat beindítását célozta meg. E 
két kezdeményezés és a D-terv együttesen egy olyan 
hosszú távú tervet vázolt fel, amely célja felpezsdíteni 
az európai demokratikus működést, illetve segíteni 
egyfajta európai közös tér kialakulását, amelyben a 
polgároknak rendelkezésükre állnak azok az infor-
mációk és eszközök, amelyek szükségesek a döntés-
hozatali folyamatban való aktív részvételhez, illetve 
amelyeknek köszönhetően az európai projektet a 
magukénak érezhetik.”4

1.1.2. Fehér Könyv
Az Európai Bizottság 2006 februárjában tette közzé a 
„Fehér Könyv az Európai Kommunikációs Politiká-
ról”5 című közleményt. A Fehér Könyvet hat hónapig 
tartó konzultáció előzte meg a civil társadalommal. 
Fő célja volt, hogy minden főbb érdekelt felet (in-
tézményeket, szerveket, hatóságokat, pártokat és a 
civil társadalom tagjait) bevonják a kommunikációs 
folyamatba. A folyamatos konzultációk összesítésé-
ből javaslatokat fogalmaztak meg. A megfogalma-
zott javaslatok gyakorlati intézkedései öt területet 
határoztak meg: 

az európai politikákkal kapcsolatos kommuni-1. 
kációs intézkedések közös elveinek meghatá-
rozása;
az állampolgárok bevonása;2. 
a médiával és az audiovizuális szolgáltatásokkal 3. 
együttműködve egy európai „nyilvános aréna” 
kialakítása;
a közvélemény megértése;4. 
együttműködés a feladatok elvégzésében.5. 

A Fehér Könyv összeurópai kommunikációs stratégia 
elfogadására tett javaslatot. Az egyértelmű volt, hogy 
a Bizottság csak kiegészítheti a tagállamok és a többi 
uniós intézmény kommunikációját, de nem veheti át 
teljesen a feladatot. A második Barroso Bizottság-

ban (2009–2014) a Kommunikációs Főigazgatóság 
nem kapott önálló biztost, hanem Viviane Redinget, 
a Bizottság alelnökét bízta meg a feladattal. Reding 
asszony az Európai Parlament meghallgatásain is 
világossá tette, hogy a kommunikáció az általa vitt 
valamennyi ügynek fontos részét képezi és az uni-
ós polgárokat hatékonyan és pontosan tájékoztatja 
majd az EU céljairól és az uniós politikák őket érintő 
eredményeiről. 

1.2  Az Európai Parlament információs 
tevékenysége

Az Európai Bizottság mellett az Európai Parlament 
foglalkozik legtöbbet kommunikációs kérdésekkel. 
2008 októberében bocsátotta ki a „Partnerség az Eu-
rópáról szóló kommunikációért”6 című dokumentu-
mot. „Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, 
hogy a pluralizmus, a szerepvállalás, a nyitottság és 
az átláthatóság elvét szem előtt tartva fejlessze az 
EU-val kapcsolatos kérdésekről szóló kommuni-
kációt annak érdekében, hogy az európai polgárok 
gyakorolhassák az Unió demokratikus életében való 
részvételi jogukat, amelyben a döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető 
legközelebb eső szinten hozzák meg.”7

Politikai nyilatkozat formájában is napvilágot láttak 
dokumentumok. 2009 után néhány évig a kommu-
nikációs politikáról születő közlemények sora meg-
szakadt. 

1.2.1 Európai Polgári Kezdeményezés
2012. április 1-jétől él az Európai Polgári Kezde-
ményezés8. Az Európai Parlament volt alelnöke, 
Georgios Papastamkos volt a kezdeményező:. „Az 
unió lakosai az európai polgári kezdeményezés se-
gítségével közvetlenül tehetnek javaslatot arra, hogy 
miről hozzon jogszabályt az EU.”9 A kezdeményezés 
célja volt, hogy a polgárok a számukra fontos kér-
déseket és témákat az Európai Bizottság elé vigyék, 
lényege, hogy javaslatot tegyenek uniós jogszabá-
lyokra, amelyeknek valódi európai kérdésekről kellet 
szólniuk. A kezdeményezés eredménye pedig, hogy 
az európai közvélemény nagy befolyással legyen az 
uniós jogalkotásra.
A kezdeményezés feltételei: 

A kezdeményezés témájának az Európai Bizott- –
ság hatáskörébe kell tartoznia;
Egymillió aláírás szükséges, amit minimum hét  –
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tagállamból kell összegyűjteni;
Hét főből álló bizottság koordinálja az aláírás  –
gyűjtését;
A bizottság tagjainak hét különböző országból  –
kell származniuk;
Az aláírásokat papíron és elektronikus úton is  –
lehet gyűjteni;
Az elektronikus gyűjtéshez az EU biztosítja a  –
szoftvert;
Az aláírásokat minden tagállamban a helyi ha- –
tóságok hitelesítik.

Az európai polgári kezdeményezés lehetőség arra, 
hogy a polgárok aktívan részt vegyenek az Unió 
életében. 2018. januárig négy kezdeményezésből 
született törvény.10

1.2.2 Párbeszéd az uniós polgárokkal  
 (2017)11

„Az EU az utóbbi időszakban komoly identitás-
válságon ment keresztül: az évforduló óta jelentős 
gazdasági és társadalmi kihívásokkal, fokozódó 
euroszkepticizmussal és szélsőségesekkel, valamint 
az európai projekt iránti bizalom csökkenésének 
korábban példa nélküli jeleivel szembesültünk. Ezt 
figyelembe véve Jean-Claude Juncker az Európai 
Bizottság elnöke mandátumának kulcsfeladataként 
határozta meg azt, hogy a válság után építsük újjá 
a hidakat Európában, és állítsuk helyre az európai 
polgárok bizalmát. E célból két fő fellépést javasolt: 
az uniós szakpolitikáknak a legfontosabb gazdasági 
és társadalmi kihívásokra való összpontosítását és a 
demokratikus legitimitás megerősítését.”12 
Juncker elnök Luc Van den Brandet, a Régiók Eu-
rópai Bizottságának korábbi elnökét az uniós polgá-
rokkal folytatott párbeszéd különleges szakértőjének 
nevezte ki. Brande 2017-ben Jelentést13 készített ar-
ról, hogyan erősíthető meg az EU és az uniós polgá-
rok közötti kapcsolat. A Jelentés az uniós polgárokat 
helyezi az EU politikai fellépésének középpontjába. 
A Jelentés számba veszi a Bizottság kommunikáci-
ós tevékenységét, megvizsgálja a nyilvánossággal 
folytatott párbeszéd előmozdítása terén jelentkező 
szinergiákat és az új partnerségi és kommunikációs 
technológiákat, hogy járulnak hozzá a polgárokkal 
kapcsolatot létesítő új hidak építéséhez. Kiemeli az 
európai fiatalok kulcsfontosságú partnerként való 
bevonásának jelentőségét is. A Jelentés konkrét 
kommunikációs iránymutatásokat tartalmaz és aján-
lásokkal zárul. 
A polgárok bizalmának visszaszerzésének érdekében 

négy sürgős fellépést javasol:
Az emberek részt vehessenek a döntésekben, 1. 
megvitathassák a lehetőségeket, majd cseleked-
jenek. 
A tényleges, valós részvételi demokrácia meg-2. 
valósítása. Az EU-nak el kell ismernie és ki kell 
aknáznia a civil társadalom képviselőinek szak-
értelmét. 
Az új kommunikációs eszközök teljes körű hasz-3. 
nálata arra, hogy az uniós polgárok könnyebben 
hozzáférjenek a digitális tartalmakhoz és maguk 
is létrehozhassanak ilyen tartalmakat. Az új tech-
nológiák, különösen a közösségi média révén a 
polgároknak lehetőségük legyen közvetlenül kife-
jezni véleményüket, és az emberek Európa szerte 
hallassák hangjukat. 
A fiatalok elsődleges célközösségként való meg-4. 
szólítása. Számukra eszközök biztosítása. A fia-
talok kulcsfontosságú partnerek a kommunikáció 
és a párbeszéd terén. 

A Jelentés 15 iránymutatást tartalmaz a kommuniká-
ciós tevékenységek javítására vonatkozóan és további 
15 ajánlással zárul.

2. Transzparencia
Az Európai Unió célja a nyitott, átlátható közigaz-
gatás létrehozása és működtetése, az emberek teljes 
körű tájékoztatása, online platformokon a dokumen-
tumok teljes szövegű elérése. A transzparencia három 
célt szolgál: közvetlen betekintés a közösségi dön-
tésekbe, az állampolgári ellenőrzés lehetősége és az 
igazgatás legitimálása. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
a kormányzás nyitottságának biztosítása nem könnyű 
feladat. A dokumentumokhoz való hozzáférés a múlt-
ban politikai jellegű törekvés volt, ma már alapvető 
jogosítvánnyá vált. 
Svédország az egyetlen állam, ahol már 1766-ban 
biztosították a hivatalos dokumentumok megisme-
rését. A többi európai országban csak a XX. szá-
zadban nyílt erre mód. Finnország 1951-ben, Dánia 
1970-ben alkotott önálló jogszabályt az információs 
szabadságról, „Magyarország 1992-ben, Portugália 
1993-ban, Írország 1997-ben, Lettország 1998-ban, 
a Cseh Köztársaság 1999-ben, az Egyesült Királyság 
és Észtország 2000-ben, Lengyelország és Románia 
2001-ben, Szlovénia 2003-ban, Németország 2005-
ben”14. Ausztria, Franciaország, Olaszország és Spa-
nyolország az eljárási jogszabályaikat igazították az 
új transzparenciát megvalósító követelményekhez. 
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Összehasonlításképpen Európán kívüli országokban 
az Amerikai Egyesült Államokban 1966-ban, Auszt-
ráliában és Kanadában 1982-ben és Új-Zélandon 
1983-ban alkottak önálló jogszabályt az információs 
szabadságról.  
A transzparencia fontos célként jelent meg az uni-
ós intézmények életében. A fogalom 1992-ben a 
Maastrichti Szerződésben tűnt fel először, majd 
1997-ben az Amsterdami Szerződésben egyéni jo-
gosítvánnyá vált. A Lisszaboni Szerződés rögzíti az 
információkhoz való hozzáférés alapvető szabadsá-
gát. Az Európai Unió 2001-ben fogalmazta meg az 
átláthatósági kezdeményezését rendelet formájában: 
„Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK 
rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvá-
nos hozzáférésről”15 címmel. A polgárok betekintést 
nyerhetnek az Uniós intézmények munkájába, nyo-
mon követhetik a jogszabályok születését. A rendelet 
felülvizsgálata folyamatos, az Európai Unió Tanácsa 
és az Európai Bizottság éves jelentést ad ki a rendelet 
végrehajtásáról. 2007-ben megjelent a Zöld Könyv 
„Az Európai Közösség intézményei által birtokolt 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés. Fe-
lülvizsgálat.”16 címmel.  2011-ben egy Bizottsági 
Jelentés17 adott számot arról, hogyan szélesítették 
ki azon intézmények körét, amelyeknek kötelezővé 
tették a dokumentumaikhoz való nyilvános hozzáfé-
rés lehetőségét.  „A Lisszaboni Szerződés 2009. de-
cember 1-jei hatályba lépését követően a Bizottság 
2011. március 21-én új javaslatot nyújtott be, hogy 
az 1049/2001/EK rendeletet a Lisszaboni Szerződés 
követelményeihez igazítsa. E javaslat célja az volt, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
egységes szerkezetbe foglalt változata 15. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően a rendelet intézményi 
hatályát az Európai Unió valamennyi intézményére, 
szervére, hivatalára és ügynökségére kiterjessze, az 
Európai Unió Bíróságára, az Európai Központi Bank-
ra és az Európai Beruházási Bankra vonatkozó bizo-
nyos korlátozásokkal.”18 A hivatalos dokumentumok 
teljes szövegű eléréssel megtalálhatók az Eur-Lex 
adatbázisban és az Európai Unió 23 hivatalos nyel-
vén olvashatók. Az uniós intézmények kiadványait az 
EUBookshop adatbázis tartalmazza. Ez nagy előrelé-
pést jelentett az unióban folyó munka átláthatóságá-
ban és az intézmények által kiadott dokumentumokba 
való betekintéshez fűződő jogot illetően. 

3. Információs társadalom
Az Európai Unió információs politikájának kezdetei 
visszanyúlnak a Közös Piac országainak miniszteri 
tanácsa 1978-ban elfogadott programjához, amely-
ben szerepelt az információs társadalom kifejezés. 
Az információs társadalom szerteágazó és sokszínű, 
egyszerre szól az információs és kommunikációs 
technológiák forradalmáról, a fejlesztési programok-
ról, a gazdasági szolgáltatásokról, de részét képezi az 
internet világa is. Az információs és kommunikáci-
ós politika igénybe vette az információs társadalom 
technológiai lehetőségeit, ami széles teret teremtett 
az információáramlásnak. A web 2.0-ás alkalmazások 
kibővítették az információs teret és interaktív lett a tá-
jékoztatás. A virtuális szolgáltatások közé az újgene-
rációs webes funkciók tartoznak és ezzel új tartalmat 
biztosítanak az intézményi szolgáltatásoknak.  A mo-
dern tömegkommunikáció a megnövekedett informá-
ciós igényeket elégíti ki. Az információs társadalom 
fogalmának használata elterjedté vált, előszeretettel 
használják a politikában, az üzleti világban, az írott 
és elektronikus média nyelvében egyaránt, elmond-
hatjuk, hogy a mindennapi életünk része lett.

3.1 Történet

Az információs társadalom kifejezés 1961-ben a ja-
pán társadalomtudományokban bukkant fel először 
Kisho Kurokawa építész és Tadao Umesao neves 
történész-antropológus beszélgetése során. 1964-ben 
egy tanulmány címeként került írásos formában első-
ként az információs társadalom kifejezés a világ elé. 
Japán már 1971-ben egy rendszerező szótárt adott ki 
az információs társadalomról. Az első angol nyelvű 
előfordulás 1970-re datálható. A kifejezés megszü-
letéséig számos terminust használtak, de az 1980-as 
évektől rendszeressé vált a használata. Becslések 
szerint az Egyesült Államok az 1960-as évek végén, 
Japán az 1970-es években, Európa nyugati országai 
a 70-es éve végén, a 80-as évek elején váltak infor-
mációs társadalmakká, míg Magyarország a közép-
európai országokkal egyetemben az ezredforduló 
környékén. 
Ha egy időpontot kellene meghatározni, akkor az 
1961-es évet mondhatjuk az információs társadalom 
kialakulás kezdetének. 
Az Unió információs társadalom politikája szoro-
san kapcsolódik az információs és kommunikációs 
politikához, hozzájárult a polgárok uniós tájékozta-
tási lehetőségének szélesítéséhez. Az Unió egy új 
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szervezeti formát hozott létre, a hálózati államot, 
amely globális és lokális kihívásoknak is megfelelt. 
A hálózati társadalom kifejezés az 1990-es évek ele-
jén jelent meg a szociológiában. Manuel Castells19 
teremtette meg a fogalmat és vezette be, aki szerint 
„a hálózati társadalom olyan társadalmi berendez-
kedés, amelynek működését a mikroelektronikára 
épülő információs és kommunikációs technológiák 
biztosítják. A hálózati társadalomban számítógépes 
hálózatok segítségével állítanak elő, dolgoznak fel 
és továbbítanak információkat.”20

A hálózati állam olyan komplex intézményrendszer, 
amelyben együtt voltak a helyi, a regionális, a nem-
zeti és a nemzetek feletti döntési szintek is.  Az Euró-
pai Unió szupranacionális politikát követett, azonban 
a legtöbb tagállam nemzeti szinten is kidolgozta a 
maga stratégiáját, sőt regionális és lokális szinten is 
születtek tervek. Az információs stratégia megjele-
nése a globalizált világban önálló politikát képviselt. 
Minden tagállamban nélkülözhetetlen volt egy olyan 
információs stratégia megteremtése, amely az infor-
mációs társadalom kialakítására törekedett, a társa-
dalom egészére hatott, fókuszában a versenyképesség 
és az életminőség állt. Castells szerint a mennyiségi 
változások, például a számítógép elterjedése, a több 
televízió-csatorna, az erőteljesebb információáram-
lás, minőségileg is megváltoztatták az emberek kö-
zötti társadalmi viszonyokat. 
Az információs hálózatokat használók ‒ netpolgárok 
‒ egy részére jellemző az információ-túltelített-
ség. A másik oldalon az információs technológiák-
tól való merev elzárkózás jelentkezik és még egy 
csoportot kell megemlítenem, akik születésüktől 
fogva a digitális szakadék túloldalára kerültek. Az 
információs hálózatokhoz nem jutókat két rész-
re oszthatjuk, az egyikük, akik nem akarnak kap-
csolódni, általában az idősebb generáció tagjai, 
ezt nevezzük generációs szakadéknak. A másik 
részen azok állnak, akik anyagi okok miatt nem 
tudnak kapcsolódni a digitális technológiákhoz.  
A fentieken kívül a digitális szakadék sokszínűsége 
megtalálható Afrika és Európa között, de Európában 
a város és vidék között, illetve egy város két negyede 
között is. A digitális megosztottság nemcsak a gaz-
dag-szegény megosztásban létezik, hanem jelen van 
az etnikai kisebbség-többség, nő-férfi és munkás-iro-
dai alkalmazottak között is. Léteznek olyan emberek, 
akik az információs hálózatokat nem ismerik és nem 
is akarják megismerni, mert egyszerűen idegenked-
nek tőlük.  Ezek a különbözőségeket figyelembe kell 
venni a jó és hatékony kommunikációs politika ki-

alakítása érdekében és igyekezni kell minden réteget 
megszólítani a maga módján és eszközével. 
A továbbiakban bemutatom azokat a jelentéseket, 
akciókat, programokat, melyek az információs tár-
sadalom fejlődését segítették.

3.2 A Bangemann-jelentés

1994-ben készült az ’Európa és a globális infor-
mációs társadalom – Az Európai Unió Tanácsának 
készült Bangemann-jelentés’21 címmel az a jelentés, 
amely megalapozta az információs társadalom meg-
teremtését az Európai Unióban. „A jelentést Martin 
Bangemann úr (bizottsági tag) által elnökölt felső 
szintű szakértői csoport készítette el az Európai Ta-
nács 1994. június 24–25. között sorra kerülő ülésére. 
A jelentés maga egy fontos nyilatkozat, amely meg-
fogalmazza a célokat és körvonalazza a globális in-
formációs társadalomban betöltendő európai szerep 
megvalósításához szükséges eszközöket.”22 A jelentés 
hangsúlyozta az európai vállalkozások nemzetközi 
versenyképességét, melynek megőrzéséhez az Eu-
rópai Tanács aktív beavatkozására volt szükség. A 
politikai beavatkozás szükségessége mellett a jelentés 
arra is rámutatott, hogy az információs infrastruktú-
ra kiépítésének és működésének finanszírozásához 
a magánszektor bevonása elengedhetetlen. A doku-
mentum továbbá a versenyszellem fontosságára is 
felhívta a figyelmet, amely új piacokat hozott létre 
és egyben megváltoztatta a gazdaság működését. Az 
állampolgárok életminőségének javítása is a célok 
között szerepelt. 

3.3  Európa útja az információs társada-
lom felé: Akcióterv

A Bangemann-jelentést követően az Európai Bi-
zottság bemutatta az „Európa útja az információs 
társadalom felé: Akcióterv” című új dokumen-
tumot, amely egyrészt gazdasági- és jogi szabá-
lyozás volt, másrészt promóciós feladatként ér-
telmezte az információs társadalommal kapcso-
latos feladatokat. Az akcióterv végrehajtása után 
felülvizsgálatra került sor, ahol négy információs 
politikai irányt határoztak meg: 1) a gazdasági 
környezet fejlesztése; 2)  befektetés a jövőbe; 3)  
 középpontban az emberek;  4) a globális kihívások 
elfogadása.
A kiemelt célok megvalósítása után 1997-ben a cél 
az erős infrastruktúra kiépítése előtt álló akadályok 
elhárítása volt. 

 CZÁKNÉ SZOMOR ILDIKÓ 



e‒239Könyvtári Figyelõ 2019/2

3.4 Zöld Könyv

A konvergenciáról szóló Zöld Könyv23 javaslatokat 
fogalmazott meg az előnyök minél átfogóbb kiak-
názása érdekében, melyek széles társadalmi vitát 
generáltak. Az egységes környezet megteremtésére 
irányuló szabályozási lépések évtizedes munkát je-
lentettek. Padraig Flynn, a foglalkoztatási és szoci-
ális ügyek biztosa, 1995-ben felállított egy szakértői 
csoportot, akik az információs társadalom helyzetéről 
készítettek jelentést. Az erős társadalmi kohézióval 
jellemezhető információs társadalom kiépítését tar-
tották elsődlegesnek és megfogalmazták, hogy mi-
lyen intézkedésekkel segíthetők elő annak megva-
lósítása. Ez már az 1999. évi ’eEurope, információs 
társadalom mindenkinek’ elvét foglalta magába. 

3.5 eEurope

Az eEurope, információs társadalom mindenkinek24 
harminc ajánlást tartalmazott, többek között gaz-
dasági- (pl. a foglalkoztatási, regionális kohéziót 
érintő), szociális (pl. életminőség, egészségügy) és 
politikai kérdésekről (pl. a demokrácia). Ez már egy 
széles látókörű információs világképet mutatott, míg 
a Bangemann-jelentés kizárólag gazdasági természe-
tű célokat fogalmazott meg. Megkezdődött az embe-
rek bevonása az információs társadalom építésébe. 
A szemléletváltás nem egyik pillanatról a másikra 
következett be, hanem fokozatosan, évek hosszú 
során át ment végbe. Az eEurope célja volt, hogy 
az Európai Unió tagállamaiban hozzáférhessenek 
az új információs és kommunikációs technikákhoz, 
és ezeket képesek legyenek a lehető legteljesebben 
használni a mindennapi élet számos területén. Továb-
bi célok voltak, hogy az állampolgároknak közvetlen 
és online hozzáférése legyen a különféle informá-
ciókhoz pl. az oktatás, a képzés, a kormányzat, az 
egészségügyi szolgáltatások, a kultúra, a szórakozás 
és a pénzügyi szolgáltatások terén. Az eEurope arra 
törekedett, hogy egy digitálisan írástudó Európát 
hozzon létre és biztosítsa, hogy ez a folyamat a tár-
sadalom minél teljesebb bevonásával történjen, nö-
velje a fogyasztói bizalmat és csökkentse az európai 
társadalom szegényebb és gazdagabb rétegei közöt-
ti különbséget. Mindehhez szükség volt az Európai 
Unió intézményeiben személycserékre is. 1999-ben 
az Európai Parlament Romano Prodit, 2004-től pedig 
José Manuel Barrosot bízta meg az Európai Bizott-
ság elnöki teendőinek végzésével. Változás történt 
az információs társadalom ügyeiben illetékes főigaz-
gatóság élén is, Erkki Liikanen finn politikus került 

az igazgatói székbe, aki új szemlélettel és moderni-
zálási programokkal lendítette előre a szakpolitikát. 
Célja volt az információs társadalomba való átme-
net európai folyamatainak felgyorsítása és az elért 
eredmények hozzáférhetővé tétele az Európai Unió 
valamennyi polgára számára. 

3.6. eEurope 2002

Az eEurope 2002-es tervet 2000 júniusában a feirai 
csúcstalálkozón fogadták el az EU vezetői. Négy ki-
emelt témát jelöltek meg: 

Az Európai digitális tartalom fejlesztésének 1. 
ösztönzése;
Az e-tartalom program (2001‒2004);2. 
A kis- és középvállalkozások digitális átállásá-3. 
nak elősegítése;
Az e-gazdaság hatása az európai vállalkozá-4. 
sokra.

A digitalizálási tervek megvalósítása elkezdődött, a 
fejlesztés folyamatos volt. Az Európai Unió támoga-
tást biztosított a tagállamoknak különböző projektek 
megvalósításában.

3.7 eEurope 2005

A 2005-ös tervet a 2002. júniusi sevillai csúcstalál-
kozón hagyták jóvá. Az „eEurope2005 program ak-
cióterve, szélessávú internethasználat mindenkinek”, 
már nem az infrastruktúrára és a hálózatok kiépítésére 
fókuszált, hanem az interneten elérhető tartalomra és 
az új szolgáltatásokra, a mennyiség helyett a minő-
ségre. A következő területeken alkalmazták az akció-
tervet: az e-kormányzat, az elektronikus oktatási- és 
egészségügyi szolgáltatások, az e-kereskedelem és az 
online közszolgáltatások létrehozása, szélesítése. 
„Az információs társadalom kihívásai 2005 után”25 
című bizottsági közlemény többek között az informá-
ciós és kommunikációs technológiák (IKT) jelentő-
ségére fókuszált:

„Az IKT eszközök és szolgáltatások ágazata ön- f

magában véve is fontos ágazat. A 90-es évek elején 
4%-kal járult hozzá az EU GDP-hez, ez mára 8%-
ra nőtt, és 2000-ben az EU foglalkoztatottjainak 
6%-a ezen a területen működött. Ez az egyik legin-
novatívabb ágazat, az EU kutatásra és fejlesztésre 
(K+F) fordított összes kiadásának 18%-át teszi ki. 
Ugyanakkor az egyik legproduktívabb ágazat is, 
az 1996–2000 közötti időszakban az átlagos éves 
termelékenységnövekedés 9% volt.
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Az IKT-nek központi szerepe van a termelékeny- f

ség növelésének és a versenyképesség javításának 
elősegítése terén. 1995 és 2000 között az EU ter-
melékenység-növekedésének 40%-a az IKT-nek 
volt betudható. Az IKT gazdasági haszna az IKT 
termékek és szolgáltatások piacán jelentkező nö-
vekedésből és innovációból, valamint az IKT-nek 
a vállalkozások teljesítményének növelésére tör-
ténő felhasználásából ered. Az IKT továbbá egyre 
növekvő mértékben képezi integráns részét min-
den ipari és szolgáltatási piacnak, vagy az IKT ele-
meknek a termékekbe való beépítésével (például 
fogyasztási cikkekbe, gépkocsikba, gyógyászati 
eszközökbe), vagy a szervizszolgáltatások része-
ként (csomagszállítás követése, e-bank). Az em-
pirikus bizonyítékok azt sugallják, hogy Európa 
USA-val szembeni lemaradása a termelékenység 
terén nagymértékben az IKT-re fordított gyengébb 
befektetésekkel magyarázható.

Az IKT erősíti a polgári részvételt és javítja az  f

életminőséget. Az IKT több és jobb szolgáltatást 
tesz lehetővé több ember számára. Az új informá-
ciós eszközök javítják az átláthatóságot és a nyílt-
ságot, valamint a kormány és a polgárok közötti 
viszonyt. Az IKT hatásos eszköz az európai sokfé-
leség és kulturális örökség megőrzése és előmoz-
dítása terén, széles körben hozzáférhetővé téve 
ezek tartalmát.”26

A 2008-ban kirobbanó gazdasági válság hatása érez-
hető volt e szektorban is. A gazdasági fejlődés csök-
kenése miatt meghiúsultak, illetve lelassultak a tervek 
és célok, pl. amelyek Európa informatikai iparának 
növekedésére és az új technológiák megjelenésére 
irányultak. Mindez újfajta gondolkodásmódot és az 
eddigi célok átgondolását tette szükségessé.

3.8 i2010

Az i2010 kezdeményezés az európai információs tár-
sadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért prog-
ram felelőse Viviane Reding vot. Az alapdokumentum 
egy mediatizált információs társadalom kiépítéséről 
szólt. Az információs és kommunikációs technoló-
giák (IKT) az élet szinte valamennyi területén rend-
kívüli lehetőségeket teremtettek. Nélkülözhetetlenné 
váltak a mai információs társadalom és általában a 
társadalom minden részében. Az IKT munkahelyeket 
és gazdasági előnyöket teremtett, valamint hozzájá-
rult az általános jóléthez. Az IKT hatása nem pusztán 
gazdasági jellegű volt, az innováció és a kreativitás 

előmozdításában is fontos szerepet játszott. Az IKT 
nyomán megváltoztak az emberek munkavégzésének, 
társasági életének és egymással való kapcsolattartásá-
nak mintázatai is. Számos új IKT alkalmazás került 
a felhasználók rendelkezésére. A Lisszaboni straté-
gia 2010-re kitűzött céljainak elérése több európai 
politikus szemében megvalósíthatatlannak tűntek, 
de az új feladatok végrehajtása továbbra is ’a világ 
versenyképes tudásalapú társadalma és gazdasága 
megteremtése’ jegyében zajlott. Az információs tár-
sadalom terén az egységes európai információs tér 
létrehozása volt a legfőbb prioritás. Ezt a technoló-
giai fejlődést az IKT tömeges méretű alkalmazása és 
a digitális konvergencia hívta életre. 

Célok:
Szélessávú internet biztosítása és népszerűsí-1. 
tése;
Biztonság garantálása és a szükséges jogi háttér 2. 
megteremtése és minél színvonalasabb online 
tartalom előállítása;
Interoperabilitás: különféle rendszerek, platfor-3. 
mok és eszközök közötti átjárhatóság;
Illegális tartalom elleni küzdelem, a csalások 4. 
visszaszorítása.

A Bizottság egyfajta gördülő tervezést alakított ki és 
a fejlesztési politikában igyekezett alkalmazkodni a 
legújabb igényekhez. 2009 augusztusában a Bizott-
ság elfogadta az Európa digitális versenyképességéről 
szóló jelentést27 és nyilvános konzultációt indított az 
IKT fejlesztését célzó megfelelő jövőbeni stratégiák-
ról. 2009. december 7-én a Tanács e konzultációban 
való közreműködésként készítette el „Az i2010 utáni 
stratégia – a nyitott, zöld és versenyképes tudás alapú 
társadalom felé”28 című dokumentumot. Az Európai 
Parlament egy jelentést fogadott el, amelynek célja, 
hogy útmutatást nyújtson a Bizottságnak a digitális 
menetrend meghatározásához.29 

3.9  Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT)

A jövőbeni terveket és célokat az Unió tíz pontban 
fogalmazta meg a 2015-ig terjedő időszakra: 

A tudás alapú gazdaság, a jólét felé vezető út;1. 
A tudásalapú társadalom: mindenki közreműkö-2. 
dése szükséges;
Zöld IKT: támogatás egy öko-hatékony gazda-3. 
ságnak;
A következő generáció infrastruktúrája: kiegyen-4. 
súlyozni a beruházásokat a szabad versennyel;
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Sima infrastruktúra: szociális pénzek beruhá-5. 
zása;
Kis és középvállalkozások támogatása;6. 
Egy egységes információs piac létrehozása;7. 
Az internetes kormányzás forradalmasítása: a 8. 
közszolgáltatások újragondolása;
Online bizalom: egy védett és biztonságos digi-9. 
tális világ alakítása;
Tiszta vezetés: az EU politika folyamatának új-10. 
ragondolása.

3.10 Európai Digitális Menetrend30

„Az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növe-
kedés megvalósítására irányuló Európa 2020 straté-
giájának egyik kiemelt kezdeményezése, az európai 
digitális menetrend arra törekszik, hogy optimali-
zálja a digitális technológiák használatából fakadó 
előnyöket”31. Az Európai Digitális Menetrend, az 
Európai Bizottság Europa 2020 stratégia hét kiemelt 
programja között szerepelt és az információs és kom-
munikációs technológiák alkalmazásának minél szé-
lesebb körű előmozdítását célozta meg. Ahhoz, hogy 
az Európai Unió versenyképes tudjon maradni a ten-
gerentúli vagy ázsiai infokommunikációs piacokkal, 
számos kihívásra kell megtalálnia a választ: 

Európában nincs egységes digitális piac. –
A számítógépes bűnözés terjedése miatt bizal- –
matlanság él az emberekben a hálózatokkal kap-
csolatban.
A hálózatok beruházás terén fejlesztésre van  –
szükség.

Az információközpontú világnak, valamint az infor-
mációs és kommunikációs technológiák széleskörű 
elterjedésének köszönhető az információs forradalom 
kialakulása. Az információs társadalom terén a tervek 
és a megvalósítások segítették az uniós információs 
intézmények munkáját. Az új eszközök és lehetősé-
gek igénybe vételével folyik a polgárok uniós infor-
mációval történő ellátása, alkalmazkodva a felhasz-
nálói igényekhez és elvárásokhoz.  Az információs 
infrastruktúra olyan technikai eszközök és technoló-
giák összessége, melyek segítségével a felhasználó 
megszerzi a szükséges információt.

4. Magyarország információs társadalom  
stratégiái

 „Az információs társadalom az országunk lehetősége 
a társadalom modernizálására, a versenyképességünk 
növelésére, az Európai Uniós csatlakozás megvalósí-

tására, a világhoz való felzárkózásra.”32 ‒ 2001-ben 
fogalmazta meg Gábor-Szabó Zoltán cikkében. Az 
új írásbeliség, a számítógép ismerete és használata 
nagyon fontos feladata volt Magyarországnak. Az 
információs társadalom nem pusztán informatikai 
infrastruktúrákról, kommunikációs rendszerekről és 
a távközlésről szólt, hanem egy társadalmat átfogó 
modernizációs programról. Fel kellett készíteni az 
embereket arra, hogy nagyfokú változás megy végbe, 
az informatika átszövi az életet, a hétköznapokat, a 
munka és szórakozás világát. Az infokommunikációs 
eszközök a mindennapjaink szerves részévé váltak. 
Magyarország információs forradalom idejét két fe-
jezetre osztjuk: 

A kezdeti időszak, az új technológia megjelenése 1. 
a rendszerváltozásig;
Új szemlélet a rendszerváltozást követően.2. 

A számítógép alkalmazásának alapjait 1971–1985 
közötti időszakban a Számítástechnikai Közpon-
ti Fejlesztési Program, 1986–1990 között pedig az 
Elektronizációs Gazdaságfejlesztési Program bizto-
sította. Magyarország informatika fejlődését 1968-tól 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
segítette.
A rendszerváltozást követően Magyarországon az 
információs társadalom kialakítására nem volt tár-
sadalmi igény, sem politikai akarat. Magyarország 
információs társadalmi alapja az Unióval folytatott 
előcsatlakozási tárgyalások alatt alakult ki, és indult 
meg a kormányzati szerepvállalás. Kezdetekben az 
Unió információs társadalom stratégiáinak átvétele 
történt, majd a Bangemann-jelentés hatására Ma-
gyarországon is elkészült a „Nemzeti Informatikai 
Stratégia” (NIS) című tervezet 1994-ben. A NIS ja-
vaslata alapján a Kormány 1997-ben létre hozta az 
Informatikai és Távközlési Kormánybizottságot33, 
melynek legfőbb feladata az információs társadalom 
megvalósításának elősegítése volt. Az Informatikai és 
Távközlési Kormánybizottság 1998-ban kiadott egy 
dokumentumot ’Az Információs Társadalom Megva-
lósításának Kormányzati Stratégiája’ címmel, mely 
a nemzetközi és a hazai informatikai változásokat, 
irányvonalakat, fejlesztési lehetőségeket, a polgárok 
informatikai képzését és a közigazgatáson belül egy 
hatékony, elektronikus kormányzást tartalmazott. A 
Miniszterelnöki Hivatalban elindult egy szakmai kez-
deményezés a versenyszféra és a kormányzat együtt-
működésével, mely számos program elindításához 
vezetett: pl. teleházmozgalom, távmunka indulása és 
a távoktatási rendszerek kialakítása. Az információs 
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társadalom célja volt, hogy az emberek képesek le-
gyenek használni a számítógépet, ehhez szükséges, 
hogy érdekeltek legyenek a számítógép használat-
ban. Ennek eszköze a Sulinet program volt. Felada-
ta, hogy minden iskolába legyen számítógép, vele 
együtt internet csatlakozás is és informatikai oktatás. 
A távlati tervek között szerepelt, hogy az iskolák-
ban minden gyerek padján ott legyen a számítógép.  
Közel harminc év alatt több mint húsz kormányzati 
információs társadalom stratégiai és fejlesztési kon-
cepció született.34 A kormányzati stratégiák mindig 
az adott kormány elképzeléseit tükrözték. 1999-től 
már szakemberek által készített dokumentumok, vi-
taanyagok kerültek napvilágra. Nem-kormányzati 
szervezetek is készítettek tervezeteket, javaslatokat, 
mint pl. a Magyar Informatikai Charta35 (2000), az 
Infokommunikációs Iparpolitikai Ajánlás (2005) és 
az Informatikai Stratégia Magyarországon (2012). 

A legújabb stratégiát és programot elemzem a kö-
vetkezőkben.

4.1  Nemzeti Infokommunikációs  
Stratégia (NIS)

A Kormány 2010-ben külön államtitkárságot hozott 
létre az infokommunikáció és az információs társada-
lom ügyének a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon 
belül. Az Infokommunikációért Felelős Államtitkár-
ság 2014. elején mutatta be hosszú távú stratégiáját, 
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia36 (NIS) néven. 
A NIS céljai között szerepelt az elektronikus ügyin-
tézés terjesztése és az adatokhoz, nyilvántartá sok-
hoz való gyors hozzáférés lehetősége. A Kormány, 
Magyarország jelen uniós költségvetési ciklusában 
(2014-2020), meghatározta az infokommunikációs 
fejlesztések irányvonalait. Célja egy megfelelő di-
gitális infrastruktúra megteremtése volt. Cselekvési 
tervek:

Digitális infrastruktúra pillér; –
Digitális kompetenciák pillér; –
Digitális állam pillér; –
Digitális gazdaság pillér; –
Horizontális tényezők. –

A Digitális infrastruktúra pillér a hazai szélessávú 
internet lefedettség teljes körű kiépítésére fókuszált, 
ehhez leginkább fiskális eszközökre volt szükség. 
A Digitális kompetenciák pillér a digitális szakadék 
mélyülésének megállítását célozta meg ‒ a lakosság, 
a KKV és a közszférában dolgozók digitális kom-
petenciáinak fejlesztését. A stratégia meghatározta 

azokat a cselekvéseket, melyek segítik a digitális 
írástudatlanság, az alacsony szintű használat és a di-
gitális megosztottság csökkentését. A digitális kom-
petencia legfőbb feladata, hogy a digitálisan írástu-
datlanok arányát a felnőtt lakósság körében 2020-ra 
30% alá csökkentse.
A Digitális állam pillér az államigazgatás műkö-
déséhez szükséges informatikai szolgáltatások biz-
tonságos működését szeretné elérni. Ilyen a belső 
infokommunikációs megoldások támogatása, az 
elektronikus közigazgatási szolgáltatások biztosítá-
sa, illetve az állami egyéb érdekkörbe tartozó elekt-
ronikus közszolgáltatások bővítése, pl. az oktatás, 
az egészségügy, a könyvtár, az állami örökséghez 
kapcsolódó intézmények körében. A Digitális állam 
célja, hogy a lakosság minden közigazgatási ügyet 
2018-ra elektronikusan intézze. 
A Digitális gazdaság pillér a gazdasági szereplők 
lehetőségeinek további fejlesztését irányozta meg, 
valamennyi gazdasági szereplő mielőbbi bekapcso-
lását a „hálózatba”. Két célterületet fogalmaz meg a 
NIS: Az egyik cél az IKT szektor vállalkozásainak 
fejlesztése, másik célterület a KKV szektor, ahol a 
’start-up’ cégek számára a kockázati tőke bevonásá-
nak megteremtése.  
Horizontális tényezők: a Biztonság, az e-Befogadás 
és a K+F+I (kutatás+fejlesztés+innováció), melyek 
különböző pillérekhez épülnek be. Elsődleges törek-
vés a 100%-os szélessávú lefedettség elérése 2020-
ra. Magyarországon a lakosság kétharmada használ-
ja az internetet napi szinten, az infokommunikációs 
eszközöket a lakosság közel 100%-a, de mégis igen 
korlátozott mértékben használjuk ki a lehetőségeket. 
Ennek oka, hogy a felhasználók híján vannak azok-
nak a képességeknek, melyek szükségesek ehhez. Ez 
a kompetenciahiány (IT tudatlanság) nem kifejezetten 
generációs probléma.

A NIS 2014-2020 között három területet határoz meg, 
ahol szükséges a felzárkóztatás: 

a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesz- –
tése;
a mikro- és kisvállalkozások internetes jelenlét- –
ének bővítése;
a közszférában dolgozók digitális kompetenci- –
áinak fejlesztése. 

A hazai e-kereskedelem folyamatosan bővül, a lakos-
ság körében népszerű az online vásárlás és az e-szol-
gáltatások igénybevétele. A korszerű e-szolgáltatások 
bevezetése közelebb hozza az állami szolgáltatáso-
kat a felhasználókhoz. Az e-kormányzati oldalak 
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látogatása folyamatosan emelkedik, a rendelkezésre 
álló elektronikus szolgáltatásokra a társadalmi igény 
megvan. A felhő alapú szolgáltatások elérhetősége 
50% kihasználtságú.  A felhőszolgáltatás jogszabályi 
hátterét 1422/2012 (X.4.) Korm. határozat teremtette 
meg, mely az önkormányzatok számára nyújtott nagy 
segítséget, bár azóta számos Kormányhatározat visz-
szavonta és módosította ezt. A papíralapú ügyintézés 
kiszorítása a cél, 2020-ig 80% elérése. A megvalósítá-
sához szükséges feltételek biztosításához közpolitikai 
és pénzügyi eszközök szükségesek. Magyarországon 
az információs társadalom kialakítása nemcsak kor-
mányzati feladat, hanem a civil szervezetekkel és 
gazdasági partnerekkel együtt oldható meg. 

4.2 Digitális Jólét Program (DJP)

Deutsch Tamás 2015-től a Digitális Jólét Program37 
(DJP) összehangolásáért és megvalósításáért felelős 
miniszterelnöki biztos38, aki a magyar internet fejlesz-
tésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáért 
felel. „Eljött az ideje annak, hogy a versenyszektor-
hoz hasonlóan az államigazgatás is minél jobban 
kihasználja a digitalizációban rejlő lehetőségeket. A 
kormány célja, hogy a lehető legtöbb szolgáltatás, 
ügyintézés legyen elérhető az internet segítségével.”39 
A Miniszterelnöki biztos tervei között szerepel, hogy 
2018-tól az állami ügyeket elektronikus úton tudjuk 
intézni, úgy, hogy személyes kapcsolatfelvételre ne 
kerüljön sor. A Digitális Jólét Program megvalósítá-
sához széleskörű párbeszéd és társadalmi egyeztetési 
folyamatok zajottak szakmai szervezetekkel, piaci-, 
civil- és tudományos szereplőkkel.  A következő évek 
digitális fejlesztési stratégiái határidőre elkészültek: 
Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiá-
ja, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Straté-
giája, Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 
és a Magyarország Digitális Startup Stratégiája. A 
Magyarország Digitális Agrár Stratégiának csak a 
tervezete született meg (2018 március). A Digitális 
Jólét Program megvalósulásához a Szupergyors In-
ternet Program járult hozzá. A Szupergyors Internet 
Program célja, hogy 2018 év végére minden család-
nak lehetősége legyen legalább 30 Mbit/s sebességű 
internetszolgáltatás igénybevételére. 2018. január 
elseje óta Európában, Magyarországon a legalacso-
nyabb az internetezést terhelő általános forgalmi adó 
kulcsa. „…a kormány kezdeményezésére a parlament 
két lépésében, 27-ről 18-ra, majd 2018. január 1-től 
5 százalékra csökkentette.”40 
A következő fejezetben bemutatom az Országgyűlés 

honlapját mint az információs és kommunikációs po-
litika eszközét, valamint az információs társadalom 
egyik jól használható „termékét”. 

5. A Magyar Országgyûlés honlapja 

„Az Országgyûlés elnökének oldala”41

A honlapelemzés célja, hogy általános képet kapjunk 
a weboldalról. Honlapelemzést, egzakt értékelést jel-
lemzően a weblapkészítők, webfejlesztők és marke-
tinges szakemberek végeznek, én szubjektív felhasz-
náló szemmel elemzem a weblapot, hogy megfelel-e 
napjaink elvárásának. Egy weblapelemzésnek számos 
kri tériuma van, ahogy ezt a szakirodalom mutatja ‒ 
igye keztem e sorvezetőt követni. Rövid, történeti át-
tekintés után mutatom be az Országgyűlés honlapját 
a teljesség igénye nélkül, mert arra egy külön tanul-
mány lenne hivatott. 
„A Magyar Országgyűlés LAN hálózata egységes a 
Képviselői Irodaházban és az Országház Kossuth téri 
épületében. A két – egymástól mintegy 300 m távol-
ságra lévő – épületet üvegszál köti össze, amelyen 
Ethernet protokoll megvalósításával alakult ki az 
egységes hálózat…..”42 és folytathatnám a technikai 
leírást a kezdetektől, ami elengedhetetlen egy infor-
matikai hálózaton belül kialakított honlap megterem-
téséhez, de nem teszem, inkább fókuszálok a honlap 
tartalmára. „Az első parlamenti webszervert 1995-
ben helyezték üzembe.”43 A honlapot a Hivatal 1996-
ban hozta létre az ’e-kormányzat’ projekt keretén 
belül. A fejlesztés az informatikai kormánybiztosság 
felügyeletével valósult meg.  A Parlament honlapja 
akkor már tájékozódásra alkalmas volt. A Parlament 
második weblapja 2001 áprilisától működött.  A leg-
frissebb Országgyűlési honlap 2014 óta áll ’nyitva’ a 
polgárok előtt, melyet górcső alá vettem. 
Az Országgyűlés honlapját, a www.parlament.hu ol-
dalon találja meg az érdeklődő állampolgár. Ami na-
gyon tetszetős és fontos a honlap tartalmának elérése 
szempontjából, hogy szinte ugyanannyi információ-
hoz jutunk állampolgárként, mint a képviselők vagy 
a szakértők. Minden parlamenttel kapcsolatos adat, 
információ elérhető az oldalról. Ez az átláthatóság-
nak köszönhető, a transzparencia eredménye. Az első 
benyomás nagyon pozitív. A honlap megjelenése a 
dizájn szempontjából esztétikus, harmonikus, meleg 
színekkel találkozunk, a képek minősége és tartalma 
az oldal színvonalát növeli. Az oldalról azonnal kide-
rül, hogy milyen információt tartalmaz, ami nagyon 
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fontos a felhasználók számára. Szerkezete átlátható, 
világos. Az oldal következetes, nem zsúfolt, szerve-
zett, könnyen elérhetők az aloldalak. „A weboldal 
kialakítása egyrészt az intézményt jellemzi, másrészt 
pedig befolyásolja a felhasználót, hogy tovább lapoz-
zon-e az intézmény oldalai között.”44 
Használhatóság szempontjának is megfelel, mert 
minden oldalról elérhető a főoldal és hivatkozásai, 
linkjei is jól működnek. A weblap minősége jó. „Az 
országgyűlési honlap a magyar közcélú interne-
tes tartalmak között talán az egyik legösszetettebb 
rendszer.”45 Tartalma áttekinthető, lényeges gon-
dolatai kiemelkednek. Görgetés, lapozás is jól mű-
ködik, megfelelő a képernyőfelbontás. Színvonalas 
szolgáltatásokkal találkozik az érdeklődő. A felső 
menüsorban találjuk a nagyobb egységeket, sok, 
tartalmas információval: Országgyűlés, Országház, 
Sajtó, Hivatal, Kapcsolat.  Ezeken belül több kisebb 
menüpontokat találunk, ahol részletes tartalmat ka-
punk: Az Országgyűlés címszó alatt többek között, 
a működést, nemzetpolitikát, az Európai Unió- és 
interparlamentáris tevékenységet. Az Országház 
cím alatt magáról az Országházról, az országházi 
látogatásról – a Látogatóközpont szolgáltatásairól 
‒ kapunk tájékoztatást. A Fotógalériában sok színes 
fotó között gyönyörködhetünk, egy virtuális sétán is 
részt vehetünk és a megújuló Kossuth térről (Steindl 
Imre program) szerezhetünk információt. A Hivatal 
tájékoztatást ad a hivatali szervezetről, felépítésről, 
gazdálkodásról, pályázatokról, szakmai programok-
ról és az Országgyűlési Könyvtárról. A főmenüsor 
alatt található a második menüsor, ahol a Parlament 
jelenlegi és a volt képviselőiről, a szószólókról, a 
tisztségviselőkről, a frakciókról, a házbizottságról és 
a bizottságokról találunk tájékoztatót. Mindemellett 
az irományokról, jegyzőkönyvekről, szavazásokról, 
ülésekről tájékozódhatunk. A második menüsorban 
szereplő témák alatt fontos adatokkal, információk-
kal, adatbázisokkal találkozunk, pl. a 2014-es cik-
lus Választási kerületek aktuális adatai megyénként 
vagy az Irományok teljes szövegű anyaga között in-
díthatunk keresést a 1994-es ciklustól napjainkig. A 
Jegyzőkönyvek alatt többek között az aktuális ciklus 
Naplóit találjuk pontos dátum szerinti eléréssel, de 
ciklusonként megtaláljuk a Naplókat 1990-től kezd-
ve. Emellett az Ülésnapok felszólalásait is olvas-
hatjuk teljes szöveggel. Az oldal középen található 
Hírablakban a folyamatosan frissülő hírfolyamot 
olvashatjuk, e mellett a jobb oldali menüsorban lép-
tetős képgalériát fedezhetünk fel, mely olyan helyek-
re kalauzolja a látogatót, amit eddig talán még nem 

ismert. A honlap aktualitása naprakész, folyamatos 
a tartalomfejlesztés, ami elengedhetetlen egy dina-
mikus oldalnál. 
Az E-futár (elektronikus futárposta) címszó alatt 
a kormány törvényalkotási programját találjuk, a 
benyújtott irományok jegyzékét, munkarendet, na-
pirendet, interpellációkat, kérdéseket, napirenden 
kívüli felszólalásokat. A napirend bontásban mutatja 
a keresett javaslat mikor és mely napirendi pontként 
kerül sorra, amit élőben nézhetünk a honlapon ke-
resztül. Innen is elérhetjük az adott ciklus Ország-
gyűlés jegyzőkönyveit és az ülésnapok felszólalásait. 
Az ülésterv tartalmazza a javaslatok tárgyalásának 
idejét, pl. egy indítvány általános vitája vagy Tör-
vényalkotási Bizottság ülése idejét. A Törvényalko-
tás Parlamenti Informatikai Rendszere (PARLEX) 
2016 év végétől működik. Az irományok elektroni-
kus begyűjtésére szolgál, a törvényhozás új doku-
mentumszerkesztő és folyamatkezelő rendszere. A 
képviselők által kezdeményezett törvényjavaslatokat 
az Irományok címszó felől érhetjük el. A Tájékozta-
tó- és háttéranyagok címszó alatt található a Képvi-
selői Információs Szolgálat (Infoszolg). Az Infoszolg 
„információs és kutatási szolgáltatásokat biztosít az 
országgyűlési képviselők és munkatársaik részére.”46 
Az egyéni megkeresések mellett háttéranyagokkal – 
Infojegyzetek, Infotablók, Elemzések – támogatják 
a képviselők munkáját, melyek közül az érdeklődő 
felhasználó is megtalál az utolsó két év anyagából 
számos munkát. 
A honlap akadálymentes, ami nagy segítség a külön-
böző nehézségekkel küzdő felhasználók számára. Az 
interaktivitás is megfelelő, mert kiaknázza az online 
médiában rejlő lehetőségeket. „…az Országgyűlés 
honlapján a plenáris üléseket elejétől a végéig figye-
lemmel lehet kísérni, a korábbi üléseket pedig vissza 
lehet nézni”47 a Videó Archívum ikonra kattintva. Az 
Országgyűlés ülésrendjét színes kép reprezentálja az 
érdeklődőknek. A Törvényalkotásról és Jogszabá-
lyok ról egy-egy külön részben találunk információt. 
A törvényalkotás jelentőssége, nyilvánossága, folya-
mata, a Köztársasági elnök szerepe a jogalkotásban 
című fejezetek adnak érthető információt az érdeklő-
dőknek. A törvényalkotási eljárás menetét egy színes, 
látványos folyamatábra mutatja. Az Országgyűlés 
jogalkotási statisztikai adatait ciklusonként lehet ki-
olvasni, pl. hány törvény vagy határozat született. A 
következő részben az elfogadott törvényeket és az 
Országgyűlési határozatokat éves bontásban találjuk. 
A Jogszabályok részben Magyarország Alaptörvé-
nyét, az Országgyűlésről szóló törvényt, Házszabályi 
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rendelkezéseket, a képviselők választásáról szóló tör-
vényt és a választási eljárásról szóló törvényt találjuk 
teljes szövegű eléréssel.
Keresőoptimalizálás (SEO – Search Engine Opti mi-
za tion) felől közelítve az elemzést, a betöltési idő mi-
nimális, azonnal reagál, indexelt oldalakat találunk. 
Az ergonómia szempontjából a honlap megfelelő, 
magába foglalja a tartalom magas minőségét. Az 
Országgyűlés weblapját angol nyelven is megtalál-
juk, a fejlesztők figyelembe vették a többnyelvűség 
fontosságát. A lap jogkövető, tekintettel van a szel-
lemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcso-
latos rendelkezésekkel, világosan közli a honlap és 
tartalmának használatára vonatkozó feltételeket. Az 
oldal és a rajta található információ nyomtatható. Az 
új honlappal párhuzamosan a régi felület is elérhe-
tő. Az Országgyűlés a Közösségi oldalakon keresz-
tül kapcsolatot tart a nagyközönséggel ‒ Facebook, 
Instagram, Youtube. Az oldal alján oldaltérkép segít 
az eligazodásban. Az Impresszum az weboldal fenn-
tartóiról és az elérhetőségekről ad tájékoztatást. 
Elemzésem végén szeretném felhívni a figyelmet a 
lap azon részére, ahol a látogató, az átláthatóságnak 
köszönhetően, pontos és teljes szövegű dokumentu-
mokat kereshet két adatbázisban: a Tematikus kere-
sőben és a Ciklusos tematikus keresőben.

Összegzés
Az információ és kommunikáció nem egyszeri cél 
elérését szolgálja, hanem olyan folyamat, amelynek 
meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Mivel 
nem létezik sem jogilag, sem gyakorlatilag egységes 
információs és kommunikációs politika az Európai 
Unióban, ezért az IKP szükségképpen kiegészítő te-
vékenység, ami az integráció és az egyes politikák 
céljait és sikereit szolgálja. Az IKP rugalmas, azon-
nal reagál a változó társadalmi helyzetekre. Az in-
tézmények alkalmazzák az információs társadalom 
által létrejött eszközöket, amelyek segítenek abban, 
hogy az információ eljusson az uniós polgárok minél 
szélesebb köréhez. Számos olyan esemény történt 
az elmúlt húsz évben az Unió életében, amivel még 
eddig nem találkozott és melyek azonnali kommu-
nikációt igényeltek. Az ezredforduló után, 2004-ben 
a legnagyobb számmal csatlakoztak ‒ egyszerre ‒ 
országok az Unióhoz, köztük Magyarország is. A 
2008-as gazdasági válság számos megoldandó kér-
dést vetett fel, melyre meg kellett találni a választ és 
komoly döntéseket kellett hozni. A Brexit gondolata, 
majd a népszavazás utáni tényleges kilépési folyamat 

új kihívás elé állította az Uniót. Az Európai Uniónak 
szembe kellett szállnia a terrorizmussal és nagy fel-
adata a migráció megoldása is. Mindezek mellett, a 
szakpolitikai területeken is meg kellett hozni mind-
azokat a döntéseket, melyek nélkül nem működhetne 
az Unió. Folyamatos volt a politikai diskurzus és az 
Unió külpolitikájában is olyan feladatok álltak elő, 
melyekre azonnali reakcióra volt szükség. Az integ-
rációs folyamat nem állt le, a nyugat-balkáni térség-
ben található országok, mint Szerbia és Montenegró, 
hamarosan az uniós tagállamok között tudhatják ma-
gukat. Mindezt naprakészen, azonnal kommunikálta 
az Unió az információs társadalom fejlődésének kö-
szönhetően, a web 2.0-ás alkalmazásokat is igénybe 
véve. Ezen kívül a technikai fejlődés hozzájárult, 
hogy a parlamenti üléseket, vitákat a webkamerák se-
gítségével tudjuk követni, hogy az uniós joganyagok 
naprakészen állnak teljes szöveggel az Eur-Lex adat-
bázisban a 23 hivatalos nyelven a felhasználók ren-
delkezésére, és azonnal keresést tudunk indítani bár-
melyik intézmény kiadványa között az EUBookshop 
adatbázisban. Mindezek az eszközök hozzájárultak 
az Európai Unió átláthatóságának megvalósításához 
és kommunikációjának fejlődéséhez. Az uniós infor-
mációk elérésének egyik színtere az Országgyűlési 
Könyvtárban működő Európai Unió Letéti Gyűjte-
mény, ahol szaktájékoztatást biztosítunk az Unió iránt 
éreklődő felhasználók számára.
Magyarországon is hasonló fejlődést és alkalma-
zást tapasztalunk az információs társadalom és a 
transzaprencia terén, mint az Európai Unió tagál-
lamaiban. Az informatika technikai és technológiai 
eredményei hatással vannak hétköznapjainkra, része 
lett életünknek. Az e-kormányzásban elért eredmé-
nyek megkönnyítik az ügyintézés menetét, lerövidítik 
idejét, pontosabban gyorsabban és sorban állás nélkül 
intézhetjük el ügyeinket. Rácz Károly kormánymeg-
bízott szavaival élve: „Államigazgatásunk szolgálta-
tási kultúrája európai színvonalú”48. Magyarországon 
94% a szélessávú internet-hozzáférés aránya, ami 
európai szinten is kifejezetten jónak mondható és 
hatszorosára nőtt az internet átlagos sebessége az 
elmúlt tíz évben (14.8 Mbps). A fejlődés nem állt le, 
az ’információs világ’ fergeteges gyorsasággal halad 
előre. Magyarország számára is fontos az átlátható-
ság, hogy a polgárok betekintést nyerjenek a Parla-
mentben folyó munkába és annak eredményeként 
született dokumentumokba, melyekhez a hozzáférést 
az Országgyűlés honlapja biztosítja.
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Problémafelvetés
Civilizációnk fejlődése ellenére a szexualitás még 
napjainkban is a szívesen elhallgatott, tabutémák 
közé tartozik. A halál és a gyász problematikája hosz-
szú időn át ugyancsak a ki nem beszélt témák közé 
tartozott. A halállal kapcsolatos szakirodalom ma már 
könyvtárnyi gyűjteményt tesz ki, a terület feltárása is 
kellőképpen részletes, a téma bibliográfiai és tartalmi 
feltártsága, visszakereshetősége nem ütközik különö-
sebb akadályba. A halált övező tabu eltűnőben van, 
információ és szakirodalom már minden érdeklődő-
nek bőségesen áll rendelkezésére. Az elmúlás és halál 
lételméleti kérdéseit szépirodalmi, filozófiai művek 
sokasága is tárgyalja, vallási, vallástörténeti szem-
pontú megközelítése úgyszintén feldolgozott. 

Nem mondható el ugyanez a szexualitás kérdé-
seiről általánosságban sem, de különösen nem a 
homoszexualitásról. Az egészségtudományok, a 
közegészségügy régóta esedékes tartozása, hogy 
a homoszexualitás szakirodalmát szisztematiku-
san feldolgozza és integrálja az oktatásba is. A 
könyvkiadók is csak mostanában kezdik felismer-
ni, hogy ennek az elhallgatott témának létező ol-
vasóközönsége van, és hogy a könyvpiacon meg-
találhatják számításukat azok a kiadók is, amelyek 
a meleg fiataloknak szóló modern szépirodalmi 
művek és műfordítások kiadására vállalkoznak.1  
Az orvosi diagnosztikában a homoszexualitás immár 
három évtizede nem sorolható a szexuális devianci-
ák közé, nem kaphat ún. ’mentális zavar’ diagnózist, 
miután a magyar pszichiátria deklarálta a DSM-IV. 

Figyelni kell rájuk! 

Az LMBT fiatalok könyvtári ellátása*

SOMORJAI Noémi 

„It is far better to foresee even without certainty than not to foresee at all.” 
(J. H. Poincaré)

„Hyper-connected societies will listen to and empower new voices and groups” 
(IFLA Trend Report, 2016 Update)

* A Könyvtárostanárok Egyesülete által szervezett Könyvtárostanárok 6. Szellemi Műhelyen 2017. március 16-án a Semmel-
weis Egyetem Magatartástudományi Intézet Könyvtárban elhangzott előadás írásos, szerkesztett  változata.
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című, a betegségek kritériumait tartalmazó zseb-
könyv kiadásával ezt a gyakorlatot. 
2009 óta (ld. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett 
élettársi kapcsolatról) a hazai jogi szabályozás is kö-
vette a bejegyzett élettársi kapcsolat választásának 
lehetőségével az egynemű párok kapcsolatának lega-
lizálását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pe-
dig 2011 óta gyűjti a statisztikai adatokat az újonnan 
bejegyzett kapcsolatok számának demográfiai válto-
zásairól a kapcsolatok egyéb jellemzőiről (https://24.
hu/belfold/2018/07/07/bejegyzett-elettars-gyerek). 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az LMBT 
(leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű) fiatalok 
nem 18 éves korukban csöppennek bele a társadalom 
hálózataiba, hanem már gyermek- és serdülőkorban 
jelen vannak az iskolai osztályokban. Nagyjából 
minden iskolai osztályban található egy-két olyan 
diák,2 akiből nem lesz heteroszexuális felnőtt. Egy 
több száz fős oktatási intézményben hozzávető-
leg 15–20 diák tartozik a szexuális kisebbséghez.  
A társadalmi stigmatizáció viszonylagos enyhülése 
következtében, valamint az interneten és a közös-
ségi médiában szabadon hozzáférhető információk 
jóvoltából ma már egyszerűbb a tájékozódás, ami 
segítheti, hogy a meleg fiatalok hamarabb felismer-
jék szexuális másságukat. 
Az igazság az, hogy a vallási előírások hiába tiltják 
és bélyegzik meg az azonos nemű társakhoz vonzó-
dó személyek kapcsolatát, a tudomány álláspontja 
ezt a nézetet a harmadik évezred hajnalán nem tá-
masztja alá. 
A melegekkel szembeni kirekesztő viselkedés, a téma 
megjelenítésének hiánya a nyomtatott és vizuális 
médiában és az oktatásban számos lelki és pszicho-
szomatikus megbetegedés (stressz, szorongás, dep-
resszió, alvás- és evészavarok, pszichoszomatikus 
problémák, fejfájás, emésztési problémák, különféle 
abúzusok, kockázatos egészségmagatartás, kockáza-
tos szexuális magatartás stb.) forrása. 
Minél nagyobb lélekszámú településen lakik egy fi-
atal, annál könnyebben tud elvegyülni a tömegben, 
és könnyebben találja meg saját közösségét, barátait. 
Minél kisebb helyen, faluközösségben él, annál ne-
hezebb az identitáskereső kamaszoknak a szexuális 
másságukat felismerni, nemhogy még felvállalni a 
szüleik, barátaik előtt – mert olyan nagymértékű az 
elutasítás és az információhiány az átlagemberek 
fejében. Elsősorban a tabutéma miatti tájékozatlan-
ságról és információhiányról beszélhetünk a homo-
szexualitás kérdéseit illetően. A vonatkozó kutatások 
hiánya és a téma kibeszéletlensége alapvetően meg-

nehezíti az információk szabad áramlását. A szolgál-
tatások finomítására irányuló figyelem és igény – ter-
mészetesen – más kisebbségre is érvényes, de nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy más kisebbségekkel 
szemben (testi fogyatékkal élők, idősek, romák stb.), 
amelyeknek tagjai nem kényszerülnek rejtőzködő 
életmódot élni, az LMBT kisebbség tagjaitól szinte 
társadalmi elvárás, hogy identitásuk e részét elrejtsék, 
letagadják, ami számos lelki vagy pszichoszomatikus 
betegséghez, értéktelenség érzéshez és extra kocká-
zatvállaláshoz vezet. Tehát nagy különbség van egy 
roma kamasz és egy homoszexuális tizenéves között, 
mert az utóbbi szüleinek gyakran fogalmuk sincs, mi-
ért olyan különc a gyerekük. Azt is hangsúlyoznám, 
hogy vidéken a túlélés sokszor egyetlen módja, ha a 
meleg kamasz elköltözik otthonról és szerencsét pró-
bál valamelyik közeli nagyvárosban, amivel azonban 
elvágja magát a családi támogatás (érzelmi, anyagi, 
álláskeresési, lakhatási, társadalmi beilleszkedési, 
párkeresési vagy egészségügyi vonatkozású) lehető-
ségétől. A roma családokban ugyanakkor köztudottan 
nagyon erős a családi összetartozás. 

Fogalmi alapok
A modern kutatások megkülönböztetik a szexuális 
orientációt és a nemi identitást.3 A meleg fiatalokra 
irányuló kutatások a nyugati társadalmakban rámu-
tattak, hogy kamaszkorban ritkán szokták felvállalni 
a nemi identitást jelölő ’címkét’ és az azzal járó kö-
vetkezményeket. Előfordul, hogy bár a kamaszkori 
útkeresésben mindkét nemhez tartozó partnerrel pró-
bálkoznak a fiatalok, de mégsem tartják magukat sem 
homoszexuálisnak, sem biszexuálisnak. A kutatók 
ezért az MSM (Men who have sex with men)4 és a 
WSW (Women who have sex with women)5 kifeje-
zéseket használják rájuk, mely kevésbé megbélyegző 
és inkább a szexuális magatartás gyakorlati oldaláról 
közelíti meg a problémát. 
A szexuális orientáció vizsgálata lélektani oldalról 
teszi fel a kérdést, vajon a személy vágyaiban, fan-
táziáiban és az álmok szintjén melyik nemmel éli át 
szexuális élményeit. Eszerint beszélhetünk heterosze-
xuális, homoszexuális, biszexuális vagy aszexuális 
személyekről. Alfred Kinsey, neves amerikai szexo-
lógus szerint a szexualitás olyan skálán képzelhető el, 
melynek egyik végpontján vannak a heteroszexuális 
egyének, a másik végpontján a homoszexuálisak és 
a kettő között folyamatos átmenetet képeznek a bi-
szexuálisok, akik egyik vagy másik irányba tolódnak 
el, vagy éppen középen foglalnak helyet.
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Troiden és Cass pszichoszexuális 
fejlôdéselmélete homoszexuális  
fiatalok körében6

A klasszikus homoszexuális fejlődéselméleti modell 
megalkotói Vivienne Cass ausztrál és Richard Troiden 
amerikai kutatók voltak, akik nagyjából egy időben, 
egymástól függetlenül dolgozták ki elméletüket. Cass 
bár részletesebben tárgyalja a fejlődési és elakadási 
kimeneteket, gondolatmenete nagy vonalakban meg-
egyezik Troiden elméletével. Troiden négy szakaszra 
bontja a fejlődési fázisokat. Az első a szenzitizáció, 
mely pubertás kor előtt jelentkezik és a perifériára 
szorultság érzésével jelentkezik. A serdülő észleli, 
hogy másként érez, mint a többi azonos nemű társa. 
A másság érzése nem feltétlenül jelenti a szexuális 
orientáció eltérésének érzését vagy ennek kognitív tu-
datosítását (felfogását), pláne nem fogalmazódik meg 
a fiatal fejében az, hogy homoszexuális volna.
Ebben a szakaszban a serdülőnek nagy szüksége 
lenne arra, hogy az iskolai környezetben tisztelettel 
bánjanak vele és elfogadják másságát. Ehhez elen-
gedhetetlen a szóbeli és fizikai bántalmazás korláto-
zása, a zaklatók informálása és edukációja. Lénye-
ges lenne a homoszexualitás témakörének oktatása 
az iskolai tanórákon, valamint a szülők bátorítása, 
hogy elfogadják és támogassák gyermekük sajátos 
identitását. Ha szükséges, irányítsák tanácsadóhoz 
vagy pszichológushoz a serdülőt.
A másság érzése mellett a kamasz nem érti ennek a 
másságnak az okát, nem képes tisztázni érzéseit és 
szavakban kifejezni zavarodottságát. Ehhez a fázis-
hoz alacsony önértékelés társul. Kerüli a többi diák 
társaságát, és ez a magába fordulás növekvő belső 
feszültséghez, mentális problémákhoz, olykor ön-
gyilkossági krízishez is vezet. Szerencsés esetben 
a serdülő túljut a kezdeti nehézségeken és felismeri 
saját homoerotikus érzéseit, bár az oktatási környe-
zet, a család és a társadalom kevéssé támogatja a 
folyamatot. 
A fejlődés második fázisában identitászavar kelet-
kezik, mivel megjelenik az azonos neműek iránti 
vonzalom, viszont hiányzik az ellentétes nem ked-
velése. Ellentmondásba kerül korábbi énképével, 
ami belső nyugtalanságot, szorongást és bűntudatot 
eredményez. Általában szükségesnek érzik, hogy 
társaiktól eltávolodjanak, izolálódjanak. A meleg 
szerepmodellek láthatóságának hiánya a társadalom-
ban nagyrészt akadályozza az önazonosság felfede-
zését és felépítését a leszbikus és meleg kamaszban. 
A harmadik fázisban először saját magának, majd 

a megbízható családtagoknak, barátoknak bevall-
ja, felvállalja a fiatal a vonzalmát. Ha ez a lépés is 
sikeresen lezajlott, a serdülő kezdi elfogadni meleg 
identitását, és kialakítja a baráti körét. Meg kell ta-
nulnia, hogyan élhet egy ellenséges (homofób) társa-
dalomban, és meg kell találnia azokat az egészséges 
életmódot biztosító stratégiákat, melyek a létezést 
számára elviselhetővé teszik. A melegek közül sokan 
szenvednek internalizált homofóbiában. A többségi 
környezet sokakra rákényszeríti, hogy elidegenedje-
nek maguktól, feledjék el saját értékeiket, és negatí-
van viszonyuljanak önmagukhoz. Külön feladat tehát 
az internalizált homofóbia minimálisra csökkentése, 
pozitív énkép megtalálása és megtartása. 
A negyedik fázisban a meleg életforma kialakításáról 
és a meleg identitás felvállalásáról beszélhetünk. Ez 
a lépés már átvezet a felnőttek világába.

Helyzetük, arányuk, információs ellátottságuk 

Hány fiatalt érint?

A legújabb amerikai kutatási adatok szerint (mely 
azonban nem feleltethető meg egy az egyben a hazai 
viszonyoknak) a polgárjogi és feminista mozgalmak 
hatására lényegesen kevesebb elfojtással és nagyobb 
felvállalási aránnyal számolhatunk: egy ezer fős ok-
tatási intézményben száz diák homoszexuális, tíz fi-
atal transzszexuális és egy diák pedig interszexuális 
lehet.7

Mekkora az információigényük?

Mivel a meleg diákok a mindennapi életben látható 
és felismerhető formában nem találkoznak a meleg 
életforma és társkeresés látható módozataival, vál-
lalható megjelenítésével, és mert a kérdést kiugróan 
szerteágazó tabu és információhiány övezi, informá-
cióigényük sokszorosa egy heteroszexuális életfor-
mába belenövő és azzal azonosulni képes kamaszé-
nak (bár bennük is hosszas vívódások előzik meg a 
felnőtt életforma kialakulását, a társkeresés útvesztőit 
és a szülőkről való leválást).

Ki (nem) támogatja ôket?

A szülők sokszor csak sejtik, hogy valami nincs 
rendben a gyermekükkel, de megkérdezni nem me-
rik, mert akkor szembesülniük kell a problémával. 
Sokuk inkább elmismásolja, hogy szembe nézzen 
fiuk, lányuk másságával. Van, hogy a szülők maguk 
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sincsenek tisztában azzal, mit jelent a mai világban 
melegnek lenni, és hogy a gyerekeknél a meleg élet-
forma felvállalása nem jelenti feltétlenül azt, hogy ne-
kik le kellene mondaniuk az unokákról.8 Ma már sok 
meleg pár vállal gyermeket. Magyarországon azon-
ban hivatalosan nem fogadhatnak örökbe gyermeket 
és mesterséges megtermékenyítésben sem vehetnek 
részt az élettársi viszonyban élő azonos neműek. 
A szülők saját neveltetésük, vallásuk, anyagi helyze-
tük, tájékozottságuk, bátorságuk és lakókörnyezetük 
függvényében vállalják fel vagy utasítják el meleg 
gyermekük támogatását. Az elutasítottság és meg 
nem értés – ahogy már korábban is jeleztem – társa-
dalmi szinten is komoly lelki tragédiákat, kötődés-
vesztést, családon belüli elszakadást és rejtőzködést 
okozhat. Az elhallgatás traumája mind a szülők, mind 
a fiatalok számára nagy terhet jelent. A mentális 
egészségügyi ellátórendszer nehezen birkózik meg 
a reá háruló feladatokkal. A melegek nem betegek, 
de az értetlenség, az információhiány, a vallási, ne-
veltetési félretájékoztatás miatt mégis sokszor beteg 
szerepbe vannak kényszerítve. Ezért a könyvtárosok-
ra különösen nagy feladat és felelősség hárul, hogy a 
tudományos eredményeket szembeállítsák a tabuval 
és az információhiánnyal. Információs szakember-
ként azonban nemcsak felelősségük, hanem lehető-
ségeik is vannak ebben.
A szakirodalom szerint a meleg és leszbikus serdü-
lők először leginkább közeli barátjuknak tárják fel a 
többségtől eltérő, másfajta érzelemvilágukat. Ha a 
szüleikben is megbíznak, akkor előbb az édesanyát 
avatják be titkukba. 
A könyvtári szakirodalomban Greenblatt 9 közléséből 
tudjuk, hogy a rejtőzködésben élő, szexuális orientá-
ciójukban bizonytalan kamaszok szívesen keresik fel 
a névtelenséget biztosító könyvtárakat és hagyatkoz-
nak az ott dolgozó könyvtárosokra, mert egy idegen 
személy előtt sokkal kisebb veszélyt jelent előhoza-
kodni a bizonytalan nemi vonzalommal kapcsolatos 
kérdésekkel. Megvan a lehetőségük, hogy ha máskor 
nem szeretnének találkozni az érintett könyvtáros-
sal, legfeljebb egy másik könyvtárban, egy másik 
– ugyancsak – ismeretlen könyvtáros segítségével 
folytatják az irodalom-és információkeresést, végig 
megőrizve anonimitásukat. Ugyanebben az írásban 
olvashatjuk, hogy egy felnőtt támogató – aki nem 
feltétlenül a szülő – milyen sokban segítheti a meleg 
serdülőt átjutni ezen a rögös életszakaszon.
A GALE (Global Alliance for LGBT Education) 
honlap Combatting SOGI-phobia in schools10 (SOGI 
– szexuális orientáció és nemi identitás) az Erasmus 

több modulos képzési programja az iskolai homofóbia 
ellen, segédanyagot kínál a homoszexualitás kérdé-
sének részletesebb társadalmi, jogi vonatkozásainak 
megbeszéléséhez.12

Egyelőre hiányoznak – vagy csak szűk körben ismer-
tek – a médiában bemutatott pozitív meleg sorsok, 
élettörténetek. A széles közönségnek szánt filmekben 
olykor felvillan egy-egy filmkocka, melyen meleg 
párok közötti intim kapcsolat látható, de a téma meleg 
fiatalok számára releváns és az életmód kialakításá-
nak segítésére alkalmas kifejtése, művészi megjele-
nítése még várat magára. A meleg és leszbikus spor-
tolók ugyancsak nehéz helyzetben vannak, hiszen az 
EuroGames meleg olimpián kívül kevés sportesemé-
nyen, sportklubban vállalhatják fel önmagukat.

Sérülékenység, kitaszítottság, meg nem értettség
Hazánkban a Háttér Társaság A leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasz-
talatai Magyarországon című 2015-ben közreadott 
kutatási jelentése13 foglalkozott behatóan az LMBT 
diákok helyzetével az oktatásban. A jelentés szerint 
az LMBT fiatalokat az iskolában gyakran érik meg-
alázó megjegyzések, akár fizikai bántalmazás is a 
diáktársak részéről, de olykor a tanári bántalmazó 
viselkedésre is akad példa. A bántó megjegyzések, 
beszólások akkor is negatívan hatnak a diákokra, ha 
rejtőzködve vannak jelen az iskolában. A kirekesz-
téshez az is elegendő, ha viselkedésük, öltözködésük 
nem illeszkedik az elvárt nemi szerephez.
A homofób légkör és a védelem hiánya kedvezőt-
lenül hat a tanulók iskolához fűződő viszonyára, 
tanulmányi előmenetelükre, valamint mentális és 
fizikai egészségükre. Kitekintésképpen egy 2012. 
évi angol felmérés szerint a LMB fiatalok 55%-a 
élt át homofób zaklatást, 96%-uk pedig homofób 
megjegyzéseket az iskolában. Az elvárások és a ne-
gatív iskolai légkör miatt a meleg fiatalok között 
nagyobb az alkohol- és drogfüggőség, gyakoribb a 
depresszió,14 és 3–7-szer nagyobb az öngyilkossági 
késztetés a kortársaikhoz képest.15 A homofób is-
kolai környezet, a tanárok képzetlensége és negatív 
hozzáállása következtében a meleg diákok iskolai 
teljesítménye többnyire gyengébb, közülük kisebb 
arányban kerülnek be felsőoktatási intézménybe, és 
könnyebben kimaradnak az oktatásból. Az állandó 
fenyegetettség miatt többször mulasztanak igazo-
latlanul az iskolából, elszöknek vagy elköltöznek 
otthonról, csellengők, otthontalanok lesznek. Ezek a 
rizikótényezők növelik a kockázatos egészségmaga-
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tartás veszélyét, szexuális életükben nem vigyáznak 
magukra, előbb kezdik a nemi életet, több partnerük 
van, védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsola-
tot. Más kérdés, hogy kellő felvilágosítás hiányában 
sokan az együttlét technikájával sincsenek tisztában.16 

Ezek az ismeretek a köztudatból és a nemi nevelési 
információátadásból teljesen hiányoznak.17 Ennél is 
nagyobb probléma, hogy a meleg kamaszok, nem is 
tudják, kitől kérhetnének segítséget, kivel oszthatják 
meg érzéseiket. 

Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) mun-
katársai az Egészségügyi Világszervezet koordiná-
lásában rendszeresen megismétlik az iskoláskorú 
gyermekek egészségével kapcsolatos felméréseket. 
A 2014. évi felmérés keretében 1985 óta immár ne-
gyedik alkalommal készítették el az adatfelvételt. A 
2014-es felmérésben már szerepeltek olyan kérdé-
sek is, melyek a fiatalok szexuális magatartására és 
érzelmi kapcsolataira vonatkoztak, és nem hagyták 
érintetlenül a saját nemükhöz vonzódó és kapcsolatot 
létesítő serdülők kikérdezését sem.18

Szakirodalmi elôzmények 

A kutatás első lépéseként átnéztem a hazai és nem-
zetközi könyvtári szakirodalmat. Magyarul nem volt 
könyvtári forrás a homoszexuális lakosság könyvtári 
ellátásáról. A szex mint könyvtári téma viszont már 
megjelent a könyvtári szaksajtóban a rendszervál-
tás utáni szakirodalomban. Eszenyi Miklós19 hely-
zetképet adó problémafelvetésére Mohor Jenő20 és 
Kövendi Dénes21 reagáltak a Könyvtári Figyelő 1993. 
4. számában. Mohor Jenő részletes cikke az ALA 
állásfoglalását is elemzi a kérdés etikai vetületéről, 
miszerint „a címkézés ugyanis (az ALA álláspontja 
szerint) az előítélet egy megjelenési formája, s mint 
ilyen, a cenzúra eszköze. Az ALA ellenzi olyan, egyes 
egyének vagy csoportok etikáján alapuló kritériumok 
meghatározását, melyek alapján bizonyos kiadványok 
eleve kifogásolhatónak ítélhetők. A könyvtárak nem 
képviselői az állományukban található eszméknek, s 
a könyvek (és más források) megléte a polcokon nem 
annak jele, hogy a könyvtár feltétlenül egyetért azok 
tartalmával.“ Vagy ugyanitt alább egy közkönyvtár 
igazgatója szerint “a közkönyvtár olyan, mindenki 
előtt nyitott információs központ, amely közönsége 
számára továbbítja mindazokat a – különféle – né-
zeteket, amelyeket az országban a szólás- és sajtó-

szabadság megenged. A könyvtárnak tehát nem az a 
feladata, hogy cenzúrázza az információkat, hanem 
hogy minden használója számára biztosítsa a döntés, 
a választás szabadságát arról, hogy mit akar, vagy 
nem akar olvasni, hallgatni, nézni.” E cikkben olvas-
hatjuk Cynthia R. Howe elmélkedését a gyermekek 
könyvtári jogairól, „Gyermek pedig az, aki 4–9 éves, 
a 10–15 éves már ifjú felnőtt, a nekik szóló szexuális 
anyag már kellő mélységben adjon tájékoztatást az 
ember szaporodásáról és nem-szaporodásáról (masz-
turbáció, fogamzásgátlás), menstruációról, házas-
ság előtti szexről és a nemi érintkezésről. Mint anya 
is csak azt kifogásolná, ha gyermeke a szexualitás 
perverz vagy erőszakos bemutatásával találkozna a 
könyvtárban. Ami a homoszexualitást illeti, mivel az 
ifjú korosztályban is vannak képviselőik, nekik épp 
úgy joguk van ugyanannyit megtudni önmagukról, 
mint heteroszexuális kortársaiknak.”
Az elmúlt 25 évben a hazai könyvtáros szakma nyo-
mon követte, hogy a szexuális tartalmú irodalom 
kiadása felzárkózott a közönség igényeihez, de a 
szexualitás témaköre viszont egyáltalán nem jelent 
meg a könyvtári szaksajtóban. A helyzet az évek mú-
lásával már kevésbé hiányos, ahhoz képest, ahogy azt 
Eszenyi Miklós 1993-ban felvázolta. Mára inkább 
abban látom a problémát, hogy a könyvtárosok at-
titűdje és felkészültsége követi-e a szexualitással és 
homoszexualitással kapcsolatos ismeretek változását, 
a társadalmi hozzáállás enyhülését, valamint hogy a 
könyvtárosok képesek-e ezekről a témákról kötetle-
nül, előítéletek nélkül társalogni a hozzájuk forduló 
olvasókkal.
A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) internetes 
adatbázisában 2007-ben még csak 20 tétel szerepelt 
homoszexuális kérdésekről 1990-től 2007-ig, és 
azok többsége is a lakosság ellátása szempontjából 
kevésbé fajsúlyos tétel volt. Az amerikai könyvtári 
szakirodalmat vizsgálva viszont már fellelhető volt 
néhány alapvetőnek tekinthető szakkönyv, melyek 
kifejezetten az LMBT felnőttek és serdülők könyv-
tári ellátását tárgyalták.22 Ezek a művek sokszor hív-
ják fel a figyelmet a kérdéshez szorosan kapcsolódó 
mentális és fizikai egészségi hátrányokra is, például 
az öngyilkosság kiugróan magas arányára. 
A homoszexualitás tematikájának feltárása az angol 
nyelvű, hazánkban is elérhető orvosi és pszichológiai 
adatbázisokban eredményesebbnek bizonyult a ma-
gyar nyelvű orvosi forrásokhoz képest. Az ENSZ és 
az Európai Unió különböző szervezetei ugyancsak 
az elmúlt évtizedekben kezdték felismerni és szóvá 
tenni a nemi kisebbség hátrányos megkülönbözteté-
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séből adódó emberi jogi, munkaügyi, egészségügyi, 
oktatási, kulturális, gyermekvédelmi és társadalmi 
problémákat.23

A homoszexuális kisebbség könyvtári ellátásának 
kérdése a 2012-ben Helsinkiben megrendezett IFLA 
kongresszus után kapott erőre, amikor az addig mellé-
kesnek tekintett LGBT Library Users informális szek-
ció több évi próbálkozás után végre befogadásra talált 
az IFLA Acquisition and Collection Development 
Section keretén belül. Az IFLA LGBTQ Users 
Special Interest Group néven megalakult szakmai 
csoport 2014 óta állandó szekcióprogrammal szere-
pel a könyvtárosok éves világkongresszusán (ahogy 
a 2017-es wroclawi IFLA világkonferencia bevezetői 
utáni nyitó előadását is ez a szekció tartotta). 
A Háttér Társaság képviselői 2016-ban ellátogattak a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárá-
ba és beszélgetést kezdeményeztek a LMBT olvasók 
könyvtári ellátásának elősegítéséről. A látogatásról 
a Háttér Társaság tudósított a honlapján,24 és a KIT 
Hírlevél is beszámolt az eseményről. 25, 26

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi In-
tézet Könyvtára két alkalommal látta vendégül a 
Könyvtárostanárok Egyesülete tagjait és az érintett 
diákokat. Először 2013-ban az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapja rendezvénysorozat keretében,27 
majd 2017-ben a Könyvtárostanárok Szellemi Műhe-
lye sorozat eseményeként,28 melyről a KTE Hírlevél 
is beszámolt.29

Támpont lehet az iskolai könyvtárosok és pedagó-
gusok számára, hogy az IFLA Iskolai könyvtári út-
mutató 2. kiadása30 két fejezetben is a hasznos for-
rások között említi az International Federation of 
Library Associations (2015). Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer/Questioning Users Special 
Interest Group (www.ifla.org/lgbtq) csoportot,* utalva 
ezzel a szekció létére és elérhetőségére. Az Útmuta-
tó hivatkozik a gyermekek tudáshoz való jogára és a 
szellemi szabadságra (36. p.) Az Etikai alapvetésben 
úgy fogalmaznak, hogy az iskolai könyvtár holiszti-
kus megközelítést alkalmaz, amely biztosítja, hogy 
minden kulturális, nyelvi, őslakos és más egyedi 
csoportot szívesen fogad. A rögzített tudáshoz és az 
információhoz való hozzáférés és a szellemi szabad-
ság gondolata az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatának 19. cikkében és az IFLA alapértékeiben 
is megjelennek (www.ifla.org/about/more) (21–22. 

p.). A témával való ismerkedés, az arról való gon-
dolkodás pedig az érintett gyerekek esetén különö-
sen hozzátartozik a személyes fejlődéshez, amit az 
iskolai könyvtár is segíteni hivatott (uo. 15. p.). Az 
iskolai könyvtár fogalmához tartozik, hogy olyan 
„biztonságos hely, ahol támogatják és bátorítják az 
egyéni érdeklődést, a kreativitást és a tanulást, ahol 
a diákok különböző – akár ellentmondásos – témá-
kat is kutathatnak biztonságban és a magánszférájuk 
tiszteletben tartásával” (16. p.). 

Mit tehet a könyvtár és a könyvtáros?
Az első kérdés az, egyáltalán akar-e tenni valamit ez 
ügyben a könyvtáros, és ha igen, van-e hozzá kellő 
felkészültsége, bátorsága. Az első – fontos – lépés 
az érzékenyítés megteremtése bármelyik kisebbségi 
olvasói csoport iránt.

Érzékenyítô tréning könyvtárosoknak31

John Vincent a brit könyvtárosegyesület, a CILIP 
kisebbségi ügyekért felelős koordinátora kidolgo-
zott egy speciális tréninget, mely az LMBT olvasók 
könyvtári jelenlétére és igényeire készíti fel a könyv-
tárosokat. Az egynapos képzésen először általános-
ságban folyik érzékenyítés kisebbségi csoportok és 
személyek iránt, majd konkrétan az LMBT szemé-
lyek felé. A melegek többszörösen stigmatizált, ki-
sebbségi stresszben élő emberek. Vannak, akik csak a 
barátaik előtt, mások csak a családjuk előtt is, megint 
mások inkább a munkahelyükön mutatkoznak meg, 
de a családjuk előtt nem. A könyvtárosokat a trénin-
gen beavatják annak átérzésére, milyen rejtőzködés-
ben, folyamatos stresszben élni, rettegve a homofób 
zaklatástól. Milyen érzés félelemmel belépni a gim-
náziumba, egyetemi campusra, az orvosi rendelőbe 
vagy a könyvtárba, szorongani a tornaórákon vagy 
azért, mert nem tudják használni a nemi identitásuk-
nak megfelelő mosdót. A szülők gyakorta elzavarják 
meleg gyermeküket otthonról, vagy a fiatalok maguk 
hagyják el a családi védettséget. Akaratukon kívül 
csellengők, otthontalanok lesznek.32,33 A kockázatos 
szexuális viselkedés, a kapcsolatteremtési nehézsé-
gek és a súlyos információhiány miatt gyakori, hogy 
öngyilkossági gondolatok merülnek fel a fiatalokban. 
Tehát a könyvtáros legyen tudatában, hogy a sze-
xuális kisebbséghez tartozó fiatalok öngyilkossági 
gondolata sokszorosa kortársaik hasonló késztetése-

*  Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Queer Olvasók Speciális Ér-
deklődési Csoportja
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inek.34 A tréning zárásaként beszélgetnek napjaink 
ismert LMBT személyiségeiről, irodalomban, film-
művészetben, politikában, illetve a könyvtári vonat-
kozásokat is tárgyalják.
A kezükbe adott szépirodalom, mely meleg szereplők 
életéről és megküzdési lehetőségeiről szól a társada-
lomban, szó szerint életmentő lehet.35

Állományfejlesztés és –feltárás, biztonsá-
gos körülmények biztosítása

Mivel a leszbikus, meleg, biszexuális és transz-
szexuális diákokat számtalan módon éri hátrányos 
megkülönböztetés szexuális másságuk miatt, az isko-
lai könyvtár legyen zaklatásmentes, biztonságos hely 
a számukra, amit egy „Biztonságos tér” táblával meg 
is lehet erősíteni és mindenki számára láthatóvá tenni. 
Fontos, hogy az oktatási intézményben olyan hangu-
lat legyen, ahol a tanári testület és az iskola vezetése 
írásban is vállaltan védelmébe veszi a meleg hallga-
tókat, és nem engedi az intézményben a bántalmazás 
semmilyen formáját. Az Egyesült Államokban azért 
hozták létre az iskolai Meleg-Hetero Baráti Köröket, 
hogy a melegek szülei, barátai és a meleg tanárok is 
egységesen képviselhessék a meleg tanulók jogait és 
védelmét az oktatási intézményen belül és az iskolán 
kívüli rendezvényeken egyaránt.
Az iskolai könyvtárban és a helyi közkönyvtár gyer-
mekrészlegében legyenek meleg fiatalok életéről 
szóló szépirodalmi könyvek is. A szépirodalomban 
például alapkönyvnek számít a James Lecesne Trevor 
című könyve, mely magyarul a Tilos az Á kiadónál je-
lent meg 2012-ben, majd 2014-ben. Ne feledkezzünk 
meg a meleg fiatalok szüleiről sem, nekik ajánlható 
Fischer Eszter Meleg a gyerekem?! című könyve a 
Saxum kiadótól (2010), vagy a könyvtárosok és ta-
nárok tájékoztatásáról sem, számukra a Mesebeszéd. 
A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve egyes fe-
jezetei jelentenek ajánlott olvasmányt. A pozitív 
kimenetelű, sikeres és küzdelmes meleg felnőttek 
és fiatalok sorsát ábrázoló, magyarul is megjelent 
szépirodalmi művekből a Moly oldalán találhatunk 
válogatást.36 A beszerzett műveket tegyük könnyen 
visszakereshetővé a könyvtár nyilvános katalógusá-
ban. Fontos, hogy ne használjunk elavult tárgysza-
vakat, frissítsük tárgyszókészletünket, alkalmazzunk 
a fiatalok szóhasználatának és a korszellemnek meg-
felelő kulcsszavakat is. Manapság már a leszbikus, 
meleg, biszexuális, transzszexuális, interszexuális 
fogalmak és az LMBT rövidítés, valamint kiterjesz-
tései alapfogalomnak tekinthetők a feltárásban.37 A 

beszerzett könyveket tegyük láthatóvá a polcokon, ne 
rejtsük el a többi könyv közé, és célszerű egy „fülön” 
jelezni a könyvek helyét a könyvtárban. (Az angliai 
könyvtárakban tíz évvel ezelőtt arról folyt vita, va-
jon az egy helyre csoportosított elhelyezés, vagy az 
állományba szétosztott elrendezés célszerűbb-e az 
olvasók szempontjából.)38

Az LMBT fiatalokkal kapcsolatos problémákról, 
és a segítésről a hazai pedagógiai szakirodalom-
ban már találhatunk támpontokat. Ezek az írások a 
fiatalokkal dolgozó könyvtárosoknak is segítséget 
nyújthatnak.39

Milyen információszükséglete van az LMBT  
fiataloknak?
A szakirodalomban alig találunk cikket, mely a meleg 
diákok információszükségleteit vizsgálná. Kivételt 
képez Walker és munkatársai vizsgálata. Ők 2013-
ban kikérdeztek még tanuló és már végzett LMBT 
középiskolai diákokat és iskolai könyvtárosokat. Az 
adatok alapján a tanulók könyvtárhasználata alacsony 
fokúnak mondható, egyrészt az LMBT téma könyv-
tári láthatatlansága, másrészről a félelemérzet miatt, 
noha legtöbbjük szívesen használná a könyvtárat 
megfelelő ellátás esetén. A könyvtárosok általában 
pozitívan állnak az LMBT fiatalok információellá-
tásához, sokan közülük semlegesen viszonyulnak a 
melegekhez, míg mások célzott szolgáltatásokkal, 
aktívabban is segítenék a meleg diákokat. A könyv-
tárosok ismeretei és önbizalma szintén változatos 
képet mutatott a felmérésben.
Mindenesetre bőven van teendő az LMBT diákok 
könyvtári ellátását illetően, akár iskolai, akár köz-
könyvtárakat vizsgálunk. A cikk tematizálja a diákok 
információigényét. Sorrendben a legfontosabb kérdés 
számukra a szexuális egészségre vonatkozó informá-
ció, majd a coming out – előbújás és az önelfogadás 
– hogyanjára kíváncsiak. Ezt követi az LMBT embe-
rek jogaira vonatkozó tájékoztatás, majd a civil moz-
galmak, mint a történelem sokszor láthatatlanná tett 
vetülete kerül az érdeklődésük fókuszába. Ezek után 
következik az LMBT hősöket ábrázoló szépirodalom 
és a ma is élő LMBT személyek önéletrajzi írásai.40

A meleg serdülők identitáskeresésük ezen idősza-
kában általában a világhálón keresnek információt, 
ahol védett vagy annak látszó környezetben, ano-
nim módon lehet ismerkedni, hasonló érzésű társra 
találni. A fiatalok életét befolyásoló tabu témákra 
vonatkoztatva különösen fontos, hogy a könyvtáros 
megtanítsa a fiatalt, hogyan lehet megkülönböztetni 
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a színvonalas tartalmat közlő, kontrollált információt 
nyújtó honlapokat a veszélyt rejtő, téves információt 
közlő oldalaktól. A könyvtárosnak érdemes a hazai 
civil szervezetek létére és honlapjára is felhívni a 
fiatal figyelmét, és tájékoztatni a közelben található 
meleg szervezetek elérhetőségéről, melyek vidéken 
általában az egyetemi városokban találhatók. 
Számos ‘Biztonságos tér’ felirattal jelzett közösségi 
tér található a Szegedi LMBT Közösségért szervezet 
honlapján is, mely az országban található LMBT 
barát vendéglátó és kulturális szolgáltató helyeket, 
műhelyeket sorolja fel.41

LMBT szervezetek és szolgáltatásaik Ma-
gyarországon

A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és 
interszexuális emberek civil kezdeményezésű és 
fenntartású információs és jogvédő szervezete az im-
már 24 éves múltra visszatekintő Háttér Társaság.42 
A szervezet küldetése, hogy az országban bárhol 
élő leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális és 
interszexuális felnőtteknek és fiatalkorúaknak nyújt-
son támaszt, jogi tanácsot, lelki segélyt és megfelelő 
információt. A Lelki segélyszolgálat az ingyenesen 
elérhető zöld számról (137–37) minden este 18–23 
óráig fogadja a hívásokat, ezen kívül skype-on, 
chaten és e-mailen is fogadják a hívók kérdéseit. A 
Személyes segítő szolgálat 10–12 alkalmas csoportos 
konzultációban segíti az elfogadással, előbújással, 
konfliktuskezeléssel kapcsolatban tanácsot kérőket. 
Közösségi rendezvényeket, társadalmi, egészségügyi, 
diszkriminációs kutatásokat szerveznek, valamint 
rendszeresen végeznek érzékenyítést a különböző 
szakmák és testületek tagjai számára. Önálló könyv-
tár és archívum is az érdeklődők rendelkezésére áll, 
egyelőre csak helyben használatra. A katalógus sze-
rint a feldolgozott állomány 1272 kötete rendelkezik 
raktári jelzettel, további 1910 tételhez kapcsolódik 
elektronikus dokumentum, ebből 261 könyv és 682 
jelentés, a többi folyóiratcikk, könyvfejezet, szakdol-
gozat vagy egyéb rövidebb dokumentum.43 A könyv-
tár használatához előzetes bejelentkezés szükséges 
az archivum@hatter.hu e-mail címen. A Háttér Tár-
saság mellett a leszbikusok számára a Labrisz Lesz-
bikus Egyesület,44 a transzszexuális és nemükben 
bizonytalan személyek és fiatalok számára pedig a 
Transvanilla Egyesület45 segíti a tájékozódást célzott 
információval.

Egyházi lelki támogatás

A történelmi egyházak képviselői bűnös személy-
ként tekintenek a homoszexuálisokra, amiért a hívő 
fiatalkorúak súlyos lelkiismereti válságba kerülnek, 
ha választani kell a vallásos neveltetés és szexuális 
orientáció között. A szociális munka területén az 
amerikai szakirodalom ebben az esetben azt javasol-
ja, hogy a család keressen a melegek felé nyitottabb, 
befogadó egyházi közösséget.46 Magyarországon ma 
a hagyományos egyházak között az evangélikus egy-
házon belül található melegeket befogadó közösség, 
de Perintfalvi Rita katolikus teológus is tevőlegesen 
felkarolja a történelmi egyházak által kirekesztett, 
vallásukat megtartani szándékozó LMBT fiatalokat 
és felnőtteket.47

Könyvtári programok
Számos rendezvényen találkozhatunk az Élő könyv-
tár programmal, akár a Sziget Fesztiválon, akár az 
LMBT Történeti hónap rendezvény keretében, ahol 
az ’élő könyvek’ személyesen ismertetik élettörténe-
tüket az érdeklődőkkel. Az iskolai programok része-
ként egy könyvtár által szervezett program is lehet 
az Élő könyvtár, ahova közismert vagy hétköznapi 
meleg személyeket hívnak el, hogy láthatóvá tegyék 
és életközelbe hozzák a LMBT emberek személyes 
tapasztalatait és problémáit.48

Melegség és megismerés program

A Melegség és megismerés49 program 2000 óta 
működik és célja, hogy oktatási intézményekbe és 
cégekhez látogasson el meghívásos alapon, ahol el-
mondják, hogy minden iskolában és munkahelyen 
vannak meleg diákok, akik ugyanúgy barátokat ke-
resnek maguknak, mint társaik, csak számukra ez 
nehezített pálya. A meleg életforma lehetőségéről, 
az előbújásról nehéz lehet beszélni támogatók nélkül, 
holott az iskola és a tanárok megértésükkel és védett 
terek (iskolai könyvtár, igazgatói és tanári szoba, diák 
önkormányzat helyisége, kijelölt mosdó) biztosítá-
sával megtehetik a kellő lépéseket. A Melegség és 
Megismerés programban képzett önkéntesek vesz-
nek részt, akik személyes élettörténetükön keresztül 
hozzák közelebb a melegek elfogadását, csökkentik 
az információhiányt, és védettebbé teszik az iskolai 
környezetet a LMBT diákok számára a program be-
mutatásával.. A Melegség és megismerés program 
könyvtárak számára is elérhető.
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Mit tehet még a könyvtáros az iskolai 
könyvtárt használó LMBT olvasókért?

Ha a diák a könyvtárost bizalmába fogadta, a könyv-
táros biztosítsa a diákot diszkréciójáról. A maximális 
bizalom és titoktartás alapvető feltétel a könyvtáros–
diákolvasó között, akárcsak az orvos–beteg kapcso-
latban. Ha nem rendelkezik a könyvtár a melegek 
életét bemutató irodalmi művekkel, fontos, hogy a 
könyvtáros szóban bátorítsa, támogassa az identitását 
kereső diákot, és irányítsa a közelben működő LMBT 
szervezethez, egyetemi baráti körhöz, ahol hasonló 
felfogású barátokra találhat. Ha ez nem megoldható, 
az interneten mutassa meg olyan civil szervezetek 
oldalát, ahol ellenőrzött információt talál orientáci-
ójának megfelelően, és javasolhatja, csatlakozzon a 
közösségi oldalakon LMBT csoportokhoz, vallási 
közösségekhez. A gyerek szüleinek az LMBTQI sze-
mélyek szülei, hozzátartozói Facebook csoporthoz 
való csatlakozást lehet ajánlani adott esetben. Nem 
szabad elfeledkezni arról, hogy nemcsak a diák, ha-
nem szülei, tanárai is információra szorulnak, ezért 
őket is világosítsuk fel, hogy a melegség már év-
tizedek óta nem minősül betegségnek, a homosze-
xualitás az emberi szexualitás természetes, minden 
időben létező változata, és csak a társadalmi tabuk 
felszámolásával és az ellenőrzött információk át-
adásával, ismeretterjesztéssel lehet a fejekben lévő 
tudatlanságot és téves elképzeléseket eloszlatni. A 
könyvtáros legyen partner és támogató személy az 
elutasító környezetben, akár az iskola, akár a család, 
a sportklub, vagy a vallási közösség zárja ki a meleg 
kamaszt. A könyvtáros javasolhatja az oktatási intéz-
ményben a Meleg-Hetero Baráti Kör létrehozását, 
ami nemcsak a melegekkel szembeni bántalmazás és 
diszkrimináció ellenszere, hanem az iskola légkörét 
általánosságban is javítja, a diákok – bármelyik ki-
sebbséghez tartozzanak is – nagyobb biztonságban 
fogják érezni magukat, és a tanároknak is nagyobb 
sikerük lesz a kívánatos emberi együttélés és kom-
munikáció átadásával.50

*
Köszönöm dr. Túry Ferencnek, a Magatartástudomá-
nyi Intézet korábbi igazgatójának szakmai segítségét, 
valamint az intézet tudományos alkotóközössége 
inspiráló támogatását. Külön köszönöm Dömsödy 
Andrea kiegészítéseit és kritikai észrevételeit a kéz-
irat változataihoz.
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Újabb tízezer részegység került az EPA-ba 

2019. június 5-én bekerült az EPA-ba az idei tízezredik részeség, így most már több mint 96 
ezer füzetet/lapszámot lehet böngészni az EPA archivált gyûjteményrészében.

Katalist, 2019. június 6. –  Uri-Kovács József tájékoztatása 
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Megújult a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont honlapja

Hosszas elôkészítés után megújult a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont honlapja  
a www.lib.pte.hu alatt. A könyvtár szervezeti és minôségi fejlôdése és a használói igények válto-

zása egyaránt igényelte a reszponzív, mobiltelefonra és tabletre optimalizált honlap  
létrehozását. Az új honlap mind külsejében, mind  struktúrájában igazodik a felhasználói  
igényekhez és a könyvtár fiatalosabb, lendületesebb arculatához. Az angol nyelvû honlap  

az ôsz folyamán várható. 

Katalist, 2019. május 30. –  Szarka Vera tájékoztatása alapján 
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Műhely

Bevezetés
A szemantikus web technológiájának alkalmazása 
sok közgyűjtemény számára többoldalú kihívást 
jelent. Új szemléletmódot, a könyvtári feldolgozás 
munkafolyamatának teljes átalakítását, érthetetlen 
informatikai hókuszpókuszokat foglal magába – 
vagy mégsem? Valójában a könyvtártudomány és 
informatika nagyon szerencsés egymásra találásá-
nak vagyunk szemtanúi, amely két szempontból is 
gyümölcsöző a könyvtárosok számára. Gyakorla-
ti alkalmazási lehetőséget biztosít a több mint két 
évtizede kidolgozott funkcionális modellcsaládnak 
(az FR-eknek), és ezzel együtt sokkal kényelmeseb-
bé teszi olyan automatizált szolgáltatások építését, 
amelyek a katalógusokban található hatalmas adat-
vagyonra épülnek.
Sokan értetlenül állnak a könyvtártudomány új trend-
je, a szemantikus web felé tapogatózás előtt, vagy ha 
fel is kelti az érdeklődésüket, nehezen igazodnak el 
az egyre-másra megjelenő új fogalmak, rövidítések 
között. Ebben a cikkben áttekintést adunk a fejlődé-

si folyamat legfontosabb mérföldköveiről, amelyek 
előkészítették a napjainkban is zajló változást, majd 
pedig szót ejtünk a könyvtárak előtt álló feladatokról 
és választási lehetőségekről, amikor azok a szeman-
tikus weben történő megjelenésről döntenek. Ez az 
elhatározás nem takar mást, mint hogy az intézmény 
a hagyományos megoldások mellett olyan formátum-
ban is szolgáltatja adatait, mely sokrétűbb felhaszná-
lási lehetőségeket jelent a partnerek, és új keresési 
élményt a használók számára.

Elméleti alapok

Ha a mára szinte paradigmaváltásnak tűnő változás 
könyvtártudományi gyökereit keressük, egészen 
1990-ig, a Stockholmban tartott Bibliográfiai Rekor-
dok Szemináriumáig kell visszamennünk. Ezen a ren-
dezvényen a többi között egy olyan javaslatot is elfo-
gadtak, amely egy olyan dokumentum elkészítésére 
irányult, amelyben a könyvtáros szakemberek rög-
zítik, hogy „mi az, amiről a bibliográfiai rekordnak 

Tények, mítoszok és lehetôségek a szemantikus 
web világában
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információt kell adnia, és mi az, amit a rekordtól el-
várunk a használói igényeknek való megfelelés értel-
mében.”1 A feladat elvégzéséhez el kellett különíteni 
egymástól azokat a lényeges egységeket, amelyek a 
használók szempontjából kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak,  azaz mindenképpen információt kell közölni 
róluk. Ezeket a lényeges egységeket elvont fogalmi 
kategóriák, ún. entitások formájában írták le. 
Egy bibliográfiai forrás mindig valamilyen absztrakt 
gondolati egységre épül, pl. a Rómeó és Júlia törté-
netére – ezt az egységet műnek hívjuk. A gondolati 
tartalom különféle ún. kifejezési formákban jelenik 
meg: előadva, drámaként leírva, filmen, hangjáték-
ként – akár több nyelven is. Egy bizonyos kifejezési 
formának több megjelenési formája lehet: nyomtatott 
kifejezési formák esetében alkalmasint változnak a 
kiadók, a gerincméretek, az oldalszámok, a megjele-
nési évek. Filmek esetében mások a rendezők, mások 
a szereplők, és ugyancsak mások a készítés évszámai. 
Végül a megjelenési formáknak elkülönülő példá-
nyai vannak, amelyeket egyedi azonosítóval, pl. vo-
nalkóddal, proveniancia-adatokkal jellemezhetünk. 
További elkülöníthető, fontos egységek az alkotáso-
kat létrehozó személyek vagy testületek, illetve ezen 
alkotásokkal keletkezési vagy tematikus összefüg-
gésbe hozható fogalmak, tárgyak, események, illetve 
(földrajzi) helyek. 
E tíz entitás, valamint a közöttük húzódó, igen sűrű 
kapcsolati háló részletes leírása végül 1997-ben je-
lent meg a Bibliográfiai tételek funkcionális követel-
ményei (Functional Requirements of Bibliographic 
Records, FRBR) címmel. A munka ezt követően 
az authority-rekordok, valamint a tárgyi authority-
rekordok entitásanalízisével folytatódott: ennek ered-
ményeit az FRAD, illetve az FRSAD néven ismert 
fogalmi modellek tartalmazták. 2017-ben ezt a három 
modellt a köztük lévő következetlenségek kiküszöbö-
lésével egységes szerkezetbe foglalták, amivel létre-
jött a Könyvtári Referenciamodell (Library Reference 
Model, LRM). Ez a modell napjainkban a Nemzetközi 
Katalogizálási Alapelvek (International Cataloging 
Principles, ICP) című dokumentummal egyetemben 
a forrásleírás elméleti hátterét biztosítja.
A konkrét instrukciókat tartalmazó feldolgozási sza-
bályzatok – az európai területen használt ISBD, il-
letve az angolszász AACR2 – sokáig nem foglalták 
magukban az entitásokra vonatkozó ismereteket. Ez 
csupán az angol-amerikai katalogizálási szabályzat 
harmadik kiadásának előkészítése során, a 2000-es 
évek második felében változott meg, amikor a fo-
galmi modellekben leírtak a könyvtári katalogizálás 

egész folyamatának szerkezeti alapkövévé váltak. 
Az entitások elkülönítésére alapuló új katalogizálási 
szabályzat neve végül nem AACR3, hanem Forrás-
leírás és hozzáférés (Resource Description and Ac-
cess, RDA) lett.

A MARC kritikája
A könyvtárügy elméleti fejlődése mellett érdemes 
szólni az általános informatikai környezet átalaku-
lásáról – s különösképp a világháló megjelenéséről 
–, ami a közgyűjteményeket egyre hátrányosabb 
helyzetbe sodorta. A könyvtári világ több mint fél 
évszázada a MARC-szabványt használja a rekordok 
készítésére, tárolására és megosztására. Noha az 
adatcsere a könyvtárak között sem problémamentes a 
nemzeti MARC-formátumok közötti kisebb-nagyobb 
különbségek miatt, ez hatványozottan igaz akkor, 
amikor külső partnerek felé kell adatot szolgáltatni. 
A könyvtári világon kívül fejlesztett alkalmazások 
csak igen bonyolult konverziós eljárás után tudják 
hasznosítani a MARC-ban tárolt adatokat. Ugyan-
akkor a közgyűjtemények lehetőségei is jelentősen 
beszűkülnek, mert speciális, a MARC-ra építkező 
szoftvereket kell választaniuk, hogy kezelni tudják 
a birtokukban lévő adatvagyont. 
Az általános webes jelölőnyelvek (SGML, XML) 
megjelenésével egyre élesedtek a kritikus hangok. Az 
SGML megjelenésekor, a world wide web hajnalán 
még elképzelhetőnek láttak valamiféle szimbiózist a 
jelölőnyelv és a MARC-alapú szolgáltatások között2, 
az XML korában viszont már sokkal keményebben 
fogalmaztak. Az ebben az időszakban keletkező szak-
irodalom olyan kérdéseket feszegetett, mint „Straté-
giák a MARC-ból való kilépésre”3 ‒ „A MARC-nak 
pusztulnia kell”4 ‒ „Szükségünk van-e még a MARC-
ra?”5  Jacsó Péter, a hawaii egyetem magyar szár-
mazású professzora találóan írta le az ekkori gondo-
latvilág esszenciáját: „a cél a Kánaán, de ha engem 
kérdeznek, hogy ott vagyunk-e már, azt kell mondjam, 
nem. Még nem, de már úton vagyunk.”6

Az RDA tesztelésének hosszú időszaka alatt – már 
a XXI. században – az is egyértelművé vált, hogy 
a MARC-struktúra nem képes megfelelően tárolni 
az entitásokra és kapcsolataikra alapuló  forrásle-
írásokat. Noha a MARC21 számos adatmezőjét az 
új szabályzathoz való igazítás céljából hozták létre 
(az ún. RDA-mezők, mint pl. a 336, 337, 338, 264, 
illetve a később tárgyalandó $0 és $1 almezők), ez 
csak a leírást teszi gazdagabbá, azonban például egy 
mű-entitás (bibliográfiai rekord legyen? authority-
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rekord legyen?) és kapcsolatai megfelelő leképezése 
továbbra sem megoldott.7 
Ezt a két fő problémakört tekintetbe véve a szakmai 
közösségnek olyan új hordozóformátum után kel-
lett néznie, mely mindkét kérdésre megoldást kínál, 
azaz általános, webes szabványokra épül, a könyvtári 
adatokat az emberi és a gépi feldolgozás számára is 
értelemmel telíti, továbbá alkalmas a fogalmi model-
lekben definiált entitások és kapcsolataik leírására. A 
megoldást végül a minősített módon összekapcsolódó 
adatok (linked data) technológiája hozta el.

Adatok minôsített összekapcsolása – XOBIS
Kevesen tudják, hogy már a kiterjesztett jelölőnyelv 
(XML) korában is történtek kísérletek a dolgok, va-
lamint a közöttük lévő viszonyok formalizált, tipizált 
leírására. A XOBIS (XML Organic Bibliographic 
Information Schema) néven fejlesztett sémát az 
XMLMARC továbbgondolásaként készítette el a 
stanfordi egyetem szakmai munkacsoportja 2001–
2002-ben.8 Dick Miller fejlesztő szerint „a XOBIS 
[...] a bibliográfiai és besorolási adatokat egy egye-

dülálló, egységes struktúrába szervezi újjá. Egyen-
súlyozni igyekszik az értékes hagyományok és az új 
technológiák között, hogy a jövőben alapja lehessen a 
[...] digitális környezetben megvalósuló információ-
hozzáférésnek.” Hozzáteszi, hogy a séma „középút 
a MARC összetettsége és a Dublin Core túlegysze-
rűsítése között.”9

A XOBIS, akárcsak az FRBR, a különféle bibliográ-
fiai entitások és a köztük lévő kapcsolatok leírásán 
alapszik; ez biztosítja a tágabb kontextust, rálátást az 
adott információkvantum szűkebb-tágabb környeze-
tére. A séma kidolgozói szerint bármi, ami a világban 
absztraktan vagy kézzelfoghatóan létezik, 10 külön-
féle entitástípusba sorolható be, amelyeket a séma 
principal elementnek (főelemnek) nevez. A főelemek 
között kapcsolatok állhatnak fent, s mivel bármelyik 
csoport elemei kapcsolódhatnak bármelyik másik-
hoz, összesen 100 különféle kapcsolattípus létezik 
a XOBIS-on belül. Ezek típusát (alá-, fölérendelő, 
előzmény/folytatás, stb.) és erősségét (pl. egy mű fő- 
és melléktémái, elsődleges és további szerzője, stb.) 
a séma segítségével egyaránt meg lehet adni.

1. ábra
A  XOBIS-ban előforduló kapcsolat-
típusok10

Work – mű  Language – nyelv  Time – időpont 
String – karakterlánc linguistic – nyelvi  chronological – időrendi
lexical – lexikális Text in – a szöveg nyelve:  

Being – lény Work – mű  Object – tárgy
vital – vitális compositional – kompozíciós material – anyagi
Author: - szerző: Translation of: – fordítása ennek:     

Place – hely Event – esemény  Organization – szervezet
geographic – földrajzi episodic – epizódikus organisational – szervezeti
  Publisher: kiadó:
Concept - fogalom
conceptual - fogalmi
Subject: - tárgya:
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A XOBIS kulturális erősségét megalkotói univerza-
litásában látták: nem csupán könyvtári, de múzeumi 
és levéltári anyagok leírására is képes, ezáltal egy-
mással kompatibilis rekordok jöhetnek létre az egyes 
memória-intézményekben, amelyek egyszerre szol-
gálhatják a helyi igényeket, ugyanakkor – megfele-
lő, egységesítő XSLT-transzformáció után – részét 
képezhetik egy közös felületnek, amely így – Dick 
Miller gondolataival élve – több lehet, mint az egyes 
részek összege.11 Noha Patrick LeBoeuf a XOBIS-t 
a legeredetibb, leginnovatívabb és legígéretesebb 
modellnek hívta12, sajnos a séma – vélhetően az itt 
bővebben nem ismertetett, igen bonyolult szerkezete 
miatt – nem terjedt el szélesebb körben, s mára már 
teljesen kiment a szakmai köztudatból. A minősí-
tett kapcsolatok létrehozása azonban a szemantikus 
web építésének legfontosabb eszköze lett, hála Tim 
Berners-Lee-nek, és egy olyan informatikai techno-
lógiának, amely tíz éven keresztül csak lappangott, 
várva, hogy valaki végre használja valamire.13

Adatok minôsített összekapcsolása – Linked 
Data, RDF és URI
A szemantikus web építése napjainkban úgy történik, 
hogy a különféle adatok között minősített, tipizált 
kapcsolatokat hozunk létre oly módon, hogy egy-
szerű kijelentéseket, állításokat teszünk róluk. Ezek 
a kijelentések három elemből állnak: a két össze-
kapcsolódó adatból, illetve a közöttük lévő viszony 
jelöléséből, szokás ezért tripletnek is nevezni őket. 
Köznapi nyelven ilyen állítás lehet például, hogy 
az 1984 című könyv – szerzője – George Orwell; 
vagy a Titanic című film – főszereplője – Leonardo 
DiCaprio. De hogyan adhatók át az ilyen kijelentések 
a számítógépes feldolgozás számára? Erre a célra az 
ún. forrásleíró keretrendszer (Resource Description 
Framework, RDF) szolgál, amely segítségével ezeket 
a háromelemű állításokat, az  ún. tripleteket formali-
zálhatjuk. Szükség van azonban még az elemek egy-
értelmű azonosítására: ezt egyedi azonosítók, URI-k 
(Universal Resource Identifier, egységes forrásazo-
nosító) segítségével tesszük. Tim Berners-Lee ötle-
te alapján az URI-k nem egyszerű számsorok, mint 
pl. az ISBN vagy az ISNI, hanem ún. http-URI-k14, 
amelyek lényege, hogy nem csupán azonosítanak 
valamit, hanem segítségükkel további információ 
szolgáltatható az adott entitásról. 
Azonosítókat aránylag könnyen előállíthatunk a 
világban konkrétan létező dolgoknak: személyek-
nek, tárgyaknak, földrajzi helyeknek, stb. – az 

ilyen, egy bizonyos entitástípusra vonatkozó URI-
gyűjteményeket szemantikus elemkészletnek hívjuk. 
Az állítások középső eleme, a viszonyok leírása már 
nehezebb dolog: fel kell térképezni és formalizálni – 
azaz ugyancsak azonosítóval ellátni – egy bizonyos 
terület, esetünkben a könyvtártudomány határain 
belül előforduló relációtípusokat: kiadója, szerzője, 
oldalszáma, előzménye, címe, stb., és meg kell hatá-
rozni ezek hierarchikus viszonyait is (az illusztrátora 
viszony egyben közreműködője is, az ISBN-je egyben 
azonosítója is, stb.). A relációkat tartalmazó adatszer-
kezetet szótárnak, névtérnek, sőt ontológiának neve-
zik. Szakmánk szótárai közül érdemes megemlíteni 
a Dublin Core RDF-ben megfogalmazott változatát, 
a BIBO-t (Bibliographic Ontology), az FRBRoo-t, 
vagy a legújabb fejlesztések közül a bibliotek-o, az 
LD4L, a PMO vagy éppen az ArtFrame ontológiá-
kat. Segítségükkel már könnyedén felépíthetők az 
állításaink. 
A Kongresszusi Könyvtár – levonva a MARC általá-
nos, és különösképp az RDA-val összefüggő kritiká-
jából származó tanulságokat – ugyancsak kidolgozott 
egy szótárat, amely alkalmas arra, hogy megfelelően 
leképezze az entitások igen gazdag kapcsolati hálóját, 
illetve megszüntesse az adatok elszigeteltségét. Ezen 
felül átjárható a MARC irányából, de más metaadat-
formátumok (mint a DC vagy a MODS) fogadására 
is felkészült.15 A szótár a BIBFRAME (bibliographic 
framework, bibliográfiai keretrendszer) nevet kapta. 
Noha technikailag semmiben nem tér el a fentebb fel-
sorolt szótáraktól, mégis nagyobb hírnévre tett szert 
azoknál: a Library of Congress a kezdetektől fogva 
úgy tekintett az új adatmodellre, mint ami a jövőben 
a világon mindenütt a MARC helyébe lép. 
A könyvtár munkatársa, Sally McCallum ugyanakkor 
megerősítette, hogy az integrált rendszerek teljes át-
állítása a linked data-technológiára még igen messze 
van; a MARC tehát várhatóan még hosszú évekig az 
alapját fogja képezni a könyvtári munkafolyamatok-
nak. A szakemberek ezért a MARC-ról BIBFRAME-
re történő átalakítás mellett az ellentétes irányú kon-
verzión is dolgoznak, azaz BIBFRAME-ben születő 
adatokat igyekeznek MARC-ra áttenni. A folyamat 
legtöbb problémát okozó pontjai az URI-k „átmenté-
sében” (pl. a rögzített hosszúságú mezők esetében), a 
nem latin betűs adatelemek megfelelő kezelésében, 
illetve a művek entitásának MARC-ban történő le-
képezésében mutatkoznak.16
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Gyakorlati kérdések
Ha egy könyvtár a szemantikus weben történő meg-
jelenésről, azaz linked data-szolgáltatás indításáról 
dönt, az első lépés természetesen a MARC-ban tá-
rolt adatállomány konverziója. A különféle konver-
ter szoftverek bemeneti formátuma rendszerint a 
MARCXML, amely a legtöbb integrált könyvtári 
rendszerből könnyen kinyerhető. A konverzió aktív 
és passzív módon történhet; a kettő közötti különb-
ség, hogy aktív konverzió esetén az RDF-struktúra 
kialakításával párhuzamosan adatgazdagítás is tör-
ténik: a MARC-rekordokban elkülönített entitásokat 
(pl. személyek, testületek, földrajzi nevek) a szoftver 
felkutatja nagy és közismert névterekben, a VIAF-
ban, a GeoNames-ben, stb., s amennyiben lehetséges, 
létrehozza a kapcsolatot és jelzi a két entitás azonos-
ságát – megvalósítva ezzel a linked data egyik alap-
követelményét, az adatok hálózatba ágyazását.17 
Egyre több helyen bevett gyakorlat, hogy már a 
konverzió előtt URI-kkal gazdagítják a MARC-
rekordokat, megkönnyítve ezzel a későbbi munka-
fázisok végrehajtását. A PCC „URI-k a MARC-ban” 
munkacsoportja már több módosítási javaslatot is 
kidolgozott, amelyek célja az volt, hogy a MARC21 
bibliográfiai, valamint besorolási rekordjai egészül-
jenek ki olyan mezőkkel (758 és mások), illetve 
almezőkkel ($0, $1), amelyekben az épp leírt entitás 
(többnyire megint csak személyek, testületek és föld-
rajzi nevek, de akár hordozóformátumok, nyelvek, 
stb.) URI-ja elhelyezhető, akár a Wikidatáé is. Fontos 
azonban különbséget tenni – ahogy a MARC21 meg 
is teszi – az URI-k két típusa között: az egyik az en-
titásokról szóló authority-rekordokra mutat (például 
a Library of Congress vagy a Petőfi Irodalmi Múze-
um személynévterében találhatóakra), míg a másikba 
maguknak az entitásoknak az azonosítói tartoznak 
(az úgynevezett „valóságos dolog”-URI-k.)18 A fenti 
megkülönböztetésre való odafigyeléssel elkerülhet-
jük, hogy adathalmazunk olyan állításokat tartal-
mazzon, hogy például egy mű szerzője a róla szóló 
authority rekord, és nem maga a létező személy.
Az elkészült RDF-adatállományt konverzió és ala-
pos ellenőrzés (történt-e nem tervezett adatvesztés, 
minden entitás létrejött-e, megfelelők-e az URI-k, 
az azonos entitásokat azonos URI-k jelölik-e stb.) 
után érdemes ún. triplestore-ban tárolni és onnan 
SPARQL-endpoint segítségével (is) szolgáltatni. 
Ezt a megoldást követte a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtára, továbbá az Országos Széchényi Könyvtár, 
amikor konvertált adataikat vagy azok egy részét a 

Virtuoso nevű triplestore segítségével tették elérhe-
tővé.19 Az MNM esetében a Virtuosoból származó, 
BIBFRAME-re konvertált adatok a könyvtár MARC-
alapú katalógusában is megjelennek, további tájéko-
zódási lehetőséget, ugrópontokat kínálva az azonosí-
tott entitásokhoz, pl. a szerzőkhöz.
Egyes könyvtári rendszerek, mint az Ex Libris Alma, 
vagy az @Cult OliSuite több lehetőséget is kínálnak 
a linked data kezelésének területén. Az elkészült re-
kordok előnézetét nem csupán MARC-ban, de akár 
BIBFRAME-ben is meg lehet tekinteni, a művek és 
megjelenési formák adatai API-n keresztül is kiad-
hatók, illetve a teljes halmaz egyben történő publi-
kálása is szabályozható, formátuma választható.20 A 
feldolgozási folyamat része a korábban már említett 
adatgazdagítás ‒ azaz a kapcsolatokat már a bibliog-
ráfiai források leírása közben létre lehet hozni. 
Ezen kívül egyre nagyobb számban születnek olyan, 
a linked datára épülő szerkesztőfelületek, amelyek 
nem csupán a metaadatok rögzítését és tárolását, de 
a beviteli űrlapok összeállítását, továbbá széles körű 
paraméterezését is lehetővé teszik oly módon, hogy 
több szótár használatát is biztosítják, így aztán az 
adatmezők szintjén szabályozható, hogy a beírt érték 
milyen tulajdonság (property) használatával képződ-
jön le a kész adathalmazban. Ilyen az orvostudományi 
kutatások metaadatait összegyűjtő CEDAR (Center 
for Expanded Data Annotation and Retrieval)21, a 
közös könyvtári katalogizálást célzó Sinopia (a több 
éve futó Linked Data for Production - LD4P - projekt 
második fázisában fejlesztve)22, és az OSZK által ké-
szített tematikus Tudástárak. Ezek használatával az 
adatgazdák és a későbbi felhasználók igényeinek is 
megfelelő adathalmazok születhetnek. 
Az összekapcsolt adatokra épülő discovery-szol-
gál ta tások közül érdemes kiemelni a különféle 
adat vizualizációs megoldásokat. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum személynévterének OPAC-ján olyan gráf-
meg jelenítő működik, amely a MARC-alapú sze-
mélynév-rekordokon, továbbá azok szótárból hoz-
záadott relációin alapul. A kapcsolat típusának meg-
jelölésével bemutatja az épp megtekintett személy 
családi viszonyait (apa, anya, gyerekek, házastársak), 
továbbá külső hivatkozásokat is biztosít, amelyek 
az adott személyről további információt közölnek 
‒ megtalálhatjuk a személyt leíró Wikidata-elemet, 
Wikipédia-szócikket, valamint a Digitális Irodalmi 
Akadémiában közölt műveit is elérhetjük.
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2. ábra
 A Petőfi Irodalmi Múzeum névterének OPAC-jából rögzített képernyőképen jól látszik a középpontban elhelyezkedő 

(szürke színnel jelölt) személy kapcsolati hálója (opac-nevter.pim.hu, saját szerkesztés)

A SHARE-VDE néven ismert discovery platform az 
összekapcsolt adatok felhasználási módjának egysze-
rűsítésére törekszik. Az olasz Casalini Libri bibliográ-
fiai ügynökség, az @Cult integráltrendszer-fejlesztő 
cég, valamint 16 észak-amerikai könyvtár együtt-
működésével megszületett felület a BIBFRAME-
konverzió során elkülönített, egységesített entitások 
(művek, ágensek) mentén történő keresést is lehetővé 

tesz. Az entitásokhoz külső névtér-kapcsolatokat, va-
lamint minden, az adathalmazban előforduló névfor-
mát is felkínál. Közös könyvtári katalógusról lévén 
szó, az ágensekhez kapcsolódó műveken keresztül 
konkrét könyvtári példányokat leíró rekordokig is 
el lehet jutni, amelyek a példányt birtokló könyvtár 
saját katalógusához is elvezetnek.
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3. ábra
Egy kiadó-entitás kapcsolatai a Share-VDE felületen (share-vde.org képernyőkép, saját szerkesztés)
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A „web mint világkatalógus” mítosz
A linked data korszakának hajnalán számos szerző 
gondolta úgy, hogy a könyvtárak által birtokolt tu-
dásvagyon a közösen alkalmazott, általános szabvá-
nyokra épülő adatstruktúra segítségével olyan mér-
tékben tud majd összekapcsolódni és egységesülni, 
mint addig soha – felülmúlva az összes, ma létező 
közös katalógus teljesítményét és hatékonyságát. 
Azt is vizionálták, hogy az ilyen módon közzétett 
információ könnyűszerrel elérhető lesz a kereső-
szolgáltatások, mint pl. a Google számára. Az idő és 
a gyakorlat azonban mindkét mítoszt részben meg-
cáfolta. A könyvtárak által közzétett adatok valóban 
hálózatot alkotnak, ennek topológiája azonban inkább 
csillag, semmint teljes. Azok az entitások, amelyek 
eddig a könyvtárak által épített lokális authority file-
okból származtak (személyek, testületek, helyek, 
stb.), most már származhatnak nemzeti névterekből 
(ilyen a közeljövőben elinduló Magyar Nemzeti Név-
tér) vagy nemzetközi szintűekből, mint pl. a VIAF, 
a GeoNames, a forrásleíráshoz kapcsolódó speciális 
értékszótárak pedig az id.loc.gov-ról, vagy éppen az 
RDA Registry-ből is vehetők. Egymással azonban 
nincsenek összeköttetésben ezek az adathalmazok; 
mindegyikre helyi szinten építhetők szolgáltatások 
(pl. vizualizációs megoldások), és egyenként kér-
dezhetők le, mindegyik a maga SPARQL-végpontján 
keresztül. Jelen pillanatban még arra sincsen lehető-
ség, hogy pl. egy személyt azonosító VIAF-URI-ról 
megtudjuk, hogy az a világban mely gyűjtemények 
forrásleírásaiban található meg, s hogy így valóban 
egymással összekapcsolódó állításokat gyűjthes-
sünk. 
Korábban már láttuk – az adatgazdagítással összefüg-
gésben –, hogy egyazon entitásnak a világban több 
URI-ja is létezhet; ez a szemantikus web világában a 
nem azonos elnevezések feltevése (Non-Unique Name 
Assumption) néven ismert tétel.23 Ennek egyik oka, 
hogy az RDF-struktúrába történő konverzió igényli 
egy ún. bázis-URI megalkotását, amely a tömegesen 
képződő entitásazonosítók egy adathalmazon belül 
állandó, minden esetben azonos része. Minden in-
tézmény, minden adathalmaz nyilvánvalóan más és 
más bázis-URI-t alkalmaz, így pl. az MNM-ben, a 
PIM-ben vagy épp a VIAF-ban egyazon entitásnak 
‒ mondjuk Jókai Mórnak ‒ teljesen más azonosítói 
lesznek. Az ugyanazon entitást azonosító URI-kat az 
owl:sameAs reláció felelteti meg egymásnak.
Nehezebb a dolog akkor, amikor olyan adathalmaz-
okkal kell egyszerre dolgoznunk, melyek más szótár-

ral vagy más szótárkombinációval készültek. Jó példa 
erre a BIBFRAME-RDA szembenállás. Az RDA-nak 
ugyanis saját szótára van, amely az új katalogizálási 
szabályzatban előforduló összes relációt tartalmazza 
(s kiegészítésül az értékszótárakra alapuló szemanti-
kus elemkészleteket is)24, így a BIBFRAME mellett 
alternatív megoldási utat kínál a könyvtárak számá-
ra az adatpublikációban. Jelentősen eltérő alapszer-
kezete miatt azonban nem alkalmas BIBFRAME-
adatokkal történő együttes kezelésre, ezért vagy 
eredendően az RDA-szótár szerint kell a MARC-ból 
átkonvertálni az adatokat, vagy a BIBFRAME-et kell 
egy SPARQL CONSTRUCT utasítás segítségével az 
RDA szótárára átültetni. Természetesen lehetséges, 
hogy egy intézmény mindkét változatot előállítja, és 
igény szerint szolgáltatja azokat partnereinek.

A Google-ba jutás mítosza
A BIBFRAME-mel kapcsolatban sokáig tartotta ma-
gát az az elképzelés, hogy a használatával konvertált 
adatok bekerülnek a nagy keresőmotorok, így pl. a 
Google találatai közé, és ez a felhasználók számának 
jelentős növekedését jelenti a közgyűjtemények szá-
mára. A MARC nagy hibája ugyanis a fentebb tár-
gyaltakon kívül, hogy a segítségével tárolt rekordok 
az ún. mély webre, tehát a web azon részére kerülnek, 
amely a keresők számára elérhetetlen. Ezen a prob-
lémán azonban a BIBFRAME-re konvertálás nem 
segít, csupán abban, hogy az adatainkat használni 
kívánó partnereink részére nem könyvtárspecifikus, 
hanem közismert, webes szabványok szerint szolgál-
tassunk adatokat, amelyek felhasználhatósága éppen 
emiatt jócskán meghaladja a MARC-rekordokét. 
Ha azonban a keresőkbe jutás (is) a célunk, másképp 
kell eljárnunk. A kereshetőség feltétele az indexelés, 
a robotok pedig – egyebek mellett – akkor tárják fel 
megfelelően a katalógusainkat, ha a rekordok mind-
egyike külön URI-val ellátott html oldalon szerepel, 
a feltérképezhetőséget ún. oldaltérkép biztosítja, az 
adatelemek pedig szemantikus jelölőkkel értelmez-
ve vannak.25 Erre a célra egy újabb szótár, a schema.
org relációi valók, amelyeket a rekordokat megjele-
nítő html oldal kódjában kell elhelyezni a megfelelő 
adatelemeknél ‒ némelyik discovery rendszer már 
beépített funkcióként tartalmazza ezt a lehetőséget. 
A világ legnagyobb közös katalógusa, a WorldCat a 
schema.org szerint jelölt adatokat nem csupán az ol-
dal forrásában, hanem az egyes forrásleírások alatt 
egy külön szakaszban is közli, az azonosítók pedig 
kattinthatók. 
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A BIBFRAME azonban köztes formátumként köz-
reműködhet a schema.org használatában, hiszen fel-
használásával a MARC-rekordokat elég jó minőség-
ben, lényeges adatelem elveszítése nélkül alakíthat-
juk linked datává.26 Ez történt a Fennica finn nemzeti 
bibliográfia adatainak konverziójakor is; a végleges, 
publikálható adathalmazt a schema.org-alapú állítá-
sokat létrehozó SPARQL CONSTRUCT utasítással, 
valamint több fázisban történt adatgazdagítással és 
azonosító-egységesítéssel alakították ki.27 

Záró gondolatok
Rob Sanderson, a Getty munkatársa 2018-ban a lin-
ked open usable data (összekapcsolt, nyílt és használ-
ható adatok ‒ ügyes szójátékkal LOUD, azaz hangos) 
fogalmával állt elő. Okfejtésének alapja a használha-
tóság volt: azaz ha az adott dolog elősegíti valamely 
ágens céljainak elérését. Ezért értelmetlen általában, 
felhasználói kontextus nélkül definiálni a kifejezést. 
Rob Sanderson kifejtette, hogy a triplestore-okban 
tárolt, SPARQL-endpointtal ellátott adathalmazok a 
szolgáltatásfejlesztők számára messze nem a legké-
nyelmesebb megoldások, érdemesebb és logikusabb 
egy API-val kiszolgálni az igényeiket. Hogy melyek 
ezek az igények, az az adatgazda és a fejlesztő kö-
zötti folyamatos egyeztetések és kommunikáció so-
rán kristályosodhat ki. (A fejlesztő pedig az adato-
kat majd felhasználó ügyféllel áll kapcsolatban, az ő 
igényeit ismeri és közvetíti, így válik teljessé a lánc.) 
Tehát az elképzelt működés: az RDF-tripletek formá-
jában, triplestore-ban tárolt adatok lekérdezését egy 
megfelelően konfigurált API végzi el, majd a vála-

szokat a további felhasználás céljából legmegfelelőbb 
formátumban (Sanderson szerint ez a JSON-LD) adja 
vissza a szolgáltatásnak.28 A kellően paraméterezett, 
a lehető legnagyobb mértékben testreszabott, nem 
csupán „ömlesztett” adatátadás a kulcsa lehet annak, 
hogy egy intézmény valóban megfelelő adatokat 
nyújtson át az igénylőnek, hozzájárulva azok eredmé-
nyes, kreatív, értéknövelt újrafelhasználásához.
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Örömmel tájékoztatjuk a szabványosítás ügye iránt 
érdeklődő olvasóközönséget, hogy az Országos 
Könyvtári Szabványosítási Bizottság (OKSZB)1 
2015-2020-as időszakra elfogadott munkatervében 
foglaltak mára jelentős részben megvalósultak.
Lezajlott a honosításra kijelölt nemzetközi (ISO) 
szabványok magyarítása és bevezetése a nemzeti 
szabványállományba. Ezek a következők:

MSZ ISO 690:2018 Információ és dokumentá- ●
ció. Irányelvek az információforrások bibliográ-
fiai hivatkozásaihoz és idézéseihez
MSZ ISO 2108:2019 Információ és dokumen- ●
táció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító 
szám (ISBN)
MSZ ISO 2789:2019 Információ és doku- ●
mentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika 
MSZ ISO 3297:2018 Információ és dokumentá-
ció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító 
száma (ISSN)
MSZ ISO 11620:2019 Információ és dokumen- ●
táció. Könyvtári teljesítménymutatók
MSZ ISO 16439:2019 Információ és dokumen- ●
táció. Módszerek és eljárások a könyvtárak ha-
tásának felmérésére
MSZ ISO 27729:2018 Információ és Doku- ●

mentáció. Nemzetközi szabványos névazono-
sító (ISNI)

Az alábbi hivatkozási számú és című szabványok – a 
munkatervnek megfelelően – címoldalas jóváhagyó 
közleményes kiadásban, angol nyelven jelentek meg, 
illetve kerültek bevezetésre:

MSZ ISO 2709:2018 Információ és dokumentá- ●
ció. Információs csereformátum
MSZ ISO 10957:2018 Információ és dokumen- ●
táció. Kották nemzetközi szabványos azonosító 
száma (ISMN)
MSZ ISO 15511:2018 Információ és dokumen- ●
táció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek 
nemzetközi szab ványos azonosítója (ISIL)
MSZ ISO 15836-1:2018 Információ és doku- ●
mentáció. A Dublin Core metaadat elemkészle-
te. 1. rész: Core-elemek

Az OSZK belépett az ETO Konzorciumba és megvá-
sárolta az ETO új kiadásának mesterfájlját, amelynek 
implementálása az OKR névtérfejlesztési projektje 
keretében zajlik.
Megvásároltuk az RDA nemzetközi katalogizálási 
szabályzat fordítói jogait, elkezdtük a magyarítást. A 
bevezetéshez elkészült segédanyagok között találunk 

Szabványosítási hírek

(Jó) hírek a szabványosítás háza tájáról
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egy HUNMARC-MARC 21 megfeleltetési táblát, a 
MARC 21 mezőfordításait, készültek további mód-
szertani anyagok, prezentációk stb.2

A munkaterv része volt ugyancsak a nemzetközi ka-
talogizálási alapelvekről szóló IFLA-közlemény és az 
IFLA-féle könyvtári referenciamodell fordítása. Ezek 
elkészültek, megjelentetésük folyamatban van.3

Az OKSZB munkatervében foglaltak teljesítése mel-
lett elkezdődött egy munkaterv-kiegészítés összeállí-
tása az időközben megjelent, átültetendő szabványok, 
egyéb felmerülő feladatok alapján.

Dancs Szabolcs 
az OKSZB és az MSZT/MCS 508 elnöke

Jegyzetek

1. http://www.oszk.hu/orszagos-konyvtari-szabvanyositasi-

bizottsag (Megtek.: 2019. 05. 13.)

2. http://www.oszk.hu/rda-hu-munkacsoport (Megtek.: 2019. 

05. 13.)

3. Ld. az erről szóló lenti rövid közleményt: „A megújuló könyv-

tári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű 

kiadásai elé”

***

A könyvtári katalogizálás jövőjét meghatározó két 
legfontosabb dokumentum a 2016-os kiadású Nyilat-
kozat a Nemzetközi katalogizálási alapelvekről (ICP) 
és a 2017-ben megjelent IFLA könyvtári referencia-
modell (IFLA LRM). Az elmúlt években mindkettő 
fordítása elkészült, lektorálásuk ugyanakkor ezúttal 
a szokottnál is időigényesebb munkának bizonyult, 
betudhatóan annak, hogy a könyvtári szabványosítás 
hazai folyamatai, ezzel együtt a terminológia termé-
szetes fejlődése, ahogy arra Tóvári Judit is utal1, a 
múlt évtizedben hosszabb időre megtorpant, elszakít-
va a magyar szaknyelv formálódását a szemantikus 
irányzatok megjelenésével egy ütemben (át)alakuló 
nemzetközi szakzsargonétól.
A Könyvtári Figyelő következő számában közreadan-
dó ICP-fordítást  többen és többször átnéztük, kor-
rigáltuk, a kollégák visszajelzéseit kérve a szakmai 
nyilvánosság elé terjesztettük, emellett a következe-
tes terminushasználatot segítő szótárat építve próbál-
tuk összehangolni az LRM magyarításával stb. A for-
dítás tükrözi az Országos Könyvtári Szabványosítási 
Bizottság által egyhangúlag elfogadott terminológiát. 
(Az új szakszóhasználatot jóváhagyó egyik legutolsó 
e-mailt Koltay Klára írta bő egy héttel azelőtt, hogy 

itthagyott bennünket. Szakértő véleménye különösen 
sokat jelentett a számunkra…)
„Done is better than perfect” – e Sheryl Sandbergnek 
tulajdonított bölcs mondást követve úgy találtuk, a 
hazai könyvtári katalogizálás megújításának olyan 
szakaszába értünk, hogy nem késlekedhetünk tovább 
a Nemzetközi katalogizálás alapelvei és az IFLA 
LRM magyarításainak megjelentetésével, nyilvá-
nossághoz való eljuttatásával: míg utóbbit, az IFLA-
féle könyvtári referenciamodellt az IFLA vonatkozó 
oldalán2 tesszük csak közzé, addig terveink szerint 
az ICP fordítása – az online megjelenés – mellett e 
folyóirat következő számának hasábjain is napvilá-
got lát majd.

Dancs Szabolcs

Jegyzetek

1. TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a 
Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordításter-
vezetének terminológiai kérdései. = Könyvtári Figyelő, 28. 
(64.) évf. 2018. 3. sz. 364-376. p.

2. https://www.ifla.org/publications/node/11412 (Megtek.: 2019. 
05. 13.)

5

A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumai-
nak magyar nyelvû kiadásai elé
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Magyarországon a könyvtári szolgáltatások mintegy 
kétmillió polgárt érnek el, így a kulturális terület meg-
határozó szereplője a könyvtári rendszer. Ezt támasztja 
alá az is, hogy személyesen és távhasználat révén évente 
közel százmillió alkalommal vesszük igénybe a szolgál-
tatásokat. A használói igények ugyanakkor változnak, 
egyre többen nem feltétlenül csak akkor gondolnak a 
könyvtárakra, ha olvasnivalót szeretnének kölcsönözni. 
A könyvtárak  virtuálisan elérhető gyűjteményeik, adat-
bázisaik révén a hiteles információk közvetítői, ugyan-
akkor közösségi térként, harmadik helyként is fontos 
szerepet töltenek be. De hogyan lehetnek a jövőben is 
vonzóak a könyvtárak szolgáltatásai?  Ehhez elsősorban 
a társadalmi igényekhez alkalmazkodó, folyamatos meg-
újulásukra van szükségük. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kezdeményezett Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek kiemelt uniós projekt keretében 
megvalósuló Az én könyvtáram program szemléletfor-
máló hatása immár érzékelhető, még inkább a haszná-
lói igények kerültek középpontba, különös tekintettel a 
gyerekekre és a fiatalokra.
Előrejelzések szerint háromból két diák olyan munka-
kört fog betölteni felnőtt korában, melyek ma még nem 
is léteznek. A jelen eszközeivel kell őket a jövő felada-
taira, kihívásaira felkészíteni, amiben a könyvtárak is 
komoly feladatot vállalhatnak. A 14 év alatti gyerekek 
közül több mint 440 ezren aktív könyvtárhasználók, a 
cél pedig az, hogy még többen fedezzék fel, hogy az 
internet világában is értékes, hasznos szolgáltatásokat 
tudnak kínálni a könyvtárak.
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek 
projekt keretén belül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
együttműködő partnereivel 2017 februárjá-
ban indította Az én könyvtáram projektet. 
A program fejlesztési irányai között meg-
jelenik az olvasásfejlesztés támogatása, a 
digitális írástudás közvetítése, a könyv-
tárhasználat és információkeresés fejlesz-
tése, valamint a szövegértés támogatása, 
fejlesztése, különös tekintettel a digitális 
szövegértésre és az egyéni és közösségi 
tanulásra. A 2020. január 31-ig tartó pro-
jekt szakmai megvalósítói elkötelezettek 
az esélyegyenlőség szerepének növelése, a 
hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a 
kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés 
lehetőségének megteremtése mellett.
A kulturális területen hiánypótló alapku-

tatások és igényfelmérések mellett lehetőség nyílt új 
könyvtárpedagógiai módszertan- és minta prog ram cso-
magok kidolgozására is. A projekt keretében, a legjobb 
gyakorlatok felkutatásával és integrálásával a könyv-
tárak 75 szakember bevonásával 90, a köznevelés igé-
nyeihez igazodó képesség- és készségfejlesztő program 
kidolgozását vállalták fel. Ezek rendkívül izgalmas terü-
letekhez kapcsolódnak, mint például a világhálón elér-
hető digitalizált közgyűjteményi tartalmak, a robotika, 
a programozás, az internet biztonságos kezelése, a Story 
Starter programok és mobilapplikációk alkalmazása, a 
kiterjesztett valóság (AR) használata. Ugyanakkor az 
olvasás megszerettetése, népszerűsítése sem szorul hát-
térbe, hiszen kisebbeknek és nagyobbaknak szóló min-
taprogramok alkalmazzák a hagyományos eszközöket 
is, építenek például a mesék világára, azok segítségére 
egy – egy téma, probléma feldolgozása során, egyúttal 
a klasszikus és kortárs gyerekirodalmat is igyekeznek 
közelebb hozni a gyerekekhez. A komplex, egész tanévet 
átfogó kezdeményezések mellett rendhagyó könyvtári 
órák, vagy éppen nyári táborok, szünidei foglalkozások, 
klubok is megjelennek. A programok előtérbe helyezik 
az interaktív feladatmegoldásokat, az élménypedagógiát, 
a kooperáció örömét. A kidolgozók figyelembe vették 
a fogyatékossággal élő, a speciális nevelési igényű és 
más hátrányokkal élő gyerekek igényeit is. A kidolgo-
zott mintaprogramokat az utóbbi hónapokban „élesben” 
is kipróbálták, több mint 2000 diák bevonásával. A ta-
pasztalatokat pedig beépítették a végleges programok-
ba, melyek részletes leírásai immár elérhetők a projekt 
honlapján, így bármely hazai könyvtár be tudja illeszteni 
szolgáltatásaiba, adaptálva azokat a saját lehetőségeire, 

Fejlesztések a könyvtárakban – fókuszban a Z és az alfa generáció

Amit a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt már letett az asztalra...



257Könyvtári Figyelõ 2019/2

illetve a helyi köznevelési intézmények igényeire.
A használói elvárásoknak való megfelelés és az oktatási 
rendszer támogatása erre jól felkészített könyvtári szak-
emberekkel valósulhat meg. Teret kapva a tapasztalat-
cserére és az új információk megszerzésére, az elmúlt 
két évben több, mint 3600 könyvtári szakember és pe-
dagógus vett részt a projekt rendezvényein, konferenci-
ákon és workshopokon. Hasonló események szervezése 
2019-ben is folytatódik. A könyvtárosokat az is segíti, 
hogy – egy 80 millió forintos beruházással erre a célra 
létrehozott oktatási központban – folyamatos, ingyenes 
módszertani képzéseken vehetnek részt, melyek révén 
országosan 440 szakember jut új ismeretekhez és tudja 
azokat hasznosítani napi munkájában. Az olvasás és a 
megújuló könyvtári szolgáltatások népszerűsítését 2019 
őszén egy kampány is segíteni, támogatni fogja. 

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” 
projektrôl

A Széchenyi 2020 keretében 2 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatásból 
36 hónapon keresztül zajló „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek” című 
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt második mérföldkö-
véhez ért. A múzeumi és könyvtári kom-
ponensből álló projekt a tehetséggondozás 
mellett kiemelten támogatja a végzettség 
nélküli iskolaelhagyók számának csökken-
tését, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci helyzetének javítását. A pro-
jekt szakmai megvalósítói, a konzorcium-
vezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Mú-
zeumi Oktatási és Módszertani Központ és 
partnere, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, 
a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális 
javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének meg-
teremtése mellett.
A projekt kutatásokkal, módszertani fejlesztésekkel, 
ingyenes továbbképzésekkel, országos szaktanácsadói 
és koordinátori hálózatok működtetésével, a szolgáltató 
szemlélet kulturális intézmények körében történő elter-
jesztésével a múzeumi és könyvtári terület intézménye-
it és munkatársait arra készíti fel, hogy intézményeik 
kompetencia-, készségfejlesztő, valamint a tanulást 
támogató, nem formális és formális oktatási szolgálta-
tásait megújítsák. 

http://www.muzeumeskonyvtar2020.hu/

http://azenkonyvtaram.hu

5
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Vajda Kornél (1946–2019) halálára

Forrás: Mikulás Gábor felvétele (2012)

Kurt Lewin szociálpszichológus sok évtizeddel ezelőtti meghatározása nyomán egyre gyakrabban lehet 
találkozni a szerkesztői munka kapuőri (gatekeeper) megnevezésével. A tudós szerző és nyomában a 
kommunikációelmélet művelői szerint a kapuőr gyűjti, értékeli, szelektálja, majd feldolgozza a szerkesz-
tőségbe beérkező információkat és a szelektálás, valamint a feldolgozás során a célközönség számára 
fontos ismereteket veszi figyelembe.  Szaklap esetében a kapuőr – vagy hogy megmaradjunk a klasszi-
kus terminusnál: szerkesztő      –  az adott diszciplína roppant fontos szereplője, a szakmai kommuniká-
ció organizátora, rajta (is) múlik a szakterület tudományos diskurzusának jellege, minősége, a korszerű,  
előremutató új  elméletek, módszerek, eljárások nyilvánossághoz juttatása, széles körű megismertetésé-
nek elősegítése. Az adott szakterület alapos ismerete, széles körű általános műveltség, lényegfelismerő 
képesség és persze kiváló stiláris érzék, a nyelv magabiztos alkalmazása és megfelelő kapcsolatteremtő 
alkat szükséges ahhoz, hogy valakiből jeles szerkesztő – vagy ha úgy tetszik kapuőr – legyen.
A fenti ideálképet mintha a kora tavasszal elhunyt Vajda Kornélról mintázták volna. Kornél ugyan kü-
lönböző beosztásokban és szervezeti egységekben dolgozott egyetlen munkahelyén, az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, illetve a KMK-ban és a Könyvtári Intézetben, de mindegyik munkaköre valamilyen 
formában kapcsolódott a szerkesztéshez. Hosszú időn keresztül egyik editora volt az Új Könyveknek, 
majd amikor a kiadvány főszerkesztője, Bereczky László a nyugdíjba vonuló Gerő Gyula után a Könyv-
táros irányítója lett, Kornél is a laphoz került, és a megszűnt Könyvtáros után induló Könyv, Könyvtár, 
Könyvtárost – közkeletű nevén a 3K-t –  együtt szerkesztették, majd Bereczky nyugdíjba vonulása után, 
1995-től ő lett a lap felelőse a 2007. évi 6. számig, amikor kérte nyugdíjazását. 
Kornél a hazai könyvtári élet emblematikus alakja volt. Ugyan soha nem működött gyakorló könyvtáros-
ként, de kevesen ismerték nála jobban a hazai könyvtári élet valamennyi problémáját. Áttekintő képessége, 
lényegfelismerő gondolkodása partnerré tették a gyakorló könyvtárosok számára is. Nem csak az iroda-
lomból ismerte a bibliotékákat, alig volt olyan intézmény az országban, ahol ne fordult volna meg. Hogy 
valóban zseni volt-e vagy „csak” kivételesen eredeti gondolkodású, széles látókörű és nagyon művelt 
személy, azon persze lehet vitatkozni. Mindenesetre otthonosan mozgott a magyar szellemi élet meghatá-
rozó köreiben; ifjú emberként nem kisebb gondolkodó, mint a művészetfilozófus Fülep Lajos figyelt fel 
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rá, az előfelvételisként Kalocsán katonáskodó ifjú nem mindennapi szellemi képességeinek híre eljutott 
hozzá. Hogy Kornél egészen kivételes filozófiai műveltséggel és szakismeretekkel rendelkezett, nem kis 
részben annak a szellemi közegnek volt köszönhető, amely Fülep Lajos rendszeres látogatója volt. Fodor 
András naplófeljegyzéseinek Fülep Lajossal foglalkozó része (Ezer este Fülep Lajossal. 1–2. kötet, Mag-
vető, 1986.) plasztikus képet rajzol arról a pezsgő szellemi életről, amely a Széher úti összejöveteleket 
jellemezte. Lakatos András, Vekerdi László, Fülöp Géza, F. Csanak Dóra, Beney Zsuzsa – csak találomra 
kiragadott néhány kiválóság azok közül, akik Kornél tájékozódását nagyban befolyásolták.
Kornél öntörvényű személyiség volt. Nem izgatta, nem érdekelte a hatalom, befolyás, az elismerés meg-
annyi külső jele, igazán még a pénz sem; többször akarták kitüntetni, de mindannyiszor tiltakozott ellene. 
Kétségtelen, hogy képességei alapján fényesebb, csillogóbb pályát is befuthatott volna, például egy szé-
lesebb körben is hatni tudó irodalmi–kulturális folyóirat szerkesztőjeként. De hogy elégedettebb, boldo-
gabb lett volna? Alighanem jól érezte magát helyzetében, kiegyezett körülményeivel, sorsával, egyfajta 
sztoikus bölcsességként lehet jellemezni szemléletét, felfogását, világhoz való viszonyát.
Kornél egyik filozófiai tárgyú írásában (Dilthey aktualitása. In: Az olvasó. Írások Lakatos András tiszte-
letére. Osiris Kiadó – OSZK, 2009.) magát ateistaként határozta meg. Elfogadva persze öndefinícióját, 
szükséges egy jelzővel kiegészíteni: talán pontosabban kifejezi világképét a „keresztény ateista” kifejezés. 
Nem a keresztény hittételek valamilyen szintű elfogadását jelenti a fogalom, hanem annak a kulturális 
tradíciónak lényegi jellemzőjét, amelyet Európában szükségszerűen kereszténynek lehet és kell definiálni. 
Kornél ennek a keresztény gyökerű európai kultúrának volt letéteményese, beható és fölényes ismerője 
és bizonyos mértékben gazdagítója. Gazdagítója, hiszen Vajda Kornél kiterjedt szakirodalmi működést 
folytatott, ha sajnálatos módon az opus magnum nem is hagyta el tollát. Írásaiban, legyen az hosszabb 
tanulmány vagy akárcsak rövid ismertetés, meg-megcsillant kivételes műveltsége, filozófiai tudása, szin-
tézisalkotó képessége. És persze személyiségének egyedi vonása, iróniája is felvillant cikkeiben, ami 
néha már-már súrolta a szarkazmus határát. Ezek okozták, hogy például ismertetéseiben gyakran olyan 
mértékben feldicsérte az alkotót és a bemutatandó művet, hogy azt sokszor nem lehetett komolyan venni, 
és az ilyen formában megtisztelt illető bizony néha kényelmetlenül érezte magát.
Kornél életművének volt, van még egy másik területe: a szóbeliség. A 3K kicsiny és dohányzási tilalom 
ide vagy oda, cigarettafüstös szobájában a lap szerzőivel találkozva ontotta magából az elmés anekdotá-
kat, a csak rá jellemző történeteket, a szakmai híreket (pletykákat). Valóságos miniesszéket rögtönzött a 
legkülönfélébb témákból kapásból, német és francia filozófusok, írók műveiből származó pontos idéze-
tekkel.  Kornél mindent tudott, ami az egyetemes kultúrában, illetve a magyar könyvtárügyben fontos és 
aktuális volt, és mindenkit ismert a szellemi életben és a szakmában. Néha csak csodálni lehetett, hogy 
van mindenre ideje, honnan szerzi híreit, amikor például se telefonja nem volt, se az internetet nem hasz-
nálta. Mégis minden lényegesről pontos ismeretei voltak, legyen az új könyv, politikai esemény vagy 
szakmai hír.
Kornél egyike volt azon könyvtárosoknak, akik rendszeres könyvtárhasználók voltak. Leginkább az 
Egyetemi, illetve az Idegennyelvű  Könyvtár állományában találta meg szinte csillapíthatatlan intellek-
tuális  érdeklődésének kielégítését. Bizonyos értelemben polihisztor volt, az emberi művelődés egészére 
– a természettudományokat és a technikát leszámítva – kiterjedt figyelme.  Amikor filozófiai, teológiai 
olvasmányait említette, az egyszerű halandó – mint e sorok írója – nagyon kicsinek és elveszettnek érez-
te magát, hiszen nemhogy nem olvasta az illusztris szerzőket, de jó részükről még csak nem is hallott. 
Óriási szellemi fölénye ellenére sem volt lekezelő vagy éppen nagyképű, elfogadta szellemi partnerének 
a nála kevésbé olvasott, művelt személyt is.
Vajda Kornél színes, vibráló szellem, igazi személyiség volt, egyike a magyar könyvtárügy nagy, meg-
határozó egyéniségeinek. Különleges lényére valódi színfoltként és jelentős értékként emlékeznek mind-
azok, akik közelebbről ismerték. Hiányozni fog.

Pogány György
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A Libro de los Epitomés
Forrás:

https://www.npr.org/2019/04/24/716600905/christopher-columbus-son-had-an-
enormous-library-its-catalog-was-just-found?t=1556439838056&t=1557559339836

2019 áprilisában szenzációs hír járta be a világsajtót: Fernando Colón könyvtá-
rának közel félezer éve elveszettnek hitt, kéziratos, példányismertető kivonatokat 
tartalmazó kötete, a Libro de los Epitomés gyönyörű állapotban előkerült egy dániai 
gyűjteményből. Ennek kapcsán célszerűnek és elkerülhetetlennek tűnik az eddig 
az indokoltnál jóval kevesebb figyelemben részesülő  különleges könyvtárról és 
annak alapítójáról is megosztani néhány, a lexikon-szócikkeken túlmutató részletet. 
Ám e tanulmánynak elsősorban az a célja, hogy a hír és annak tanulságai kapcsán 
más kontextusok felé is terelje a figyelmet. Miért fontos annak tudatosítása, hogy 
a könyv- és könyvtártörténeti tárgyban felhalmozott hagyományt rendszeresen új-

Libro de los Epitomés 

Kutatói kommentárok egy lappangó kéziratos 

könyv fellelésének híréhez

Z. KARVALICS László
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raértékeljük átfogóbb, információtörténeti keretben? 
Hogy ezzel párhuzamosan a „klasszikus” könyv- és 
könyvtártörténeti diskurzusok „merítését” is szélesít-
sük?  Kitérek arra is, hogy hogy véleményem szerint 
milyen digitális bölcsészeti diskurzusokhoz szólnak 
hozzá a tárgykör kutatástörténetének tanulságai.

Az árnyékból kiemelkedô Fernando Colón 
(1488–1539)1 és az ô majdnem elfelejtett 
könyvtára
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés 1882-ben 
különleges ritkasággal jelentkezett; a Kellner és 
Mohrlüder nyomda igényes munkájának köszönhe-
tően dobták piacra, „számos fametszettel és egy tér-
képpel” a Columbus Kristóf élete és Amerika felfede-
zése című könyvet, borítóján a szerzővel: „Elbeszélte 
Colon Fernand, Columbus Kristóf fia”.2

Hernando Colón
Forrás: https://www.thevintagenews.com/2019/04/19/

libro-de-los-epitomes/

A „Kolumbusz fia” titulus épp elég, hogy a „ki 
is ez a Fernando, és mi lehet a művelődéstörténeti 
missziója” kérdésre az elsődleges válasz sokáig az 
legyen, hogy forrás, akin keresztül betekintést nye-
rünk világtörténelmi tettet végrehajtó atyja életese-
ményeibe.3 Ezt a forrásszerepet különösképp felérté-
keli az, hogy nincs is hozzá fogható másik, korabeli 
számadás a nagy felfedező életéről. S ha valaki mégis 
konokul nem a könyv tárgyára, hanem szerzőjére 
kíváncsi, akkor az erre vállalkozó kézikönyvekben 
talál rövid portrékat róla: hol politikus, hol utazó és 
kozmográfus, hol navigációval kapcsolatos írások 
szerzője, máshol geográfus, neves könyvgyűjtő vagy 
bibliográfus. Ám szerző mivoltában is szinte kizáró-
lag az admirálissá lett apa életrajzírójaként szerepel, 
pedig számos kéziratos műve alapján sokkal árnyal-
tabb kép volna kialakítható róla, mint gondolkodóról 
és tudósról is. Nehéz megérteni, hogy túlélő kéziratai 

miért nincsenek még átírva, filológiailag feldolgozva 
és megjelentetve – ezt közel sem ellensúlyozza az a 
tény, hogy a befejezetlen főművének tartott Spanyol-
ország kozmográfiája több kiadásban is megjelent 
már és gondos elemzések tárgya.4 Ha nem veszik el 
a Colón de Concordia című politikai-történeti érte-
kezése, vagy 1500 oldalt meghaladó latin szótárát 
többen használták volna a Calepinusé helyett, talán 
magasabb szintre emelkedhetett volna a figyelem az 
életmű más darabjai iránt is. S általában csak harmad-
jára kerül elő, hogy ő a Biblioteca Colombina felépí-
tője, egy olyan, a nevét viselő könyvtáré, amely a mai 
napig önálló gyűjteményként létezik, és amelynek a 
magját Kolumbusz Kristóf 1506-os halálakor a fiára 
szállt könyvek alkotják.

Különös könyvtár ez. A sevillai katedrális épü-
letegyüttesének része az a kedves könyvtárterem, 
amelyben az egykori gyűjtemény maradékát, körül-
belül 4000 tételt őriznek. Ebből 1250 inkunábulum, 
587 kézirat, a fennmaradó állomány kisnyomtatvány, 
főleg művészi metszet. De hol van ez a könyvtár a 
szomszédhoz, a katedrális hatvanezer kötetes, im-
pozáns könyvtárához, a Biblioteca Capitularhoz 
képest? Emezt 250 évvel korábban alapították, mint 
a Biblioteca Colombinát. A mórok kiűzését követő-
en, 1248-ban Bölcs (X.) Alfonz király ajándékozta 
személyes gyűjteménye egy részét a sevillai kated-
rálisnak. Az ezt követő évszázadok során további 
adományok sora gyarapította a különleges állományt, 
amely a XVI. század második felében az Amerikába 
indulók egyfajta szellemi hátországaként szolgált, 
s nemcsak hajózási térképei miatt, hanem a rene-
szánsz Spanyolország írott nyelvének, irodalmának, 
zenéjének, jogának, szokásainak és kultúrájának 
fellegváraként – amit aztán a visszatérők örömmel 
gazdagítottak újabb darabokkal, s lett az Ameri-
kával foglalkozó irodalom gyűjtőhelye is. S míg a 
Biblioteca Colombina fokozatosan elvesztette állo-
mánya nagyobb részét5, a Biblioteca Capitular azóta 
is csak egyre gyarapodott.6

Fernando Colón viszonylagos ismeretlenségé-
ről annak ellenére lehet beszélni, hogy már a XIX. 
században (francia nyelvű) monográfia jelent meg 
róla.7 A spanyol könyvtörténészek a huszadik szá-
zad második felétől természetesen igyekeztek méltó 
módon kezelni mint nemzeti büszkeséget, de a világ 
más nyelvein olvasók a múlt század végéig nagyon 
keveset és azt is egyoldalúan hallhattak róla, a mű-
velődéstörténészek legszűkebb körében volt csak 
ennél ismertebb.
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1992-ben aztán elindult egy nagyívű vállalkozás: 
hasonmás kiadásban kezdték közzétenni a könyvtár 
betű szerinti katalógusát, és ugyanebben az évben 
egy, Colónt végre méltó kontextusban láttató ösz-
szegző mű jelent meg a vállalkozás motorja, Colón 
elkötelezett kutatója, Klaus Wagner tollából.8  

Az ötszázadik évforduló lecsengésével azonban 
a források elfogytak, a kiadás lelassult, és Wagner 
korai halála miatt megálltak az első néhány betűnél. 
Ám Colón lassan bekerült az irodalmi véráramba, 
és egy újabb elkötelezett kutató révén  immár valódi 
reflektorfénybe is tudott kerülni. Egy brit tudós, Mark 
McDonald felfedezte a világnak és a művészettörté-
netnek Colónt, a humanista műgyűjtőt. Egy rövidebb 
közleményben, majd két terjedelmes monográfiában9 
emelte méltó helyére a reneszánsz első ismert nagy 
nyomtatott metszetgyűjteményét és annak kiváló íz-
lésű gazdáját, aki Dürer és Cranach mellett Ugo da 
Carpi, Lucas van Leyden és Marcantonio Raimondi 
műveire is felfigyelt, s rajtuk kívül számos kiváló, 
kisebb mestertől származó darabot halmozott fel. 

McDonald herkulesi tette – ahogy könyvének egyik 
ismertetője méltatja10 – abban rejlett, hogy a 3200 
darabos gyűjtemény leírását tartalmazó, szerencsésen 
fennmaradt metszetkatalógus tételeit egyenként vette 
szemügyre, pontosította, igyekezett hozzárendelni 
a nyomatot készítő nyomdászt, s végül nemcsak az 
egykori gyűjtemény felét tudta rekonstruálni, ha-
nem összességében sikerült radikálisan megújítania 
a metszetek ipari előállításának kezdeteire vonatko-
zó tudást is.

McDonald nem feledkezik meg annak a szisztémá-
nak a bemutatásáról sem, mellyel Colón, aki Rómában 
kezd nyomtatott metszeteket gyűjteni, igyekezett el-
kerülni, hogy véletlenül már meglévő darabot vásárol-
jon meg újra. Elsőként is a kép tartalma szerint hat fő 
tárgykört alakított ki: állatok, emberek, élettelen ob jek-
tumok, táj-ábrázolások és térképek, indadíszes és abszt-
rakt alkotások (amelyek megnevezésére Colón a „cso-
mós/hurkos” jelzőt választotta). E tárgykörökön belül 
egyszerre képzett további altémákat és osztályozta a 
papír mérete szerint a metszeteket. Megjelent tehát 

A Biblioteca Colombina 1913-ban
Forrás: https://www.thevintagenews.com/2019/04/19/libro-de-los-epitomes/



263Könyvtári Figyelõ 2019/2

egy „excentrikus” osztályozási szisztéma, de csakis 
a műgyűjtés kontextusában. S talán ennek is tudható 
be, hogy hiába kapták fel a fejüket blogok és kulturá-
lis rovatok szerzői, hiába igyekezett maga McDonald 
is sokoldalúan népszerűsíteni a „polihisztor műgyűj-
tőt” és saját könyveit11, Colón percepciója nevének és 
könyvtárának lassan erősödő online jelenléte ellenére 
még mindig nem tudott eljutni oda, ahová való. Ehhez 
egy újabb évtizednek kellett eltelnie.

A könyvtárépítés és a könyvtári információkeze-
lés forradalmára
Edward Wilson-Lee-nek, a Cambridge Egyetem iro-
dalom-és könyvtörténészének 2018 májusában jelent 
meg (azóta számtalan díjra jelölt, kiváló stílusban 
megírt, szerteágazó kutatások eredményeivel hite-
lesített) terjedelmes könyve,12 amellyel egycsapásra 
sikerült Colónt az egyetemes (univerzális) könyv-
tár építésére vállalkozó pionírnak és az osztályozás 
géniuszának megérdemelt piedesztáljára emelnie, 
egyúttal (a Spectator lelkes kommentárja szerint) be-
bizonyítani, hogy „legalább olyan rang illeti meg a 
művelődéstörténet aranykönyvében”, mint atyját. 
Wilson-Lee az életrajzi keretre három párhuzamos 
történet vásznát feszíti. (1) Colónét, cordobai szüle-

tésétől transzatlanti és európai útjain, majd fejedelmi 
udvarokban töltött évein, térképkészítési projektjein 
át a sevillai végleges letelepedésig. (2) A fénykorában 
több mint 15 ezer kötetes Biblioteca Colombináét, 
amely maga is egy különleges fejlődéstörténet, hi-
szen a könyvtárépítőnek és az állománynak a már 
katalogizált, de szállítás közben a tengerbe vesző, 
ezerhatszáznál is több tételt kitevő borzalmas vesz-
teségen is túl kellett tudniuk lépni, a gyarapítás/vá-
sárlás újabb és újabb hullámaival, amelyhez rendre 
anyagi fedezetet is kellett tudni biztosítani. (3) S 
végül annak a katalogizálási-osztályozási rendszer-
nek is apró részleteiben látjuk kibomlani a króni-
káját, amely a fürge eszű, káprázatos memóriájú, a 
műveltség fürdőjében megmártózó kis Ferdinándot 
korai listakészítési és rendszerezési szárnypróbálga-
tásaitól vezette egy élet munkájával szakadatlanul 
és az utolsó pillanatig fejlesztgetett, sokváltozós 
nyilvántartási-osztályozási-keresési megoldásáig. 
A könyv zajos sikerével Ferdinand Colón is megér-
kezett oda, ahová és amekkora terjedelemben való: 
lábjegyzetből önálló fejezetté majdani könyvtörténeti 
kézikönyvekben.

Ezt a fejezetet nem pótolhatja egy rövid tanulmány; 
minden részletre nem tudok kitérni, de a könyvtártör-
téneti szempontból leglényegesebb mozzanatoknak 

A Biblioteca Colombina egyik legérdekesebb darabja, Kolumbusz Kristófnak Marco Polo útirajza francia nyelvű  
kiadásának (Le Livre des Merveilles) margójára írt megjegyzéseivel

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:ColombusNotesToMarcoPolo.jpg
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érdemes egy-egy bekezdést szentelni.
1.  Az univerzális könyvtár építésének szándékával 

messze megelőzte a korát. Az 1512-es római út-
ján megcsodált Medici-könyvtár és a Vatikáni 
gyűjtemény „könyvszentély” jellegéhez képest, 
amely az érték és a presztízs szempontjai szerint 
válogat és törekszik teljességre, exkluzivitásra 
és tökéletességre, Colónt egészen más motiváció 
vezeti: mivel a potenciális sokaság még kezelhe-
tőnek tűnik, ő mindent szeretne gyűjteményezni, 
és egy célszerűen kialakított fizikai helyen tárolni. 
Programja: gyűjteni minden könyvet és nyomta-
tott anyagot minden nyelven, minden tárgyban a 
keresztény világ határain belül és kívül. Emiatt 
ismeretlen, nevenincs szerzők műveire is kiveti 
a hálóját. Unalmas pamfletek és egylapos, kocs-
mafalra akasztáshoz tervezett balladák is érdek-
lik. Minden, ami a nyomtatott szövegek és képek 
univerzumába tartozik. Az ambíciónak tehát csak 
egy részét fedi le formailag a „kisnyomtatvány” 
minősítés. A lényeg nem a méretben, hanem az 
értéktudatban van. Ezek is részei a megőrzésre 
érdemes tételek birodalmának, és ezek is kap-
csolatba hozhatók e birodalom más darabjaival. 
Az univerzális könyvtár álma korántsem a talmi, 
mennyiség-fetisiszta gyűjtőszenvedély manifesz-
tációja, ahogyan a bibliománia kritikusai olykor 
láttatni szeretnék. A szándék sokkal inkább an-
nak a felfedezésszerű megéléséből fakad, hogy 
az érvényes vonatkozások keresztkapcsolati há-
lóján keresztül minden egyes darabka egy nagy, 
összefüggő Egész része. S ha mód van rá, hogy 
egyetlen darab se hiányozzon, törekedjünk a tel-
jességre és minél nagyobb diverzitásra, hogy mi-
nél sűrűbben kitölthető legyen ez a tér.13

2.  Ehhez az éthoszhoz értelemszerűen tartozik, hogy 
az állomány nem öltheti magára sem egy csodá-
latos könyvkabinet, sem valamiféle nyilvános 
kölcsönkönyvtár köntösét. Az intézmény létreho-
zása az előfeltétele annak, hogy kiteljesedjen az a 
szellemi vállalkozás, amely valamennyi majdani 
felhasználó számára előfeldolgozza az univerzális 
könyvtár állományát. Hogy az őrzési egységeken 
keresztül elérhető tudásról való tudósítás legyen 
az igazi közkincs, a majdani használat mértéke és 
értelme. A feldolgozatlan állomány ezért „halott” 
Colón számára: ha nincs feltárva, nem tudunk róla 
adatokat megosztani (ha már a fizikai példányt 
nem is akarjuk), nem hasznosul. S hasonlókép-
pen: egy olyan őrzési hely, amely az ítéletnapig 

képes lehetővé tenni, hogy legalább egy, gazda-
gon metaadatolt támpéldány rendelkezésre álljon, 
az az egész kultúra védőbástyája, entrópiaszigete 
az elvesző tudás tengerében, amely lám, hogy el-
mosta az ókori magaskultúrákat is. 

3.  Ez a vállalkozás azonban csak magas szinten szer-
vezett, kollektív információs üzemként teremthe-
tő  meg és tartható fenn. Colón könyvtárában nem 
egyszerűen főállású könyvtárosokat alkalmaz: 
a még ki sem formálódott hivatásrendet emeli 
azonnal magas szintre azzal, hogy részfelada-
tok ra szakosít kiképzett specialistákat. Közülük 
is a legmagasabb rendű szellemi munkát végzik 
azok a művelt, nyelveket beszélő szakemberek 
(sumistas), akik a könyvek elolvasása után azok 
lényegét foglalják össze kivonatos ismerteté-
sekben (epitomes). A beltartalom összefoglalása 
nem újkeletű tevékenység, és Colónt közvetle-
nül inspirálhatta Sevillai Szent Izidor (560–636) 
enciklopédista gyakorlata. Csakhogy míg a 2. 
századdal kezdődően születő epitomék célja a 
(túl) hosszú művek fogyaszthatóvá tétele volt, 
Colón azt szerette volna, hogy mindazok képet 
alkothassanak bármely műről, akik legalább a 
leírásukat kézbe vehetik. Az első darabok 1523-
ban készülnek, és pontosan tudjuk, hogy 1524 
januárjára a bejegyzések gyűjteménye (Libro de 
los Epitomés) már 1361 tételt tartalmaz. A kivo-
natokon kívül azonban a leírások kereszt-referen-
ciákat is tartalmaztak, s valamennyi összefoglalót 
maga Colón ellenőrzött, javított, mielőtt kötetbe 
rendezték volna őket. Colón egyébként már ko-
rábban felismerte az individuális tudásműveletek 
kapacitórikus korlátait: a spanyol kozmográfiához 
is felkészült segítők sokaságát alkalmazta, akik az 
általa megadott rendben jegyezték fel az utazásaik 
során szerzett információkat. És sokak számára 
világossá vált, hogy a tudástermelés iparosításá-
hoz a forrás-oldalon sem elég egyetlen ember: a 
kor Európájának számos kiválósága támogatta 
Colónt Erasmusszal az élen, hogy misszióját tel-
jesíthesse.

4.  S ha mindez még nem volna elég, a colóni könyv-
társzervezés „koronagyémántja” a kereshetősé-
get megteremtő sokdimenziós rendszerezés és 
jelzetelés, amit Colón élete utolsó pillanatáig 
fejlesztgetett. Erről egy olyan beszámoló lehet 
indokolt, amely a helyszíni terepmunkát kombi-
nálja a katalógustörténeti ismeretekkel. 
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Ezekkel nem rendelkezve, Wilson-Lee monográfiája 
alapján ismertetem a leglényegesebb megoldásokat.

Colón kezdetben a színkódos rendszer híve volt: fe-
kete, vörös, fehér és domborított jelekkel a bőrborítás 
gerincén, s mindegyik jelzéshez elvezetett a központi, 
a könyvekhez egyedi számozást rendelő nyilvántartó 
könyv,14 amelybe a címleírás (szerző, cím, nyomta-
tás helye, nyitó mondatok (!) mellett rigorózus pon-
tossággal került be, hogy Colón mikor, hol, kinél és 
mennyiért vásárolta az adott darabot. Ezekhez később 
csatlakoztak Colón bizarr, hieroglifikus jelszörnyei, 
a biblioglifák, strukturált vizuális nyelvet teremtve a 
geometriai alapszimbólumok kombinálásával, ame-
lyek a bonyolódó kategóriarendszer folyamatos bő-
vülését igyekezett követni.15 

Az Állomány-nyilvántartás (4 kötete) és a Kivo-
natok mellé később újabb két, szakosított katalógus 
csatlakozott, hogy segítse a sokváltozós nyilvántar-
tást és keresést. Az Abecedarium a szerzők alfabe-
tikus rendjében listázta az egyes műveket címmel, 
a „Tudományok” pedig tárgykör szerinti rendezést 
jelentett durván megalkotott főkategóriákkal (úgy-
mint Teológia, Asztrológia, Bölcsészet, Történelem, 
Nyelv, Alkímia, Logika, Filozófia, Kozmográfia, Jog, 
Orvoslás, Matematika, Zene, Költészet), ami mellett 
megfért a geomancia, a toszkán költészet, a görög 
vagy a káldeus irodalom. Minden egyes tétel leírása 
egy „cédulára” került, nem kötötték könyvbe őket, 
hogy folyamatosan lehessen bővíteni őket. 150 évvel 
Leibniz előtt tízezer darabos rekombinálható kártya-
katalógus épült, ami mögött egy tudatosan épített, 
kezdetleges osztályozási rendszer állt.16 

Az egykori, 16 kötetből álló indexállomány 14 
kötete mai napig a Biblioteca Colombina része. A 
Kivonatok két kötete azonban elveszett, csak az 
egyik, közel 500 tételről számot adó „piszkoza-
ta” maradt meg.  Így is felmérhető azonban, hogy 
az eddig szilárd igazodási pontnak tartott Conrad 
Gessnerhez (1516–1565) és az ő pusztán 12 ezer bib-
liográfiai tételre szorítkozó három kötetes Bibliotheca 
Universalisához képest mennyivel komplexebb és 
kiterjedtebb volt a colóni vállalás. 

Wilson-Lee annak ellenére is rendkívüli másod-
lagos érdeklődést gerjesztett a munkájával, hogy a 
sevillai innovációs üzem pontos technológiai részle-
teinek feltárása további kutatásokat igényel. Ám az 
igazi szenzáció még hátravan: alig egy hónappal a 
könyv amerikai kiadása után robbant a hír-bomba: a 
csak közvetett tudósítások alapján ismert „Kivonatok 
könyvének” előkerült egy példánya Dániában.

Libro de los Epitomés – a kora-újkori mûvelô-
dés történet (egyik) Szent Gráljának fellelése

A Koppenhágai Egyetem Arnamagnæan Gyűjtemé-
nyének hivatalos közleménye 2019 április 15-én adta 
hírül, hogy az AM 377. fol. jelzetű, hatalmas méretű, 
14 cm vastag könyvben a Libro de los Epitomés egyik 
példányát azonosították XVIII. század középi szür-
ke kötésben.17 A könyv megtalálója, Guy Lazure, a 
Windsor egyetem kutatója azonban már három nappal 
korábban interjút adott,18 melyben megosztott néhány 
részletet a megtalálás körülményeiről.

Elmesélte többek között, hogy a latin nyelvű, mé-
retes kötet 2013-ban is megfordult a kezei között, 
de mivel se címoldala, se szerzője és semmiféle 
impresszuma nem volt, ami kicsit is tájékoztatná az 
olvasót, miről is van szó, ő maga is félretette „vala-
miféle indexként” azonosítva, hiszen nem látszott a 
témájához tartozónak. (Lazure egy konkrét kézirat 
miatt érkezett ugyanis, de mivel vagy két tucat, XVI. 
századi spanyol és latin nyelvű könyv meglétéről is 
értesült Matthew Driscoll professzor weboldalán,19, 
Sevilla művelődéstörténetének kutatójaként enge-
délyt kért, hogy betekinthessen azokba.) Miután 
azonban kezébe került Wilson-Lee 2018-as könyve, 
már volt mivel azonosítania a különleges kéziratot, 
amikor 2019 elején újra visszatért a gyűjteménybe. 
Ekkor már előző nyár óta zajlott Driscoll vezetésé-
vel a spanyol tárgyú anyag feltárása, s így egy rövid 
konzultáció után a tudósok azonnal riasztották a két 
neves Colón-kutatót, McDonaldot és Wilson-Lee-t. 
A helyszínre Wilson-Lee már spanyol kollégájával, 
José María Pérez Fernándezzel, a Granadai Egyetem 
címzetes professzorával, Colón könyvtárának talán 
legjobb ismerőjével érkezett március végén, s miután 
Colón kézírását is felismerve minden kétséget kizárva 
azonosították a „Kivonatok könyvét”, egy rögtönzött 
szeminárium után20 még ellenőrizték a provenienciát, 
majd a dánok világgá kürtölték a hírt.  

A mintegy 2000 nagyalakú oldalon különböző ter-
jedelmű művekről készült, eltérő hosszúságú kivona-
tok követik egymást. (A görög filozófusokra olykor 
tucatnyi oldal is jut, a rövidke anyagokra maximum 
egy oldalnyi szöveg.) Annyi máris látszik, hogy ezek 
a kivonatok számtalan olyan kiadványról is tartal-
maznak adatot, melyeknek nincs fellelhető példánya. 
A könyv eleje minden bizonnyal elveszett, mert rög-
tön a 140. sz. tétellel kezdődik. Az utolsó a 2330-as 
tétel, de közben is néhány epitomé hiányzik, így ösz-
szesen mintegy 2000 kiadványról tartalmaz összefog-
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lalást. Wilson-Lee-nek egy rádióinterjújából tudjuk,21 
hogy nagyszabású, öt-hét éves projekt indul a kézirat 
digitalizálására, átírására és lefordítására, illetve a 
filológiai aprómunkára (az egyes tételek beazonosí-
tására). Mindez megnyugtatóan hangzik, rátérhetünk 
tehát a tágabb tanulságok számbavételére.

Hangsúlyeltolódások a könyv-és könyvtártörté-
net tématérképén

Egyelőre rejtély, hogy Fernando Colón 1539-es 
halála után mikor és hogyan került a hatalmas mére-
tű kötet a magas rangú és magas tisztségeket betöl-
tő udvari ember, Gaspar de Guzmán (1587–1645) 
könyvtárába, csak azt tudjuk, hogy 1627-ben már bi-
zonyosan ott volt. A dániai példány első folióján talált 
E5-ös jelzés ugyanis egészen bizonyosan megegyezik 
a Guzmán könyvtárának anyagát leíró jegyzékben 
megnevezett, 2330 szerző nagy könyvével.22 Hogy 
Guzmán halála után mikor került a dán követhez 
és könyvgyűjtőhöz, Cornelius Pedersen Lerchéhez 
(1615–1681), aki két ciklusban is betöltötte ezt a 
tisztséget, szintén nem tudjuk, csak azt, hogy Lerche 
halála után azonnal elárverezték a könyveit,23 s ez a 
példány előbb vagy utóbb a neves izlandi filológus 
és történész, Árni Magnússon (1663–1730) gyűjte-
ményébe került. Ő pedig halála után a javarészt korai 
skandináv kéziratokból álló kollekciót a koppenhágai 
egyetemre hagyta, ahol azután majd háromszáz évet 
pihent, egészen mostani felfedezéséig.

Colón könyvtára egyetlen (nevezetes) könyvének 
sorsáról ez a térben jobban, időben nehezebben és 
állomásaiban foghíjasan rekonstruálható történet me-
sélhető el. S ha felidézve mellé helyezzük magának 
Colónnak a saját történetét is, azonnal feltűnik, hogy 
a megszokott tárgyszintektől két irányba távolodnak 
a fontos kutatói kérdések.

Az egyik felfelé mutat, egyre átfogóbb és komp-
lexebb entitások irányába, amely az analitikus le-
író-feltáró kutatások eredményeit makrostruktúrák 
részeiként keltik életre. A könyvek forgalmának és 
kereskedelmének kutatástörténete nagyon gazdag 
ugyan, de a hálózatkutatás elméletének és módszerta-
nának előretörése óta ezek már inkább nyersanyagot 
szállítanak ahhoz, hogy a legnagyobb méretű és leg-
több szereplőt összekapcsoló alakzatok topológiája 
és áramlásrendszere megrajzolható legyen. A nyom-
dászok, kiadók, kereskedők és könyvárusok versengő 
és együttműködő helyi, regionális, országos és nem-
zetközi hálózatainak megrajzolására vállalkozó friss 

tanulmánykötet24 szereplőtérképéről például még 
mindig fájóan hiányoznak a szerzők, a mecénások és 
a könyvtárépítő gyűjtők. Nem kellően kimunkáltak 
a térbeli rajzolatok, pedig a társadalomtudományok 
épp egy erős térbeli fordulaton (spatial turn) mennek 
át. (Valószínűleg csak a leginkább beavatottak szűk 
körének volt hozzávetőleges ismerete arról, hogyan 
képezték például a könyves áramlásrendszer fontos 
részét a XVII. század rendkívül aktív dán gyűjtői, 
akik /nemcsak/ spanyol területen vagy az országból 
vásároltak iparszerűen kéziratokat és nyomtatvá-
nyokat, mint például a Rozenkrantz-család, akiktől 
Magnússon szintén sok példányt átvett). És a hálózat 
láncszemeit összekapcsoló relációk is nagyon sok-
félék. (Interakcióban álltak-e, ismerték-e egyáltalán 
egymást, vagy közvetve gyakoroltak egyirányú vagy 
kölcsönös hatást a másikra?) Az eszmék, az elmék és 
a jelvilág bűvöletében nem feledkezünk-e el olykor 
a könyveken kívüli materiális dimenzióról – épüle-
tekről, polcokról, kötészetről, csomagolásról, szállí-
tójárművekről vagy éppen a tengeri könyvszállításra 
alkalmassá tett lepecsételt hordókról? 

A másik irány a mikroszintre vezet; a pozitivis-
ta és segédtudományi jellegű tényfeltárások és re-
konstrukciók világa után eljött a részismeretek bátor 
mozgósításának és összekapcsolásának ideje – annak 
tudatában, hogy épp a makrokontextusok birtokában 
tudunk nagyobb magyarázó erő reményében visz-
szatérni egyetlen könyv, egyetlen gyűjtő, egyetlen 
könyvtáros nagyobb felbontású portréjának meg-
rajzolásához. Wilson-Lee könyve ebben is példát 
mutat: invenciózusan járja körül azokat a lehetséges 
benyomásokat, életélményeket és szellemi forrásvi-
dékeket, amelyek véleménye szerint közrejátszhattak 
Colón motivációs rendszerének felépítésében, listázó 
kedvének felébredésében25, rendszerező hajlamának 
kiteljesedésében (gyerekkora hajószállítmány-jegy-
zékeitől Raimundus Lullus világának megismerésén 
keresztül Luca Pacioli kettős könyveléssel foglalko-
zó könyvéig és római előadásának meghallgatásáig). 
Mit vezethetünk vissza az apai örökségként hirtelen 
kinyíló világ élményére, és mit az intellektus folya-
matos fejlesztésére irányuló törekvésre? Vajon gon-
dolt-e arra az első újvilági útjára is a 278 (gondosan 
rendszerezett) könyvvel induló ifjú Fernando, hogy 
amit visz magával, az egyfajta civilizációs túlélőkész-
let? Miről üzen különleges kertje vagy a halála előtti 
iskolaalapítási ambíciója?

S ha a neves könyvgyűjtőkről tudunk már eleget, 
hordoz-e izgalmat annak megértése, hogy az állo-
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mányok „elkótyavetyélőiból” miért hiányzik az ér-
téktudat? A könyvpusztulás módozatait sokféleképp 
feltárták már, de ismerjük-e legalább ennyire a má-
sodhasznosulások útjait és technikáit, amelyekkel 
újra és újra forgalomban tarthatók maradtak a gaz-
dájukat vesztett könyvek?

A nagyon magas színvonalon tevékenykedő és 
egyre nagyobb, összekapcsolt kutatóközösséget 
maga mögött tudó nemzetközi könyvtörténész-céh 
előtt a fentieken kívül természetesen sok más, in-
terdiszciplináris irányból érkező kihívás is áll, de 
a legnagyobb talán az, miképpen képes túllépni sa-
ját magán, és elfogadni, hogy az ő területén születő 
eredmények átfogóbb kutatói horizontok részeként 
is tárgyalhatók.

A tudás-externalizáció teleológiája – Colón 
jelentôsége a könyvtártörténeten túl
Frédéric Barbier veszi észre Régis Debray-t idéz-
ve,26 hogy a XVI. század elejének nagy gyűjteményei 
– Colóné mellett II. Fülöp escorialbeli és a francia 
király fontainebleau-i könyvtára – a modernitás ki-
formálódásának legfontosabb helyszínei, az emberi 
képesség és tudás externalizációs folyamatának új 
szakaszát hozzák el. A külsővé tételen és tárgyiasí-
táson keresztül biztosított állandóságon (a könyv-
nyomtatás óta: identicitáson is) alapulva folyama-
tosan aggregálhatóak és újrateremthetőek az indi-
viduális ismeretek, és leküzdhetővé válnak az érzé-
keléssel, feldolgozással és emlékezettel kapcsolatos 
kapacitórikus korlátok.

Wilson-Lee nem túloz, amikor interjúk sorában 
fogalmaz úgy, hogy Colón teoretikusan is tudatában 
volt mindennek, nemcsak a praxis hőse. Ambíciója, 
hogy a világ minden írott/sokszorosított tudásának 
óriás-repozitóriumát teremtse meg, majd azt tegye 
rövid kivonatokkal és kulcsszavakkal kereshető-
vé és bejárhatóvá, különböző szempontok mentén 
osztályozhatóvá és a segédleteket a tér kötöttségeit 
leküzdve közjószággá tegye, teljes joggal idézi fel 
mindazt, ami az Internet és a World Wide Web révén 
ötszáz évvel később valósult meg. S talán van vala-
mi sorsszerű abban is, hogy Colónnak a magas szin-
tű jelentésműveletre alkalmazott „átvágni valamin” 
jelentésű görög eredetű epitomé szava rendkívüli 
módon emlékeztet a Vannevar Bushéra, aki 1945-
ös híres, az Internetet még mindig csak megálmodó 
írásában úttörőnek, nyomvonalvágónak (trailblazer) 
hívta azokat a tudásmunkásokat, akik közös szellemi 

térben felhalmozott tartalmak új és új elemei között 
létesítenek kapcsolatokat, és teszik még használha-
tóbbá az állományt.

A Biblioteca Colombinával így majd négyszáz 
évvel korábban kell és lehet annak a szervesen fel-
épülő gondolkodástörténeti útnak a legelső nagy 
mérföldkövét kijelölni, amely majd Paul Otlet és 
Henri La Fontaine Mundaneumával (1895/1910), 
Otlet 1934-es könyvével, Vannevar Bush 1945-ös 
váteszi közleményével, majd J. C. R. Licklider 1965-
ös, galaktikus számítógépes hálózatként felépülő 
jövőkönyvtár-víziójával27 egyenesen belevezet az 
egykori víziókat hipermedialitással és virtualitással 
megvalósító jelenbe.

Emlékeztessünk rá: Fernando Colón az univerzá-
lis könyvtárban rejlő lehetőségek kiszabadítását az 
univerzális nyelvben rejlő erő támogatásával remélte 
elérni, elkötelezetten keresve a források soknyelvű-
ségének csapdájából kivezető utat. S nem lehet nem 
felidézni Kolumbusz Kristóf – természetesen spanyol 
kontroll alatt egyesülő – univerzális birodalom-kon-
cepcióját sem, megsejtve annak a rendszerméret-nö-
vekedésnek a kontúrjait, amelyet ma globalizációnak 
nevezünk. Colón hozzájárulása ehhez a diskurzushoz 
a tudás globalizációjának28 infrastruktúra-prototípu-
sa: olyan szellemi és intézményi központja, amely 
képes az átmenet folyamatát segíteni azzal, hogy 
nem veszít információt, és minden választ igénylő 
kérdésre feleletet közvetít. Sőt: eközben szükségsze-
rűen megteremti az intelligencia technológiai támo-
gatásának néhány módszerét, miközben előrehala-
dásában mély ismeretelméleti felismerések segítik29. 
Méltán szerepel Jeremy Norman információtörténeti 
panteonjában.30

S belátható, hogy miféle korlátokkal szembesül 
Colón: a programszerűen célul kitűzött teljesség 
elérése minden részeredmény ellenére az első pilla-
nattól fogva reménytelen, miközben az összegyűj-
tött anyag esetében ugrásszerűen megszaporodnak a 
metaadatolási nehézségek, ahogyan tízezer fölé jut 
az állomány. Ezen csak a digitális kultúra korában 
nyílik esély túllépni.

Digitális bölcsészet: lehetôségek és tanulságok
Vegyük észre: az a program, ami Colón korában 
megvalósíthatatlan volt, ma – ha nem is játszi köny-
nyedséggel – reálisan teljesíthetőnek tűnik. A 2008-
ban alapított Open Library határozottan ki is tűzi a 
célt, hogy kollektíven szerkeszthető katalógusrend-



268 Könyvtári Figyelõ 2019/2

szerével támogatva előbb-utóbb valamennyi valaha 
publikált (130–140 millió) könyv adatai (köztük 
cyberepitoméi) önálló weboldalak óriáshálózatán 
legyenek elérhetőek31. S ha majd a szerzői jogi fel-
hőket is sikerül elfújni, akkor a metaadatok mögött 
klikkelhetően ott várakozhatnak a digitalizált (vagy 
eleve digitálisan született) teljes tartalmak is. (Les-
ben áll az Internet Archive Global Books projektje, 
illetve a Google Books). 

Ha mindez meg is valósul előbb-utóbb milliók 
együttműködése révén, értelme akkor is marad az 
eltérő kiindulópontú digitális könyves projektek-

nek. Itt van például a Biblioteca Hernandina and the 
Modern Book World projekt32, amely Colón könyv-
tárának eredeti, még a Biblioteca Colombina előtti 
állapotát rekonstruálja, és szeretné egy web-kikötőbe 
terelni a teljes textuális hagyományt a kortársaktól a 
szakirodalomig. Érdekes, nem célozzák meg, hogy 
a teljes, 15 ezres állományból egy virtuális könyv-
tárat építsenek, a Bibliotheca Corviniana Digitalis33 
mintájára „digitálisan egyesítve” a világban szét-
szórt „kolonikákat”, pedig számos őrzőhelyen azo-
nosítottak Colón egykori könyvtárából származó 
darabokat.34 

Colón könyvtárából származó kötet
(Sensuyuét les faictz du chien insaciable du sang chrestien, quel se nomme Lempereur de Turquie... App. H.  

1656 – 1526, Geneva [Colonia, Wigand?] 
Forrás: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2014/06/19/konyvgyujtok_bolonderiai_999

A Kivonatok könyvének megtalálása jól tükrözi 
ugyanakkor, hogy milyen elképesztő lemaradások-
kal kell még mai napig is szembesülni. Azzal, hogy a 
kötet bekerült egy gyűjtemény polcaira, hosszú időre 
el is tűnt a kutatói figyelem elől, mert őrzőhelye nem 
érte el a kereshetőségnek azt a színvonalát, amit a fél-
ezer évvel korábbi tétel tükröz. Ki lelhette volna meg 
ezt a könyvtörténeti kincset, ha az egyetlen nyilváno-
san elérhető leírása egy, a XIX. század végén kiadott 
dán nyelvű, szószegény katalógusban bújt el?35

Szinte lehetetlenné tette a keresését az is, hogy az 
Arnamagnæan Gyűjtemény egy tematikus kollekció: 
állományában csak azok bukkanhattak volna véletlen 

leletekre, akiket régi izlandi, skandináv kéziratok ta-
nulmányozása vezetett a helyszínre. Könnyű belátni, 
hogy egy viszonylag kis gyűjtemény digitalizálása és 
tételeinek (igény esetén) ismételt leírása a láthatósá-
gon túl mennyivel jobb kereshetőséget biztosít. Ám 
épp ezek az esetek figyelmeztetnek arra, hogy a „túl 
sok információval” (too much information, TMI), 
„információs özönvízzel” való riogatás mennyire 
rosszat tesz – a kutatók homlokán épp a túl kevés 
információtól szaporodnak a ráncok.

Mindez átvezet még egy izgalmas, a memória-
intézmények falain túlmutató kérdéshez. Hogyan 
döntsük el, mi érdemes arra, hogy a digitális öröklét 
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részévé váljon? Milyen alapon szelektálunk onnan 
ki érdektelennek és információs értéket nem hordo-
zónak minősített állományokat? Ha egyszer minden 
megőrzése elhanyagolható költséggel biztosítható 
erre szolgáló tárhelyeken, akkor nem érdemes töre-
kedni a gyűjtés (relatív) teljességére? Gondolta volna 
bárki, hogy amikor Colón a maga korában hulladék-
nak minősített meteorológiai kisnyomtatványt tago-
zott be a gyűjteményébe, egykor az mekkora érték 
lesz a klímakutatóknak?

Jegyzetek és irodalom

 1.  Kolumbusz, aki maga is sokféleképpen írta a nevét at-
tól függően, hogy épp mely országban tartózkodott, más, 
nyelv-közi név-asszimilációkhoz képest elfogadottá tette, 
hogy ki-ki a saját hangrendszerének megfelelően írja át a 
nevét. Így tekinthető elfogadottnak az, hogy magyarul is 
Kolumbusz Kristófként beszélünk róla és hivatkozunk rá. 
Annak, hogy fia említésekor nem a Kolumbusz Ferdinánd 
változatot, hanem az eredeti Fernando Colón írásmódot vá-
lasztottam, egyrészt az az oka, hogy esetében hiányzik ez 
a hagyomány-szentesítette konszenzus, másrészt az, hogy 
evvel is tudatosan szeretném elhasonítani apjától, ezzel az 
aprósággal is megkönnyítve az eljutást a saját értékén kiví-
vott jelentőségnek megfelelő beszédmódhoz. Ennek az se 
mond ellent, ha Fernandóra is igaz az alternatív névhasznála-
ti mód: portugál és spanyol nyelvi környezetben is sokszor írt 
alá Hernandoként dokumentumokat, emiatt sok szakirodalmi 
forrás is ezt a változatot használja.  

 2.  Fernando Colón szerzőségét mai napig vitatja a szakiro-
dalom. Tény ugyan, hogy apja negyedik transzatlanti ha-
jóútjához csatlakozott, s szemtanúi szerepéhez nem férhet 
kétség, eredeti kézirattal vagy kiadással azonban nem ren-
delkezünk. Minden későbbi kiadás forrása a mű 1571-es, 
Velencében megjelent olasz nyelvű fordítása Alfonso dE 
Ulloa által (Historie del S. D. Fernando Colombo; nelle 
quali s’ha particolare, & vera relatione della vita, & de fatti 
dell’Ammiraglio D. Cristoforo Colombo, suo padre: Et dello 
scoprimento ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette Mondo 
Nuovo). Amióta fény derült arra, hogy a kiadásnak az aján-
lásból jól ismert mecénása, Baliano de Fornari genovai or-
vos magától Colón unokaöccsétől (féltestvére, diego fiától), 
a pénzügyi zavarba került Luis Colón y Alvárez de Toledótól 
vásárolta meg a spanyol nyelvű eredetit, sokkal valószínűbb, 
hogy a szövegben, ami talán Fernando halála után készült 
kompiláció, vannak valóban Fernandótól származó részei. A 
magyar kiadás egy különösen szép példánya 2008-ban kelt 
el a Studio Antikvárium aukcióján.

 3.  Teljességgel ennek a szempontnak rendeli alá az életrajzi 

anyagot egy majd félezer oldalas monográfia: RuMEu dE 
ARMAS, Antonio (1973): Hernando Colón: Historiador del 
descubrimiento de America. Gredos, Madrid.

 4.  A maga korában neves kozmográfusnak számított, amit nem 
kis mértékben az V. Károllyal megtett utazásoknak köszön-
het. (Lehet, hogy később épp ezért maradhatott ki az ismert 
kozmográfusokat felsoroló listákból). Fő művét, a Descripción 
y cosmographia de España 1–3. antonio BLázquEz gon-
dozásában 1910-ben, három kötetben jelentette meg a 
Patronato de Huérfanos de Administración Militar. A Google 
Books oldalán is elérhető: https://books.google.hu/books/
about/descripci%C3%B3n_y_cosmograf%C3%Ada_de_
Espa%C3%B1a.html?id=uAw3AqAAMAAJ&redir_esc=y . 
[Valamennyi letöltés időpontja: 2019. május 10–11.] A mű-
vet elmélyülten és visszatérően elemezte az ezredforduló 
utáni években könyveiben és tanulmányaiban José Javier 
Rodríguez ToRo.

 5.  Colón mindenáron szerette volna gyűjteményét egyben tar-
tani, de hiába készítette gondosan elő, az örökösként meg-
nevezett unokaöcs azonnal elkezdte elkótyavetyélni a piac-
képesnek gondolt darabokat, és nem volt jó helye a sevillai 
San Pablo monostorban sem, ahová öt év hányattatás után 
került. A sevillai katedrális, ami eleve Colón „B terve” volt, 
évekig pereskedett aztán, hogy 1552-ben végül is hozzájuk 
kerülhessen, ami megmaradt az állományból, hogy aztán év-
századokig érintetlenül porosodjon a tetőtérben. Feljegyeztek 
történeteket a XVIII. századból arról, hogy gyerekek másztak 
fel a padlásra, hogy képeket nézegessenek, és játsszanak a 
csodálatos gyűjtemény darabjaival.

 6. A Biblioteca Colombina és Capitular mellett a Sevillai Érsek-
ségi Könyvtár és két archívum (a katedrális és az érsekség 
levéltára) is egyetlen alapítvány, az Institución Colombina 
fenntartásában működik 1992 óta. A nagyvonalú felaján-
lás is egy Kolumbusz-leszármazottnak, Manuel Prado y 
Colón de Carvajalnak köszönhető. Az intézmény (spanyol 
nyelvű) honlapja http://www.icolombina.es/index.htm. Ér-
deklődők számára jó betekintést nyújtanak a népszerűsí-
tő célú, alábbi YouTube videók: https://www.youtube.com/
watch?v=z1koeoRlu14 és még részletesebben: https://www.
youtube.com/watch?v=8LCo1FVnnnM – Az állomány leíró 
áttekintésére ld.: http://www.icolombina.es/colombina/ – A 
Biblioteca Colombina történetével foglalkozó, túlnyomórészt 
spanyol nyelvű irodalom bibliográfiája: http://www.icolombina.
es/colombina/bibliografia.htm

 7.  HARRISSE, Henri (1873): Fernand Columb: Sa vie, ses 
oeuvres. Paris.

 8.  MARTInEz, Marin T. – ASEnCIo, Ruiz J.M. és WAGnER, 
Klaus (1993): Catálogo concordado de la Biblioteca de 
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Hernando Colón .Seville, Institución Colombina. WAg-
NEr, Klaus (1992): La Biblioteca Colombina en tiempos de 
Hernando Colón’, Seville, universidad de la Sevilla. – Wagner 
már korábban is számos közleményben tárt fel részleteket 
Colón életéből, elsősorban németországi könyvbeszerző út-
jairól (WAgNEr, Klaus (1966) un hijo de Colón en Alemania 
universidad de la Sevilla). Róla: GRIFFIn, Clive (2006): 
Klaus Wagner (1937–2005) = Bulletin of Spanish Studies, 
83:4, 557–561, doI: 10.1080/1475382062000346351 Kol-
légái megemlékezése róla: http://institucional.us.es/revistas/
rasbl/34/art_15.pdf 

 9.  Az első közlemény: MCdonALd, Mark P. (2003): ’Extremely 
curious and important’! Reconstructing the print collection 
of Ferdinand Columbus. In: Baker, Christopher et al. (eds.): 
Collecting prints and drawings in Europe, c. 1500-1750. 
Ashgate. A kolosszális kiadás Cd-mellékleten kereshető 
adatbázisként tette közzé a rekonstrukció eredményeit (ami 
megvolt a kézikönyvben, a The Illustrated Bartsch-ban, azt 
feltöltötték onnan, ami nem volt meg, annak utánajártak 
aprólékos pontossággal): MCdonALd, Mark P. (2004): 
The print collection of Ferdinand Columbus 1488–1539: 
a renaissance collector in Seville. 1–2. London, British 
Museum Press, Vol. 1: History and Commentary, 519 pp ; 
Vol. 2: Inventory Catalogue, 592 pp; and Cd-RoM. A 110 
legértékesebb művet tartalmazó válogatás: MCdonALd, 
Mark P. (2005): Ferdinand Columbus: renaissance Collector. 
British Museum Press.

10.  dACKERMAn, Susan (2005): The print collection of 
Ferdinand Columbus 1488–1539, a Renaissance collector 
in Seville = HNA Newsletter and review of Books, (22) 1. 
18. p. 

11.  MCdonALd, Mark P. (2004): Ferdinand Columbus: Print 
Collector = History Today, (54) 8. 

 h t tps: / /www.his torytoday.com/archive/ ferd inand-
columbus-print-collector. Mcdonald könyvének két perces 
videoismertetője a Bibliophile Book Reviews sorozat része-
ként: Ferdinand Columbus: Renaissance Collector https://
www.youtube.com/watch?v=zFpJoo-B0x4 

12.  A puhafedeles első angol kiadást (WILSon-LEE, Edward 
(2018): The catalogue of shipwrecked books. Young 
Columbus and the quest for a universal library. William 
Collins) nem egészen egy évre rá, új kiadóval és módo-
sított (bombasztikusabbá, emiatt kevésbé pontossá tett) 
címmel követte a keményborítós amerikai változat megje-
lenése (WILSon-LEE, Edward (2019): The catalogue of 
shipwrecked books. Christopher Columbus, his son, and 
the quest to build the world’s greatest library. new York, 
Scribner). Folyamatban van a könyv olasz, spanyol, japán, 

német és francia fordítása, várhatóan ezeken a nyelveken is 
hamarosan megjelenik. Számtalan rangos lap és kiadó sorol-
ta a hét, a hónap vagy az „év könyve” kategóriába. A fiatal, 
kenyai születésű kutató (https://www.edwardwilsonlee.com) 
korábbi könyve (WILSon-LEE, Edward (2016): Shakespeare 
in Swahililand. William Collins) szintén szép sikereket ért 
el, de már első, társszerkesztős tanulmánykötete is komoly 
figyelmet vívott ki magának (FERnándEz, José María 
Pérez – WILSon-LEE, Edward (2014): Translation and the 
book trade in early modern Europe. Cambridge, university 
Press.

13.  Ezt WILSon-LEE (2019:7) könyve Prológusában így fo-
galmazza meg: „Hernando’s mind moved ceaselessly from 
event to system, from a single thing to a general framework 
into which it could be fitted”.

14.  Az érdekesség kedvéért: a Velencéből tengeri úton haza-
küldött, a katalógusba beillesztett, de soha meg nem érkező 
tételek a 925–2562. számot viselik a nyilvántartás második 
kötetében. 

15.  A jelölések rendszerének működését Colón segítőjének, Juan 
Pereznek 23 oldalas, fennmaradt feljegyzéséből ismerjük. 
Kiadása: MARTÍnEz, Marín Tomás (1970): Memoria de las 
Obras y libros de Hernando Colón del Bachiller Juan Pérez. 
Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
pp. 41–76. – Azt is megértjük, miért csak most kerültek be a 
köztudatba a biblioglifák: már a megértésük is extrém kutatói 
erőfeszítést igényel.

16.  Számtalan kommentár, hozzászólás, blogposzt veti fel, hogy 
Colón osztályozási rendszerébe bátran lássuk bele a dewey 
Egyetemes Tizedes osztályozás kezdetleges változatát.

17.  https://manuscript.ku.dk/motm/hernando-colons-book-of-
books/ 

18.  https://nationalpost.com/news/professor-discovers-centuries-
old-attempt-by-christopher-columbuss-son-to-index-every-
book-in-existence 

19.  http://driscoll.dk/spain/ 

20. https://manuscript.ku.dk/news/a-new-discovery-in-the-
arnamagnaean-collection/ 

21.  https://www.npr.org/2019/04/24/716600905/christopher-
columbus-son-had-an-enormous-library-its-catalog-was-just-
found?t=1556439838056&t=1557559339836 

22.  A P. Lucas dE ALAEJoS által összeállított listában: 
„Bibliotheca virorum illustrium et opera quae scripserunt, 
mangus [sic] codex 2.330 auctorum. fol.” Idézi: [20]

23.  Az aukció korabeli nyomtatott katalógusát ld. https://www.
nb.no/items/uRn:nBn:no-nb_digibok_2016103129006 
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24.  FEELY, Catherine – HInKS, John (Eds.) (2016): Historical 
networks in the book trade. Routledge, 

25.  Ha umberto Eco ismerhette volna a Colón-kutatás ered-
ményeit, bizonyára önálló fejezetet szentel a listáról szóló 
könyvében Fernandónak, akinél szenvedélyesebben sen-
ki nem foglalkozott listakészítéssel a XVI. század elején. 
(ECo, umberto (2009): A lista mámora Európa Kiadó) Apja 
egyik kedvenc olvasmányában, a Próféciák Könyvében már 
találunk részeket, amelyek maga a tizenkét éves Fernando 
kézírásával készültek. (Mint például az az epigramma, amely 
arról szól, hogy a bölcs ember, aki kiválasztott, tudja, miként 
rendezze a dolgokat megfelelő sorrendbe.)

26.  BARBIER, Frédéric (2010): A modern Európa születése. 
gutenberg Európája Kossuth Kiadó – országos Széchenyi 
Könyvtár.

27.  oTLET, Paul (1934): Traité de documentation : le livre sur le 
livre, théorie et pratique. Eds. Mundaneum https://archive.
org/details/otletTraitdocumentationugent/page/n1 – BuSH, 
Vannevar (1945): As we may think = Athlantic Monthly, 1. 
pp. 101-108.: http://worrydream.com/refs/Bush%20-%20
As%20We%20May%20Think%20(Life%20Magazine%20
9-10-1945).pdf – LICKLIdER, J.C.R. (1965): Libraries of 
the future. The MIT Press: http://worrydream.com/refs/
Licklider%20-%20Libraries%20of%20the%20Future.pdf . – 
Ez a lista természetesen bővíthető még, sokan említik meg 
a hypertext atyját, Ted nelsont vagy douglas Engelbartot, 
de erős érvek szólnak mellette, hogy Herbert George Wells 
világagy-koncepciójának számos eleme is idesorolható, és 
kortársaként részben otlet mellé állítható. Egy friss füzet pe-
dig még Karl Marxot is internet-előfutárként tárgyalja Wells 
mellett (WAIdLER, Roy (Ed.) (2019): Karl Marx and H. g. 
Wells – Two prophets who foretold the internet. , Clifton, 
outlands Community Press.

28.  Ezt a mozzanatot ragadja meg BREnTJES, Sonja – REnn, 
Jürgen (Eds): (2016) globalization of knowledge in the post-
antique Mediterranean (Routledge) című könyve, és minden 
bizonnyal ezt a dimenziót bontja ki alaposabban a Wilson-
Lee – Fernández szerzőpárosnak a Yale university Press 
gondozásában megjelenés előtt álló munkája, amely az 
ideiglenes Hernando Colón’s New world of books: towards 
a new cartography of knowledge címet viseli.

29.  A kaotikusnak és öncélúnak tűnő listázási düh mögött kez-
detben még inkább a középkorból ismert enumeratio sejlik 
fel, ám adott sokaságok elemeinek hiteles rögzítésével 
ezek is bátran tekinthetőek proto-tudományosnak. A fo-
galmi-rendszerezési kihívásnak, amivel Colón fiatal kora 
óta szembenéz, ma az affordancia-probléma nevet adjuk. 

A dolgok lehetséges kapcsolódásai mögött álló lételméleti 
árnyékstruktúrát, amelynek révén funkcionális viszonyba ke-
rülhetnek egymással, már korán felismeri. Első újvilági útján 
Guanaja szigetén feltartóztatnak egy óriási kenut, 25 ember-
rel, tele különböző jószágokkal. Ezeket felsorolja Fernando, 
de felismeri, hogy a listán a többi áruhoz hasonlóan szereplő 
kókuszdió az érintett emberek mindennapi életében más sze-
repet is betölt: pénzként (csereértékként) is szolgál. Sokkal 
később felismeri, hogy bármilyen rendezési elvet választunk, 
azzal más rendezési elvek számára elérhetetlenné tesszük a 
sokaság egy részét. nemcsak egymást átfedő párhuzamos 
osztályozásra és rendszerezésre van tehát szükség, hanem 
az azonosságok és különbségek egyidejű kezelésének ké-
pességére. (Ebben a lábjegyzetben Wilson-Lee meglátásait 
árnyaltam).

30.  Jeremy norman’s HistoryofInformation.com http://www.
historyofinformation.com/detail.php?id=1454

31.  https://openlibrary.org/ 

32.  https://www.english.cam.ac.uk/research/hernandocolon/
home/ 

33.  https://corvina.hu/hu/cimlap/ – Természetesen a Biblioteca 
Hernandina 15 ezer kötete sokkal nagyobb falat, de gond 
nélkül lehetne megkezdeni az építkezést. ott, ahol a sokaság 
kicsi – mint például a majki remeteség egykori könyvtára ese-
tében, amelynek katalógusa megmaradt, csak az állománya 
veszett el –, még annak is értelme van, hogy a gyűjteményt 
megkíséreljék fizikailag is helyreállítani – ha nem is az egy-
korvolt példányokból, de azok azonos kiadásaiból. (Ahogy 
Sárossy Péter teszi nagy eltökéltséggel.)

34.  A mi nemzeti könyvtárunk is rendelkezik ilyennel, s a Régi 
nyomtatványok Tára munkatársai be is mutattak egy iz-
galmas darabot a nagyközönségnek, 2014. június 21-én 
(Sensuyuent les faictz du chien insaciable du sang chrestien, 
quel se nomme Lempereur de Turquie... App. H. 1656 – 1526, 
geneva [Colonia, Wigand?]). Colón tulajdoni jelzését ugyan 
kivakarták, de egykori helye azonosítható, ultraviola fényben 
pedig el is olvasható. Tudjuk, hogy a példányt Fernando 
Colón 1535-ben, Lyonban vásárolta, de hogy aztán hogy 
került abba a könyvtárba, ahonnan 1880-ban ellopták, rejtély. 
Mindenesetre Apponyi Sándor gróf, a törökellenes témájú 
kiadványok nagy gyűjtője 1897-ben aukción vásárolta meg. 
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2014/06/19/konyvgyujtok_
bolonderiai_999 

35. KåLund, Kristian (1889): Katalog over den Arnamagnæanske 
Haandskriftsamling. København.

Beérkezett 2019. május 16. 
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2019 januárjában kaptuk a hírt, hogy 93. évében 
elhunyt dr. Szilágyi János irodalom- és művelődés-
történész, az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiak-
ban OGYK) volt munkatársa, aki 1949-től negyed 
századot töltött az intézményben, 1955-től 1974-ig 
annak osztályvezetője volt. Az 1990-es évek köze-
pén a könyvtár történetének megírásához igyekez-
tem megkeresni a még élő régi kollégákat, és elbe-
szélgettem velük. Köztük volt e cikk főszereplője 
is. Jelen írásunkkal a régi találkozások feljegyzései 
alapján, az interneten és a könyvtárakban fellelhető 
dokumentumok, valamint lánya, Szilágyi Rita segít-
ségével emlékezünk rá.
Szilágyi János Budapesten született 1926. november 
28-án. 1945-ben érettségizett a Kölcsey Gimnázium-
ban, utána beiratkozott a budapesti egyetem bölcsész-
karára, de a család nehéz anyagi helyzete miatt1 nem 
tudott egyetemre járni. Ekkor rövid ideig az Officina 
Könyvkiadóban dolgozott. Belépett a Szociáldemok-
rata Pártba (SZDP), és 1946-tól 1949-ig az 1927-től 
1950-ig működő Országos Társadalombiztosító In-

tézet tisztviselője lett. Néhány cikke már ebben az 
időszakban megjelent az Ifjúság Hangja és Magyar 
Ifjúság című lapokban. 1947-ben magyar–történelem 
szakon beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem (1950-től ELTE) esti tagozatára.2 A Magyar 
Kommunista Párt és az SZDP egyesülése (1948) után 
a Magyar Dolgozók Pártjához (MDP) csatlakozott. 

Múltunkból 

25 év az Országgyûlési Könyvtárban

Szilágyi János fél évszázada a magyar kulturális életben

JÓNÁS Károly 

1. kép
Szilágyi János 50 éves korában
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1949 végén segédkönyvtárnokként került az OGYK-
ba. Ennek körülményeit így ismertette:
„1949. november végén a könyvtár 20 dolgozójából 
– mint a régi rend megbízhatatlan elemeit – 17-et 
elbocsátottak, és mindössze hárman maradtak mun-
kahelyükön (Beőthy Ottó könyvtárigazgató, Tombor 
Tibor főkönyvtárnok és Karay Marianne könyvtári 
segédtiszt). Hatunkat 1949. december 1-jétől Molnár 
Imre,3 az Országgyűlés alelnöke hozott be a könyv-
tárba. Ő velünk járt a Bölcsészkarra. III. éves egye-
temistaként többnyire diákvezetőségi tagok és törté-
nelem szakosok voltunk. Közülünk Markovits Pálné 
(Kondor Viktória) és én magyar–történelem, Tordai 
György és Jellinekné filozófia–történelem, Berkó Pál 
földrajz–történelem szakos volt, egyedül Stern János 
jött orosz szakosként.”

2. kép
A könyvtár új munkatársai4 és illetményük 1950-ben

 
A kezdeti időszakban a napirendre került nyilvános-
sá válás előkészítésének sürgős feladatait (raktárak 
költöztetése, a háború alatt és után beérkezett, feldol-
gozatlan művek szétválogatása, a gyűjtőkörbe nem 
tartozó nyomtatványok átadása az Országos Könyv-
tári Központnak (OKK), az új olvasói katalógus ki-

alakításával összhangban nagy mennyiségű kataló-
guskarton elhelyezése stb.) végezte,5 és – elmondása 
szerint – referenszesként is teljesített szolgálatot. Az 
MDP tagjaként hamarosan elvállalta az országházi 
MDP-alapszervezet agitprop titkári funkcióját. 1952-
ben megszerezte egyetemi diplomáját, és megjelent 
első nagyobb publikációja.6 A mindössze egy évig 
regnáló Daka Sándor főigazgatót követő Tordai 
György könyvtárvezetőt tíz hónap után leváltották. 
A két vezetőt Szilágyi így jellemezte:
„Daka Sándor csendes, szerény, jóindulatú ember – 
korábban nyomdász – volt. A könyvtárhoz egyáltalán 
nem értett. Tordait aktív, agilis könyvtárvezetőnek 
ismertem. 1951-ben a nyilvánossá válást ő szervez-
te meg. 70–80%-ban jó vezetőnek tartom, egy-két 
kisebb hiányossággal. Amikor felesége belekevere-
dett valamilyen gazdasági jellegű visszaélésbe, azt 
mondták neki, igazgató maradhat, ha elválik. Ő kiállt 
a felesége mellett, emiatt távoznia kellett, a pártból 
is kizárták.”
Az OGYK kaotikus vezetési válságáról Szilágyi a 
beszélgetések során így nyilatkozott: 
„Tordai György kilépése után, 1952 tavaszán engem 
akartak kinevezni a könyvtár igazgatójának (bár Podonyi 
András volt Tordai helyettese. Őt szakmailag is, politi-
kailag is alkalmatlannak találták,7 én pedig az Elnöki 
Tanács–Országgyűlés MDP-szervezetének agitációs és 
propaganda titkáraként nem voltam az), de 25 évesen nem 
vállaltam el.” 

Az új igazgató, Vértes György csak három hónap 
múlva érkezett. Addigi helyettesként a vezetési fel-
adatokat Podonyi András látta el. Róla az alábbiak 
szerint emlékezett meg:
„Podonyi akkor tette le a jogi doktorátust, de előzőleg al-
tiszt volt a Házban, ezért egyszerű embernek tartották, aki 
nem való vezetőnek. Politikailag sem felelt meg. A Házzal 
viszont jó kapcsolatai voltak: az 1952-es nyilvánossá vá-
láskor szinte minden berendezést, bútort, szőnyeget ingyen 
szerzett meg.”

1952 májusában jelent meg a könyvtárügy egyes 
kérdéseiről szóló, 2042. számú minisztertanácsi ha-
tározat, amely elrendelte – a nyilvánosság felé veze-
tő úton 1950-ben és 1951-ben megtett két lépés után 
– az OGYK nyilvánosságának kiterjesztését. Még 
ebben a hónapban kinevezték az új igazgatót, a kom-
munista múlttal és hátszéllel érkező, vegyészmérnök 
végzettségű Vértes Györgyöt, aki az illegális KMP8 
tagjaként a személyi kultusz idején vezető szerepet 
játszó Rákosi Mátyás pártfőtitkár-miniszterelnökkel 
1938-tól évekig együtt ült a szegedi Csillag börtön-
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ben. Korabeli tanúként és a belső pártember jól érte-
sültsége alapján Szilágyi ezt fűzte hozzá:
„Vértes 1952-ben éppen állás nélkül volt, mert több fontos 
emberrel összeveszett, és összeférhetetlenségi híre miatt 
nem tudott vezetőként elhelyezkedni. Szabó Piroska, az 
Elnöki Tanács titkára hozta a könyvtárba, akivel együtt 
voltak az illegalitásban.”

Vértes a pártállam diktatórikus légkörében nagy len-
dülettel kezdett az Országgyűléstől a művelődési tár-
ca irányítása alá helyezett OGYK nyilvánosságának 
kiszélesítéséhez. A felügyeleti, szervezeti és helyszíni 
változások közepette intenzív propaganda hadjárat 
indult a potenciális olvasóközönség megszerzésért, 
illetve a mennyiségi mutatók drasztikus növeléséért. 
Felhívások, levélbeli megkeresések özönlöttek a fel-
sőoktatási intézményekhez, politikai szervezetekhez, 
tudományos kutatókhoz, írókhoz, művelődési és más 
intézményekhez, üzemek dolgozóihoz. Még a kö-
zépiskolások is kaptak beiratkozási engedélyt. Ezzel 
a közművelődési könyvtári funkció a tudományos 
szakkönyvtári funkció rovására jócskán erősödött. 
Szilágyi a politikai megbízhatóság kedvező feltéte-
létől támogatva hamarosan – Tombor Tibor, Balázs 
Sándor és Lakatos Éva 1952 végén történt menesz-
tését követően9 – a vezető munkatársak közé került. 
Ezt így kommentálta:
„A nyilvánossá válástól valójában az olvasószolgálat ve-
zetője lettem, noha ekkor még szervezeti tagolódás nem 
volt a könyvtárban, osztályok sem léteztek, csak munkate-
rületek. Vértes irányította a szerzeményezést, Podonyi, aki 
nem hivatalosan Vértest is helyettesítette, a feldolgozást, én 
az olvasószolgálatot. Podonyi 1954 januárjától – osztály 
nélkül – osztályvezetői besorolást kapott. 1955-ben10 egy 
minisztériumi vizsgálat főként a szerzeményezés és feldol-
gozás területén súlyos problémákat tárt fel. Ekkor a szer-
vezeti hiányosságok orvoslására Podonyi hivatalosan is 
igazgatóhelyettes lett, és ezt követően nagyrészt gazdasági 
és műszaki jellegű feladatokkal foglalkozott. Egyidejűleg 
két osztály is létrejött: a Szerzeményezést és feldolgozási 
osztály vezetőjévé engem neveztek ki, Rácz Editet11 pedig 
a másik osztály, az Olvasószolgálati osztály vezetőjévé.” 
Később így folytatta: „Vértessel a könyvtárban elég sokáig 
jó kapcsolatban voltam, ő volt az igazgató, én a párttitkár 
1952-től12 1956-ig. Egész munkaidőben, napokon át illegá-
lis és börtönélményeit mesélte, és azt, hogyan veszett össze 
Rákosival. Visszatérő jelleggel hetekig szinte semmilyen 
könyvtári feladattal nem foglalkozott: könyveket, cikkeket 
írt, és a Magyar Írók Szövetségében végzett pártmunkát. 
Szakmailag nem értett a könyvtári területekhez, addig volt 
jó, amíg nem foglalkozott ilyenekkel, hanem ránk hagyta. 
Amikor úgy gondolta, hogy a könyvtári vizekre evez át, 
számos baklövést követett el a szerzeményezés és a szako-
zás területén is.”

1955-ben – 29. évében – a frissen kinevezett szerze-
ményezési és feldolgozási osztályvezető házasságot 
kötött Rajkai Erzsébet (1930–1978) zenetanárnővel.13 
1963-ban született egyetlen lányuk Rita.14

Szilágyi Jánosnak osztályvezetői tevékenysége mel-
lett az 1950-es évek közepétől vált élete részévé a 
tudományos kutatás, bár addig is írt karcolatokat, 
humoreszkeket főként a Ludas Matyi című szatirikus 
hetilap és 1952-től kisebb cikkeket a Könyvtáros, a 
Könyvbarát és a Népművelés című lapok számára. 
1957-ben védte meg 176 oldalas doktori disszertáci-
óját A magyar munkáskönyvtárak a két világháború 
közötti időben címmel, amelynek érdekessége, hogy 
ez volt az első könyvtártudományi doktorátus15 Ma-
gyarországon. Kovács Máté, aki az egyetemen 1956-
tól 1972-ig a Könyvtártudományi Tanszék vezetője 
volt, így írt róla: „1958 nyarán fontos esemény tör-
tént a Tanszéken, sor került a legelső könyvtártudo-
mányi doktori szigorlatra. A doktorandusz Szilágyi 
János, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetője 
volt. Szilágyi summa cum laude végzett, a szigorlati 
bizottságot Kőhalmi Béla vezette, tagjai Bóka László, 
Kovács Máté és Sinkovics István voltak.”16 Ugyanez-
zel a témával 1958-ban a Történettudományi Intézet 
pályázatán A magyar munkáskönyvtárak története 
című pályamunkájával első díjat nyert. A mű később 
némi módosításokkal megjelent az Akadémiai Kiadó 
gondozásában.17 1960-ban A magyar szakszervezetek 
kulturális tevékenysége a 19–20. században címmel 
nyert első díjat a SZOT18 pályázatán. 1962-ben be-
nyújtotta újabb könyvét A magyar munkásosztály 
műveltsége 1919–1945 között címmel a Népműve-
lési Intézetnek, amely nem vállalta a kiadást. Első 
módosított változata (Munkásosztályunk irodalmi 
műveltsége a két világháború között. Bp. Gépirat, 
1964. 258 p.) szintén nem jelenhetett meg. Újabb 
átdolgozással, rövidebb terjedelemben viszont ezt a 
művet is kiadták.19

A két világháború közötti időszakot vizsgáló iroda-
lom- és művelődéstörténeti kutatásai eredményeként 
1958-tól számos tanulmányt publikált a szakszerve-
zeti könyvtárakról, a Vasas Szakszervezet Könyv-
tárának történetéről, a munkásosztály művelődési 
helyzetéről, irodalmi, politikai, társadalom- és ter-
mészettudományi műveltségéről, a szociáldemokrata 
könyvkiadás történetéről, a magyar szakszervezetek 
kulturális tevékenységéről, a Népszava Könyvkiadó 
irodalmi kiadványairól, a Nyugat Könyvkiadóról, a 
munkásság irodalmi olvasmányairól, művelődéstör-
téneti kérdésekről. Ezek a Magyar Könyvszemle,  A 
Könyvtáros, a Népművelés, az Irodalomtörténet, az 
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Irodalomtörténeti Közlemények, A Könyv, a Kortárs, 
a Kritika, az Új Írás, a Párttörténeti Közlemények, 
az Élet és Tudomány  (stb.) című folyóiratokban és 
különböző napi- vagy hetilapokban láttak napvilágot. 
Több könyve is kiadásra került a 60-as években és 
a 70-es évek közepéig, köztük a Munkásosztályunk 
általános műveltségi helyzete 1919–1945 között (Bp. 
Akadémiai K., 1964.) és A magyar szakszervezetek 
kulturális tevékenysége, 1919–1945 (Bp. Szakszerve-
zetek Elméleti Kutató Intézete, 1973) címmel. 1968 
és 1970 között összeállította a Népszava 1919–1929 
közötti évtizedének irodalmi repertóriumát (346 p.), 
de ez nem jelent meg.
Szilágyi az OGYK Szerzeményezési és feldolgozá-
si osztályát 1960-as átalakításáig vezette. Közben 
1956-ban két csoport alakult az osztályon belül: szer-
zeményezési csoport Beér Endréné és katalogizálási 
csoport Csendes Katalin vezetésével az osztályvezető 
irányítása alá rendelve. Az 1956-os forradalmi ese-
mények a könyvtár és az ő életében is változásokat 
hoztak:
„Az 1956-os események alatt és után Vértes többször pozi-
tív hozzáállást tanúsított. Részben józan magatartással kí-
vül maradt az eseményeken, mert nem vett részt semmiben, 
és utána sem gondolt (egy kivételtől, Sári Józseftől eltekint-
ve20) bosszúra. Podonyit és engem a minisztériumi fellépés-
sel szemben megvédett, és így nem váltottak le bennünket 
a vezetői beosztásból. Ő is csak úgy maradhatott igazgató, 
hogy – hosszabb töprengés után – 1957 májusában vissza-
lépett a pártba. A korábbi pártszervezet 20 tagjából kb. öten 
léptek vissza, a vezetők közül csak Vértes és Rácz Edit.21 
Később is több 56-os személy mellett állt ki: felvette mun-
katársnak Veredy Katalint, az Országos Műszaki Könyvtár 
forradalmi bizottságának tagját, dr. Takács Józsefet, az 
Országos Széchényi Könyvtár forradalmi bizottságának 
elnökét és dr. Haraszthy Gyulát, az Akadémiai Könyvtár 
forradalmi bizottságának tagját (és volt igazgatóját – J. K.). 
[...] A forradalom után kb. 10-en a könyvtárból részt vet-
tünk egy illegális segélyakcióban, amelyet Zolnay Vilmosné 
szervezett az egyik, 1956 miatt elítélt és börtönbüntetését 
töltő, sokgyermekes író, Varga Domokos családjának meg-
segítésére. Kb. egy évig havonta befizettük fizetésünk egy 
bizonyos részét, és Zolnay Vilmosné (akinek férje22 szintén 
részt vett a forradalmi eseményekben, ezért hátrányok is 
érték), eljuttatta a családhoz a támogatást.”

Az igazgató 1958-tól különgyűjtemények szervezé-
sébe fogott. Még ebben az évben létrejött a Magyar 
tanácsköztársasági különgyűjtemény, 1960-ban az 
ENSZ gyűjtemény, 1962-ben a Magyar országgyű-
lési írások gyűjteménye és ugyancsak 1962-ben a 
Külföldi parlamenti kiadványok gyűjteménye. 1960-
ban Vértes leválasztotta Szilágyi addigi osztályáról a 

szerzeményezést, amely önálló csoportként folytatta 
tevékenységét. A karcsúbbá vált szervezeti egység 
Feldolgozási osztály néven folytatta munkáját, veze-
tője még másfél évtizedig Szilágyi János maradt, aki 
a változtatásokat a következőkkel indokolta:
„Vértes úgy tervezte, hogy szervezetileg a külön gyűj te-
mények is hozzám tartozzanak, az ENSZ kivételével, de 
1960-ban összeveszett velem, s ekkor leválasztotta a fel-
dolgozástól a szerzeményezést, amely Zolnay Vilmosné 
vezetésével önálló csoport lett. Az ENSZ nélküli három 
különgyűjtemény pedig az akkoriban (1961-ben – J. K.) 
létrehozott szaktudományi csoporthoz (osztályhoz – J. K.) 
került.” 

A két évtizedig (1952–1971) az OGYK élén álló 
Vértes György igazgatóról szóló jellemzést a két év-
tizedig (1955–1974) a Feldolgozási osztályt vezető 
(de 1949-től a könyvtár munkatársaként dolgozó) 
Szilágyi így foglalta össze:
„Húsz évig dolgoztam vele együtt, a kezdeti jó kapcsolatok 
után (a hosszú mesélések időszakát sem volt könnyű elvi-
selni, nem lehetett dolgozni mellette), a viszonyunk egy-
re inkább elmérgesedett. Hosszú tapasztalataim alapján 
nyugodtan állíthatom, hogy Vértes diktatórikus természetű 
volt, ellentmondást nem tűrt, együttműködni és emberekkel 
bánni nem tudott. Fő módszerével, az ordítással idegileg 
is kikészítette környezetét. A mozgalmi, irodalmi kudarcok 
után ez a helyzet tovább romlott, a légkör elviselhetetlenné 
vált, aki nem tetszett neki, azt – törvénytelen módon – el 
akarta bocsátani a könyvtárból. 1965 után osztályvezetői 
értekezletet Vértes már nem tudott tartani: ezek nem sokkal 
a kezdet után az osztályvezetők kivonulásával végződtek. 
Vértes magára maradt, csak néha maradt vele egy vagy 
két ember, többnyire Podonyi és Murányi (József – J. K.), 
akivel sokáig jó kapcsolatban volt.

A 60-as évek második felében a munkatársak, kö-
zépvezetők panaszai miatt egymást érték a szakmai 
és a szakszervezeti vizsgálatok. Az egyiket Pajkossy 
György vezette, aki komoly szakmai tekintély volt az 
OSZK-ban, egy másikat Csűry István, a Debreceni 
Egyetemi Könyvtár igazgatója. Mindegyik megálla-
pította a Vértessel szembenállók igazát, az igazgató 
szakmai és vezetői alkalmatlanságát. Elmarasztal-
ták módszereit, de a pártközpont, amelyhez a könyv-
tár káderkérdésekben tartozott, Nemes Dezső23 és 
Gáspár Sándor24 vezetésével mindig megvédte, és 
meghagyta őt az igazgatói székben. Különböző szak-
szervezeti vizsgálatok és az alkoholista titkárnőjével 
kapcsolatos erkölcsi botrány és vizsgálat (ez a 60-as 
évek utolsó negyedében történt – J. K.) után is vezetői 
helyén tudott maradni.”25

Végül Szilágyi nem kis szerepet játszott abban, hogy 
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Vértes a 70-es évek elején kénytelen volt nyugdíjba 
vonulni. Erről így számolt be:
„1970 felé jártunk, amikor egy küldöttség tagjaként hár-
man a minisztériumba mentünk (Pintér Lászlóné párttitkár, 
Felvinczy Tamás SZB-elnök és én, a szakmai vezetés képvi-
seletében). A Könyvtári osztálytól Vértes azonnali nyugdí-
jazását kértük, de – a pártközponttal szemben – nem értünk 
el eredményt. Vértes ellenlépésként Gáspár Sándorhoz ro-
hant, és mint ellenforradalmárokat ki akart rúgatni minket. 
De Gáspár – az állításokat ellenőrizve – leállította Vértes 
akcióját. Vértes váltig hangoztatta, hogy ő soha nem megy 
nyugdíjba a könyvtárból, csak a temetőbe. Ebben az időben 
már teljesen egyedül maradt, szinte senkivel nem volt már 
beszélő viszonyban. 1970 végén, 1971 elején levelet írtam 
Aczél Györgyhöz (a 60-as évek végétől ő volt az MSZMP 
Központi Bizottságának kulturális titkára, és tudtuk, hogy 
nincs jó véleménye Vértesről), amelynek másolatát elküld-
tem a KB Kulturális osztályához és a Művelődésügyi Mi-
nisztérium Könyvtári osztályához – utóbbi szintén velünk 
értett egyet – is. Mellékelve az igazgató bűnlajstromát, 

azonnali nyugdíjaztatását kértem a könyvtár nevében. Két 
hét múlva közölték vele, hogy azonnali hatállyal nyugdíj-
ba küldik. Vértes nem hagyta annyiban, Nemes Dezsőhöz 
rohant, akinek közbenjárására – 70 éves koráig – még 
egy fél évet engedélyeztek neki az igazgatói székben úgy, 
hogy utódja mellett már egyáltalán nem szólhat bele a 
könyvtár ügyeibe. Kb. 2 hónap múlva, 1971. július 1-jén, 
megérkezett az utód, (igazgatóhelyettesként – J. K.) Vályi 
Gábor, Vértes pedig 1972. január 1-jétől ténylegesen is 
nyugdíjba vonult.”
Az 1960-as és 1970-s években tollából több mint 20 
recenziót közölt a Kritika, a Századok, A Könyv, az 
Irodalomtörténeti Közlemények című folyóirat.
  Kandidátusi címének elnyerése hosszabb időt vett 
igénybe. Ennek története OGYK-s osztályvezetői 
időszakában kezdődött. 1965-ben az MTA Irodalom-
tudományi Intézete megbízta külső munkatársát, Szi-
lágyi Jánost „A Népszava irodalompolitikája 1919–
1929 között” című téma feldolgozásával, amit két 

éves munkával sikerült meg-
valósítani. Az intézet ügy-
vezető igazgatója Szabolcsi 
Miklós akadémiai levele-
ző tag és Király István, az 
irodalomtudományok dok-
tora javasolta a tanulmány 
átdolgozását és kandidátusi 
disszertációként történő be-
nyújtását, amire 1969-ben 
került sor. 
Ezt követően a kandidátu-
si értekezés tézisei nyomta-
tásban meg is jelentek, de a 
disszertációt a Tudományos 
Minősítő Bizottság (TMB) 
nem fogadta el, mert a jelölt 
a téma megfelelő átdolgozá-
sát időre nem tudta elvégez-
ni, és a szükséges középfokú 
nyelvvizsgát is csak később, 
1972-ben tette le.26 Az új-
ból benyújtott dolgozatot – 
a Szilágyi Rita által átadott 
hivatalos levelek tanúsága 
szerint – a Tudományos Mi-
nősítő 

3. kép
Az MTA Irodalomtudományi 
Intézetének levele a Tudomá-
nyos Minősítő Bizottsághoz 

1968-ban 
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Bizottság 1973-ban is elutasította.27 Hosszabb szünet 
után 1976-ban – amikor már a PIM Kézirattárában 
dolgozott – más témakörben írta meg újabb kandi-
dátusi értekezését A magyar szocialista kultúra XIX–
XX. századi történetéhez címmel. A tézisekbe foglalt 

tudományos munkásság megvédéséért Szilágyi 1977-
ben magyar művelődéstörténet szakágban nyerte el a 
történettudományok kandidátusa címet. 
A tudományos teljesítményről az alábbi hivatalos 
dokumentum tanúskodik:

4. kép
A kandidátusi cím megszerzése 1977-ben

Vértes 1971 végi távozása után Szilágyi még néhány 
évig az OGYK-ban a Feldolgozási osztály vezetője 
maradt. Az igazgató utóda, Vályi Gábor féléves igaz-
gatóhelyettesi időszakában (1971. július 1–december 
31. között) a könyvtár minden munkatársát – négy-
szemközti beszélgetésre – szobájába hívta, meghall-
gatta véleményét a könyvtár addigi helyzetéről, osz-
tálya és saját tevékenységéről, s a további munkával 
kapcsolatban ötleteket, javaslatokat kért. Szilágyi 
1971 szeptemberében 15 oldalas feljegyzésben tette 
meg a könyvtár valamennyi munkaterületére vonat-
kozó, indoklással alátámasztott javaslatait28 (össze-
sen 61-et), amelyekből – az egyetértés jeleként – a 
következő években jó néhány meg is valósult. Csak 
rövid felsorolással: a további fejlesztés főbb irányvo-
nalainak kijelölése, az addig munkák felülvizsgálata, 
módosítása, új részlegek létrehozása, új szervezeti 
szabályzat készítése, vezetői feladatok, hatáskörök 
rögzítése, munkafolyamatok racionalizálása, olvasó-
termek, munkahelyek, raktárak elhelyezésének javí-
tása, felszerelések, gépesítések fejlesztése, gyűjtőkö-
rök áttekintése, pontosítása, újság- és folyóirat-gyűj-
tési problémák megoldása, katalógusok fejlesztése, az 
olvasói tájékoztatás színvonalának emelése, bővítése, 
olvasótermek korszerűsítése, a különgyűjtemények 
munkájának és feltárásának, katalogizálásának ja-

vítása, dokumentációs és bibliográfiai tevékenység 
megindítása, a könyvtár és az Országgyűlés közötti 
kapcsolatok fejlesztése, könyvtártörténeti kutatások 
támogatása stb. 
Ezek után – talán nem csak számomra – kissé meg-
lepő, hogy 48 éves korában, 1974. december 31-én 
távozott az OGYK-ból. Erről a többszöri beszélgeté-
sünk ellenére elég szűkszavúan nyilatkozott, és nem 
árult el részleteket:
„Nem értettem egyet az új igazgató szakmai koncepciójá-
val, ezért 1974-ben – 25 évet töltöttem az Országgyűlési 
Könyvtárban, ebből 22 évet középvezetőként29 – kiléptem. 
Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában 
helyezkedtem el.”

Miután a könyvtár régebben ott dolgozó, korabeli munka-
társaitól sem sikerült a kilépés kérdéskörére választ kapni, 
a hagyatékban maradt iratmásolatok, feljegyzések30 alapján 
rekonstruálom az erre vonatkozó tényeket. A kor levegő-
jének és a szocialista pártállam ma már különösnek tűnő, 
mindenre kiterjeszkedő politikai hatókörének érzékelteté-
sére31 több levélrészletet idézek. Ezekből az látható, hogy 
két éven át, 1973 őszéig a kapcsolatok normálisak voltak. 
Ekkor Vályi Gábor igazgató Szilágyit figyelmeztetésben 
részesítette, mert – amint az igazgató utólag írt emlékez-
tető leveléből kitűnik – egyik munkatársával „olyan valót-
lanságot közölt, amely alkalmas arra, hogy a hangulatot 
nagymértékben rontsa, a vezetés tekintélyét lejárassa… 
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Ön a tény elismerése után arra hivatkozott, hogy jelenlegi 
munkakörébe belefáradt, és kérte, hogy helyezzem más be-
osztásba. Negatív válaszom után, saját kezdeményezésére a 
Műv. Min. könyvtárügyi osztályához fordult azzal a kérés-
sel, hogy helyezzék át más kulturális intézményhez”.32

Újabb írásbeli figyelmeztetést követően Szilágyi válaszle-
velében tegező formában az alábbiakat írta:
„Azóta levontam az elkövetett hiba tanulságait, s rendkí-
vüli módon vigyázok arra, hogy mit teszek és mit mondok 
– különösen a Tőled kapott információkkal kapcsolato-
san… A belefáradás tényezője viszont valóban fennáll, 
mert közel 15 esztendeje vívok állandó harcot a feldolgo-
zás munkájának nagyobb megbecsüléséért, az újra és újra 
fellépő nehézségek leküzdéséért. … A közöttünk kialakult 
helyzetért egyébként – úgy gondolom – elsősorban nem 
is én, vagy Te vagy okolható, hanem a torz és egyoldalú 
információk, a könyvtárban hosszú évek során kialakult 
légkör, amelyek megrontották a mi – eleinte jól induló – 
kapcsolatunkat is.”33

A figyelmeztetések után büntetésül az igazgató 1974 
elején megvonta az 1971 márciusától engedélyezett 
heti kutatónap-támogatást a Feldolgozási osztály ve-
zetőjétől. A minisztérium pedig a más kulturális intéz-
ményeknél szükséges béralap hiányára hivatkozva az 
áthelyezési kérelemre elutasító választ küldött. Szil-
ágyi ekkor az MSZMP KB Tudományos és kulturális 
osztály vezetőjéhez írt levelében kért segítséget:
„Belefáradva és belebetegedve is a csaknem tizenötéves 
küzdelembe, múlt év novemberében kértem a Művelődés-
ügyi Minisztérium Könyvtárosztályát, hogy engem más 
munkaterületre helyezzenek át. Elsősorban a Történettudo-
mányi Intézetbe, vagy az egyetemre, vagy a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba szerettem volna menni… e helyeken azonban 
béralap nem volt… Időközben a helyzet tovább romlott kö-
rülöttem…  s nem akarom, hogy az ellentétek még tovább 
éleződjenek, a Tudományos és Kulturális Osztály segítségét 
kérem más munkahelyre való távozásomhoz.”34

Indoklásul felsorolta negyedszázados könyvtárbe-
li munkaviszonyának beosztásait, kitüntetéseit és 
tudományos tevékenységét is. A címzett a levelet 
bürokratikus módon az elutasító intézményhez, a 
minisztérium Könyvtárosztályához továbbította,35 
amely a kérést a korábbi indokkal (béralaphiány) új-
ból elutasította. Szilágyi ezután ismét a pártközpont 
Tudományos és kulturális osztályához fordult:
„Tekintettel arra, hogy a korábbi megállapodás – könyv-
tári területen való maradásom – megvalósítására nincs 
lehetőség, ismét kérnem kell a korábban kért munkahelyek 
egyikére való áthelyezésem esősegítését. Vagy az egyetem 
irodalomtudományi karára szeretnék menni tudományos 
kutatóként, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumba.”36

Végül a pártközpont közbenjárására 1974 nyarán 
döntés született a Petőfi Irodalmi Múzeumba (PIM) 

történő áthelyezésről. A szeptemberben kezdődő 
felmondási idő után – az OGYK-ban töltött viharos 
negyedszázadot követően (gondoljunk csak az 1949-
től 1952-ig tartó Elnöki Tanács irányítása alatt álló 
zűrzavaros időszakra, a nyilvánossá válás erőltetett 
ütemű lebonyolítására, az 1956-ig terjedő Vértes-éra 
ellentmondásokkal teli periódusára, az 1956–1957-
es válságos évekre, az 1960-as évtized Vértes-féle 
viszontagságaira, majd az új igazgatóval 1973-tól 
kialakuló ellentétekre) – 1975. január 1-jétől tudo-
mányos főmunkatársként került a PIM Kézirattárába, 
ahol 12 évet töltött. Itt részben írói-irodalmi kéziratok 
szerzeményezését, rendezését, feldolgozását végezte, 
tárlatokat vezetett, előadásokat tartott. 1977-ben a 
Nyugat című állandó kiállítás társrendezője, a Nyu-
gat Irodalmi Emlékmúzeum nagykatalógus összeál-
lítója volt. Életrajzában bő egy évtizedes ottlétének 
időszakára így emlékezett:
„A PIM-ben írói hagyatékokkal foglalkoztam, dokumen-
tumköteteket állítottam össze, kiadatlan írói kéziratokat 
publikáltam (pl. Kassák Lajostól, Nagy Lajostól, Déry Ti-
bortól és másoktól), kiállítások és irodalmi konferenciák 
szervezésében vettem részt. (Itt is ki akartak nevezni osz-
tályvezetőnek a Kézirattárba, de az itt is jelentkező belső 
harcok miatt e kinevezést sem vállaltam.)”37

5. kép
Munkakönyvi bejegyzések
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Múzeumi időszakában három könyve jelent meg. 
1979-ben kiadták az első kandidátusi értekezés-
ként benyújtott mű átdolgozott változatát38 és egy, 
a munkásság 1945 előtti mozgalmaira koncentráló, 
gyűjteményes kultúrtörténeti összeállítást,39 1985-
ben pedig ugyancsak a kiegyezéstől 1945-ig terjedő 
nyolc évtized baloldali kultúrtörténetének összefog-
laló kötetét.40

Hatvanéves korában 1987. január 1-jétől – összesen 
41 év munkaviszony után – saját kérésére innen ment 
nyugdíjba (mint fentebb láttuk 1949 előtt is dolgozott 
4 évet). Az 1949-től eltelt 37 év alatt végül mindössze 
két munkahelyen dolgozott: 1974 végéig az OGYK-
ban (ami két munkáltatót jelentett, hiszen 1949-től 
1952-ig az országgyűlési hatásköröket kisajátító El-
nöki Tanács volt a fenntartó szerv) és 1975-től 1986 
végéig, a PIM-ben. 
1987-ben „a közművelődésben végzett kiváló mun-
kájáért” a Szocialista kultúráért miniszteri kitünte-
tésben részesítették.

6. kép
Tagsági könyve a Művészeti Alap Irodalmi  

szakosztályában 
Szilágyi János a 70-es évektől számos egyesület, 
tudományos társaság tagjaként is tevékenykedett. 

Egy ideig tagja volt a Könyvtárosok Országos Egye-
sületének, az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak, a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, az Alko-
tóművészek Országos Egyesületének, a Történettu-
dományi Társulatnak, az Irodalomtörténeti Társulat-
nak, a Kunfi Zsigmond Társaságnak, a Nagy Lajos 
Társaságnak, 1981-től a Művészeti Alap Irodalmi 
szakosztályának.

Az 1970-es és 80-as években több rádióadást ké-
szített, amelyek a Kossuth Rádióban hangzottak el: 
1978-ban Barta Lajos születésének 100. évforduló-
ja; 1978–1979-ben Műveltséggel szabadságra! című 
kultúrtörténeti műsor (1–11. rész); 1982–1983-ban 
Munkásábrázolás a magyar irodalomban (1–10. 
rész) és A szocialista művelődésügy úttörői (1–6. 
rész); 1983-ban A lázadó író: Nagy Lajos (1–6. rész) 
– ezzel a műsorsorozattal a Magyar Rádió elnökének 
nívódíját is elnyerte; 1988-ban Régi magyar élcla-
pok (1–6. rész)

7–8. kép
A Magyar Rádiótól kapott nívódíj 1982-ben

A rendszerváltozás időszakában bekapcsolódott a 
politikai életbe. 1988-ban belépett a Magyar Demok-
rata Fórumba, majd 1989 januárjában – régi szociál-
demokrata érzelmeire hivatkozva – az MSZDP-be, 
novemberben pedig a Magyar Független Szociál-
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demokrata Pártba. Az 1990-es évek közepe felé a 
szociáldemokrata széthúzás, belső ellentétek és párt-
szakadások miatt kilépett a 13. kerületi elnökségből 
és a pártból is. 

   

9–11. kép
Három párttagsági könyv

 
Publicisztikai aktivitása viszont még évekig megma-
radt. 1989 és 1998 között számos politikai cikket írt 
a Népszava, a Szociáldemokrata Népszava a Magyar 
Nemzet és a Népszabadság című napilapokba, vala-
mint a Kapu és a 168 óra című havi és hetilapokba. 
Az 1990-es évek első felében összeállította és megír-
ta A magyar kultúra története a 20. században című 
nagyobb terjedelmű művét, amelynek kiadását 1994 
decemberében Balogh Sándor, a történelemtudomány 
doktora és Illés László az irodalomtudomány kandi-
dátusa ajánlotta. Kiadásával több kiadónál (Akadé-
miai, Corvina, Argumentum, Cserépfalvi, Korona 
kiadó) próbálkozott, de a magas költségek miatt nem 
vállalták a mű kiadását. Végül a Cserépfalvi Könyv-
kiadóval sikerült szerződnie 1995 májusában, azon-
ban egy év múlva a kiadó közeli megszűnésére való 
tekintettel41 1996 szeptemberében a könyv kiadásáról 
szóló szerződést felbontották.

12–13. kép
Kiadási javaslat és a kiadói szerződés felbontása

Ezt követően még kérelemmel fordult a művelődési 
tárcához és a Nemzeti Kulturális Alaphoz – siker-
telenül. A kötet kiadását senki nem vállalta. Ebben 
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a jelentős költségeken (Szilágyi nagy számú képes 
illusztrációt is tervezett a könyvben) kívül a meg-
változott politikai és gazdasági viszonyok, a szerző 
politikai szerepvállalása és idősödő kora is szerepet 
játszhattak. 

14. kép
Szilágyi János 84 éves korában

Termékeny szerző volt. Írásaival – részben történel-
mi süllyesztőbe került ideológia közelében, de több 
korszakon átívelő gazdag történeti tényanyaggal – a 
történelmi és az irodalmi művelődést, a magyar kultú-
rát igyekezett szolgálni. Könyvein és folyóiratokban 
publikált művelődéstörténeti (ezen belül könyvtár-
történeti) tanulmányain és jelentős íróinkról, köl-
tőinkről szóló irodalmi publikációin kívül rengeteg 
ilyen tárgyú cikke jelent meg napi- és hetilapokban, 
és műveinek ismertetéséről szóló cikkek ugyancsak 
sok folyóiratban és újságban megtalálhatók.42 2005 
májusában írt önéletrajzában becslése szerint cikkei-
nek száma kb. 300-ra tehető.43 Önéletrajzának utolsó 
mondata így hangzik: „Egész életemben az emberi 
értékek védelmét, az igazságtalanságok, s az engem 
is sújtott szegénység és nyomor elleni küzdelmet te-
kintettem legfontosabb feladatomnak”. 
A kulturális élet szorgalmas képviselőjének fentiek-
ben vázolt munkásságát ellentmondások is kísérték, 
de ezekkel együtt gazdag életpályát hagyott maga 
mögött. 2018. december 28-án hunyt el Budapes-
ten. 

Jegyzetek

 1.  Édesanyja varrónőként egyedül nevelte gyermekét, mert az 
apa 1927-ben elhagyta a családot és külföldre távozott. 

2.  Az adatok önéletrajzában és különböző lexikonokban (Új 
magyar irodalmi lexikon. 3. köt.; S. Püski Anikó: PIM: Irodalmi 
muzeológusok kislexikona; Kortárs magyar írók 1945–1997. 
2. köt.; Révai új lexikona. 17. köt.) találhatók, valamint ha-
gyatékában maradt iratokból, feljegyzésekből nyerhetők ki.

 3.  Molnár Imre (Szentes, 1906. június 12.– Bp. 1958. augusztus 
1.), 1945-ben és 1947-től 1953-ig az SZDP, majd az MDP 
országgyűlési képviselője, 1948. február 23-tól 1953. március 
18-ig országgyűlési alelnök. 

 4.  A lista 1950 tavaszán készült, amikor a régiek közül csak 
Tombor Tibor szerepel, Beőthy Ottó könyvtárigazgatót pedig 
az ÁVH már letartóztatta, de még nem nevezték ki új főigaz-
gatónak Daka Sándort.

 5.  Könyvtári terv az 1950. július 1.–1950. december 31-ig 
terjedő hat hónapi időre című korabeli irat feladatkijelölése 
alapján.

 6.   A 19. század magyar művészei a népért és szabadságért. 
Budapest, Népszava, 1952. 37 p.

  7. Korábban a Nemzeti Parasztpárt tagja volt, és nem lépett be 
az MDP-be.

 8.  Kommunisták Magyarországi Pártja

 9.  Lásd JÓNÁS Károly: Interjú egykori neves könyvtárosokkal 
= Könyvtári Figyelő, 2018. 4. sz. 

10. A vizsgálatot 1955. február 14-től 16-ig egy, Kéki Béla osztály-
vezető (Műszaki Egyetemi Könyvtár), volt OSZK-főigazgató-
helyettes által vezetett bizottság végezte, amely elítélte Vér-
tes gyarapítási és feldolgozási tevékenységét, és szervezeti 
változtatásokat is javasolt.

11.  1953-ban lépett a könyvtárba tájékoztató könyvtárosként, 
1955. márciustól 1975 végén történt nyugdíjba vonulásáig 
ennek az osztálynak a vezetője.

12.  1952 második felében a népművelési minisztériumi irányítás 
kialakulása idején Szilágyi már az OGYK önálló pártalapszer-
vezetének lett a titkára.

13.  Felesége halála (1978) után Szilágyi újra megházasodott, 
de 8 év múlva elváltak. Szilágyi Rita közlése.

14.  Szilágyi Rita is tanár, majd történészként számos könyv 
szerzője és híres elhunytak temetői idegenvezetője.

15.  Az első könyvtártudományi doktori szigorlat = Könyvtáros, 
1958. 7. sz.

16.  Lásd az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi 
Intézet honlapján a Története címszó alatt: Kovács Máté 
(1906–1972)
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17.  SZILÁGYI János: A magyar munkáskönyvtárak a két világ-
háború között (1920–1944). Budapest, Akadémiai K. 1961. 
112, 4 p.

18.  Szakszervezetek Országos Tanácsa

19.  Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919–1945 
között. Bp. Akadémiai K. 1964. 135 p.

20.  Sári József az OGYK forradalmi bizottságának vezetője volt, 
aki erélyes fellépéssel Vértestől átvette a könyvtár kulcsait, 
ezzel az igazgatót jelképesen megfosztotta vezetői funkci-
ójától. Ezt Vértes nem tudta megbocsátani, és Sárit nem 
vette vissza a könyvtárba akkor sem, amikor kiderült, hogy 
a kulcsok elvételén kívül semmit nem követett el. 

21.  Az addigi párttitkár, Szilágyi tehát nem lett tagja az MSZMP-
nek 1957-ben és később sem.

22.  Zolnay Vilmos író, a Könyvbarát és a Könyvtáros c. folyóirat-
nak is volt a szerkesztője.

23.  Magas funkciókat töltött be az MSZMP felső szerveiben.

24.  Évtizedeken át 1987-ig az MSZMP Politikai bizottságának 
tagja, a SZOT főtitkára 1988-ig.

25.  Ezeket az állításokat (és a korábbi idézetek tartalmi igaz-
ságát is) a könyvtár korábbi munkatársai (Maróti Mihály 
raktárvezető, Murányi József szaktudományi osztályveze-
tő, Setényi Mátyásné gyarapítási osztályvezető-helyettes, 
Valcz Lászlóné olvasószolgálati osztályvezető és a későbbi 
főigazgató, Veredy Katalin) is megerősítették, illetve senki 
nem cáfolta a könyvtártörténet megírásakor (1995-ben) és 
később sem.

26.  Oroszból már 1963-tól volt nyelvvizsgája. 

27.  E műve azonos címmel 1979-ben jelent meg az Akadémiai 
Kiadónál 217 oldalon.

28.  Elvégzendő feladatok az Országgyűlési Könyvtárban cím-
mel.

29.  Szilágyi itt azt a két évet is beszámította, amikor az olvasó-
szolgálati munkaterület irányításával nem osztályvezetőként 

foglalkozott.

30.  Ezeket Szilágyi Rita bocsátotta rendelkezésemre, köszönet 
érte.

31.  A fentebbi idézetek is hűen mutatják mindezt, ezért nem 
véletlen a pártügyekre történő gyakori hivatkozás.

32.  Vályi Gábor levele Szilágyi János osztályvezetőhöz, 1974. 
január 15.

33.  Szilágyi János levele Vályi Gábor igazgatóhoz, 1974. január 
25.

34.  Szilágyi János levele az MSZMP KB Tudományos lés kultu-
rális osztályához, 1974. február 10.

35.  A tudományos és kulturális osztály levele Szilágyi Jánoshoz, 
1974. április 6.

36.  Szilágyi János levele az MSZMP KB Tudományos lés kultu-
rális osztályához, 1974. március 25.

37.  Rövid életrajzom. 2005. 3. p.

38.  SZILÁGYI János: A Népszava irodalompolitikája 1919–1929 
között. Budapest, Akadémiai K. 1979. 217 p.

39. Munkásmozgalom és kultúra 1867–1945. Dokumentumgyűj-
temény. Összeáll. és az összekötő szövegeket írta Szilágyi 
János. Budapest, Kossuth K. 1979. 462 p. 24 t.

40. Szilágyi János: A magyar szocialista kultúra története 1867–
1945. Budapest, Kossuth K. 1985. 203 p. 32 t.

41. Szilágyi János levele Rockenbauer Zoltán miniszterhez, 
2000. január 31. 

42. Összeállítva a Szilágyi-publikációk bibliográfiáját meg kell 
állapítanom, hogy a napi- és hetilapokban megjelent cikkek 
regisztrációja nélkül is a lista 10 oldal (oldalanként 12–15 
tétellel) terjedelmű.

43.  Rövid életrajzom, 2005. május, 3. p.

Beérkezett 2019. április 9.

 JÓNÁS KÁROLY 



283Könyvtári Figyelõ 2019/2

Múltunkból

Az 2018-as év a Kovács Máté Alapítvány számára 
összegző, s egyben új periódust előkészítő időszak 
volt. Az alapítástól, 19961-tól eltelt időszak első né-
hány évében sok gonddal kellett szembe néznünk. 
Az induló szakasz első eredményeit megtörte a min-
denki által tisztelt elnöknek, az ELTE BTK Könyv-
tártudományi Tanszék vezetőjének, Kovács Máté 
elméleti és pedagógiai programja elkötelezett foly-
tatójának, Fülöp Gézának 1998-ban bekövetkezett 
halála. Mint pedagógusnak és mint a magyar könyv- 
és könyvtártörténet elismert kutatójának elvesztése 
komoly hiányt teremtett, és nagy megrázkódtatást 
jelentett a Kovács Máté Alapítvány számára is – mind 
emberileg, mind szakmailag. Az elnök megkezdett 
munkáját az alapítók felkérésére és a kuratórium 
döntése alapján a kuratórium tagja, Tóth Gyula, Ko-
vács Máté egykori tanítványa és pedagógiai, kutatói 
munkájának értő elemzője és követője folytatta.
Gondot okozott a hazai jogi környezet változása is: 
a közhasznú szervezetekről szóló, 1998 januárjától 
életbe lépett 1997. évi CLVI. törvény2 rendelkezései-

nek alkalmazása. Az Alapítvány dokumentumaiban a 
jogszabály által előírt és végrehajtandó módosítások 
jóváhagyását, bírósági bejegyzését hosszas admi-
nisztratív eljárás tartóztatta fel 2001-ig. A tervezés és 
előkészítés munkálatai azonban folytak a várakozás 
ideje alatt is. 2002-től, a módosítások jóváhagyását 
követően az új elnök irányításával a felkészült szak-
emberekből álló kuratórium nagy lendülettel kezd-
te meg a tervek megvalósítását. Ezekről az induló 
évekről 2006-ban Hajdúszoboszlón, Kovács Máté 
szülővárosában a professzor századik születésnapjá-
ról megemlékező emlékkonferencián számoltunk be 
részletesen.3 Jelenlegi áttekintésünk az újraindulástól 
eltelt időszak tevékenységét foglalja össze 2002-től 
napjainkig: 2018-ig, illetve 2019-ig. Eredmények, a 
tapasztalatokra épülő változtatások és új, előre tekin-
tő programok elindítása jellemzik ezt az időszakot.
Idézünk a kuratórium elnökének összefoglalójából, 
amely a témában 2018 januárjában a kuratóriumi ülé-
sen lefolyt megbeszélés konklúzióit összegezte, és a 
kuratórium véleményét így sommázta: „Összességé-

A Kovács Máté Alapítvány eredményei és távlati 
programja

KOVÁCS Ilona
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ben sikeresnek ítélte az elvégzett munkát és megál-
lapította, hogy az Alapító Okiratban és a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban rögzített célok többsége 
továbbra is érvényes. A kuratórium a jövőben is a 
folytonosságra és az új iránti érdeklődés egységére, 
valamint az értékőrzésre törekszik. Arra a következ-
tetésre jutottak a kuratórium tagjai, hogy ugyanak-
kor a megváltozott körülmények és néhány sikertelen 
próbálkozás miatt – megtartva a jó módszereket és 
törekvéseket – újabb irányokat és programokat is 
megfogalmaz a következő évtizedre.”4

Az Alapítvány elsődleges célja az indulástól fogva a 
fiatal könyvtárosok tanulmányainak, továbbképzésé-
nek támogatása és Kovács Máté szellemi hagyatéká-
nak gondozása volt. Az Alapító Okiratban lefektetett 
általános program szerint mindenkori feladatunk „a 
magyar művelődés ügyének, ezen belül a magyar 
könyvtári kultúra fejlesztésének” előmozdítása. Ma 
már törekvéseink közé tartozik a magyar könyvtárügy 
kiemelkedő szakmai személyiségei munkásságának 
számontartása is – Toldy Ferenctől Szabó Ervinen át 
a közelmúlt kiváló könyvtárosaiig. 2002-ben az Ala-
pító Okirat céljainak első megvalósulási formája a 
könyvtáros hallgatók számára meghirdetett évenkénti 
pályázat volt.5 2014-ben a felhíváshoz csatlakozva 
széles ívű tematikai program is készült, a kuratórium 
elnökének kutatási programjavaslata, ún. témakatasz-
ter formájában.6 Pályaművek készítésére az egyetemi 
hallgatók körén túl fiatal könyvtári szakemberek, a 
könyvtárosképzés fiatal oktatói is vállalkoztak. Az 
ilyen típusú szakmai kutatások támogatására 2004-
ben speciális PhD-ösztöndíjat vezettünk be,7 amely 
támogatás a pályázó PhD-programjának induló évére, 
a képzés költségeinek könnyítésére szólt. Ez az az-
óta is fennálló pályázati forma eltér a többi pályázati 
kiírástól, mert nem az elkészült pályamű értékelése 
alapján jutalmaz, hanem az indulás kutatói költsé-
geinek fedezetéhez járul hozzá, a kutatás feltétele-
inek megteremtését segíti. Az évek múlva várható 
eredmény az elkészült disszertáció későbbi értéke 
szerint válik jutalmazhatóvá, a disszertáns munkáját 
az Alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri. Az 
eddigi díjazottak névsora:

2003 – Mercz Hajnalka, Balla Ildikó –
2004 – Hanesz Andrea  –
2006 – Fehér Anita –
2008 – Czövek Zoltán, Papp Margit; Franyó Bor- –
bála (továbbképzési részvétel támogatása) 
2009 – Czövek Zoltán, Nagy Andor, Fülep  –
Ádám
2011 – Czövek Zoltán, Sipos Anna Magdolna –

2012 – Payer Barbara (honlapfejlesztés) –
2015 – Balázsi Dorina –
2016–2017 – Fülep Ádám (PhD-támogatás) –

A diákok tanulmányainak orientációja következtében 
és a kutatói tapasztalat hiányában az egyetemi hall-
gatók pályázati hajlandósága az idők folyamán egyre 
csökkent. A fiatal szakembereké viszont nőtt – megle-
hetősen széles témakört felölelve. A Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének kiváló kezdeményezése: Az 
év fiatal könyvtárosa cím elnyerésére meghirdetett 
pályázatra szép számmal érkeztek tanulmányok, oly-
annyira, hogy az egyesület szívesen fogadta a Kovács 
Máté Alapítványnak a programhoz való csatlakozá-
sát. Így indult el 2011-ben az alapítvány felajánlása 
nyomán Az év fiatal könyvtárosa különdíj. Ezt a címet 
2018-ig összesen nyolc fő nyerte el, értékesebbnél 
értékesebb pályázatok benyújtásával:

2011 – Tóth Renáta –
2012 – Hicsik Dóra –
2013 – Horváth Péter –
2014 – Bedekovits Tamás –
2015 – Puskás Nikoletta –
2016 – Rózsa Dávid –
2017 - Mészáros Kornélia –
2018 – Jeneiné Ecseri Mariann –

Összefoglalva: a 15 év alatt – a különböző pályázati 
típusok keretében – az Alapítvány 21 fiatal könyvtá-
ros hallgató és kutató munkáját ismerte el pénzjuta-
lommal. A pályázók többsége vidéki könyvtárakból 
és oktatási intézményekből, az ország különböző 
tájairól jelentkezett pályamunkájával.
Az évek múlásával egyre inkább formálódott az az 
igény, hogy az Alapítvány vegye számba azokat, 
mondjon köszönetet azoknak, akik hozzájárultak 
Kovács Máté tevékenységének megismertetéséhez, 
megértéséhez, emlékének megőrzéséhez, programja 
tovább-örökítéséhez. Ennek megvalósításaként ala-
pította 2012-ben a kuratórium a Kovács Máté emlé-
kének ápolásáért elnevezésű emlékplakettet, amelyet 
Galovich József celldömölki kerámiaművész készített 
el. A szép kerámiaplakett átadása minden év novem-
berében megtisztelő keretek között: a Kovács Máté 
születésnapjáról megemlékező nyilvános ünnepi ku-
ratóriumi ülésen, az eseménynek helyet adó Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központban (MTA KIK) zajlik.8 Az emlékplakett 
alapítása óta eltelt hét év alatt kilenc plakett átadásá-
ra került sor arra érdemes személyek és intézmények 
számára. Az esemény során egy-egy szakmai előadás 
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is elhangzik, ünnepélyes keretek között történik a 
plakett átadása és méltó laudáció keretében a díjazott 
bemutatása, a kitüntetett pedig megosztja Kovács 
Mátéval kapcsolatos gondolatait a közönséggel.9 A 
kitüntetettek névsora:

2012 – Korompai Gáborné, Nagyné Kiss Má- –
ria
2013 – Arnóth Károly –
2014 – Makrai Imréné Kiss Edit –
2015 – Kertész Gyuláné Molnár Katalin –
2016 – Kovács Máté Városi Művelődési Központ  –
és Könyvtár, Hajdúszoboszló (Berényiné Szilaj 
Ilona, Juhász Ilona)
2017 – Eszterházi Károly Egyetem Pedagógi- –
ai Kar Egri Campus Médiainformatika Intézet 
(Lengyelné Molnár Tünde)
2018 – Maróti Andor –

Kovács Máté emlékének ápolásáért maga az Alapít-
vány is sokat tett az életművel, Kovács Máté emléké-
nek felidézésével, munkásságával kapcsolatos kon-
ferenciák, emlékülések, megemlékezések, kiállítások 
kezdeményezőjeként, szervezőjeként, nem egyszer 
intézményekkel, szakmai szervezetekkel közösen. 
Több alkalommal partnere volt a hajdúszoboszlói 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár (2006, 2010, 2013, 2016), a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (2006, 2009, 2012, 
2014), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (2006, 
2009, 2012, 2014), a Magyar Pedagógiai Társaság 
Kiss Árpád Műhelye (2009). A hajdúszoboszlói Ko-
vács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2006-ban az Alapítvány kezdeményezésére, a város 
támogatásával szervezett emlékkonferencia kereté-
ben Kovács Máté-emléktáblát helyezett el az intéz-
mény épületének falán. Az Alapítvány azóta minden 
évben részt vesz novemberben a Kovács Máté em-
lékére rendezett koszorúzási ünnepségen, és maga 
is koszorúz. A rendezvényekről a helyi nyomtatott 
sajtó: a hajdúszoboszlói Szókimondó és a helyi TV 
rendszeresen hírt ad, és jelentős közleményekben, 
riportokban örökíti meg az eseményt.10 
Az Alapítvány kiadói és publikációs tevékenységé-
ben hagyománykövető, így a konferenciakiadványok 
esetében a tevékenységét megelőző időszak ren-
dezvényei alkalmából megjelent évkönyvek, tanul-
mánykötetek gyakorlatát folytatja. Mind az 1983-ban 
Szelle Béla szerkesztésében megjelent Kovács Máté 
emlékkönyv11, mind az 1996-os, Suppné Tarnay Györ-
gyi összeállításában kiadott XVIII. Könyv és Könyv-
tár-kötet12 Kovács Máté munkásságát, programját 

elemző előadások, Kovács Máté elvi programját és 
módszerét követő tanulmányok anyagából válogatott. 
Az általunk tárgyalt időszakban különösen figye-
lemre méltó az Alapítvány támogatásával megjelent 
évkönyv, amely A jövő a múlt és a jelen egységére 
épül  címmel, Hangodi Ágnes szerkesztésében látott 
napvilágot 2007-ben, a Kovács Máté születésének 
100. évfordulója alkalmából Hajdúszoboszlón ren-
dezett konferenciát követően.13 A kötet a Kovács 
Máté-kutatások legújabb mértékadó eredményeinek 
példamutató összegzése, tanulmányai széles körű 
áttekintést adnak az országos kutatások egészéről, a 
Kovács Máté Alapítvány, az ELTE, az MKE égisze 
alatt az év folyamán a különböző alkalmakkor tartott 
rendezvényeken bemutatott eredményekről. Ezek 
a munkák sokoldalúan mutatják be Kovács Máté 
szakmai és elméleti munkásságának gyökereit, for-
rásait és kulcskérdéseit: a pedagógus, a politikus, a 
művelődéspolitikus tevékenységét, a könyvtári rend-
szert szervező és tudományos kutatói munkásságát, 
hangsúlyosan a történeti, a bibliológiai, a kommuni-
kációs, a szociológiai, az olvasáskutatási vonatkozá-
sokat. Több emlékező írás fókuszában a tanár és az 
ember áll. Néhány alkalommal rendező partnereink 
szaksajtójában, kiadványaiban, médiájában nyílt le-
hetőség a jelentősebb előadások, tanulmányok köz-
readására.14

A nagyszámú és széles körben megjelent újabb pub-
likációk bemutatása érdekében folytatja az Alapít-
vány azt a bibliográfiai számbavételt, amelynek az 
alapjait a Kovács Máté-bibliográfia teremtette meg 
a kuratórium korábbi tagja, Suppné Tarnay Györgyi 
irányításával15. Ezt a hagyományt követve, a bibli-
ográfia publikálási évétől folytatva az Alapítvány 
további szervezésében rendre elkészültek a bibliog-
ráfia kiegészítései fiatal szakemberek bevonásával. A 
bibliográfiák elérését alapítványunk elektronikusan 
is biztosítja.16 A rendezvényeket több alkalommal 
időszaki kiállítások kísérték Debrecenben (1996) és 
Hajdúszoboszlón (2006, 2016). Ezek anyaga ma je-
lentős arányban az összeállító könyvtárak különböző 
dokumentumgyűjteményeibe (fotótár, kézirattár stb.) 
került vissza a kiállítások zárása után, de a két hely-
szín közül az utóbbi esetében készültek megörökített 
formái is: videófelvétel (2006) és vándorkiállítás-
ként kölcsönözhető, állványokra helyezett tablókra 
készült, fototechnikával rögzített, rendezett doku-
mentumanyag (2016). Ezeket az érintett könyvtárak 
munkatársai állították össze, a 2016-os kiállítást a 
hajdúszoboszlói könyvtár felkérésére Szálkai Tamás 
levéltáros válogatta és szerkesztette. A kiállításokhoz 
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hasonlóan a megemlékezés vizuális formája a film. 
Kovács Máté munkásságáról az Eszterházy Károly 
Egyetem Pedagógiai Kar Egri Campus Médiainfor-
matika Intézete készített 45 perces dokumentumfil-
met, amely ugyancsak a 2016-os hajdúszoboszlói 
konferenciaprogram során került bemutatásra.
A hagyományos kiadványok előállítási költségei-
nek növekedése és az új elektronikus publikációs 
lehetőségek terjedése után az Alapítvány az aktuáli-
san keletkező új művek és Kovács Máté kéziratban 
fennmaradt műveinek kiadásában és hozzáférhetővé 
tételében napjainkban már inkább a digitalizálást és 
elektronikus formát választja. Ebben a munkában a 
Magyar Elektronikus Könyvtár és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
Kézirattára voltak partnereink. Kovács Máté szellemi 
hagyatékának közzétételében jelentős esemény volt 
Kovács Máté kandidátusi értekezésének17 és a Gon-
dolat kiadó által az 1970-es években kiadott A könyv 
és könyvtár a magyar társadalom életében című 
kétkötetes antológia kéziratban megtalált harmadik 
kötetének digitalizálása.18 A antológia esetében MEK 
által korábban már digitalizált első két kötethez csa-
tolva a Kovács Máté által szerkesztett harmadik kötet 
tette teljessé a művet, és így jelentősen hozzájárul a 
Kovács Máté életmű kutathatóságához és szellemi 
hagyatékának elemzéséhez. A kandidátusi értekezést 
az MTA Kézirattára őrzi, első elemzését Tóth Gyula 
végezte el. A kötet az Alapítvány honlapján keresztül 
teljes terjedelmében elérhető az elemző tanulmány-
nyal és az ennek alapján készült és Hajdúszoboszlón 
2016-os Kovács Máté emlékülésen elhangzott elő-
adás szövegével együtt.
A széleskörű tevékenység áttekintésére, a kapcso-
latteremtés, a nyilvánosság és a tájékoztatás meg-
erősítése érdekében szükségessé vált a Kovács Máté 
Alapítvány honlapjának elkészítése. A honlap19 2005-
ben indult, s azóta rendszeresen bővül és gazdago-
dik az ott fellelhető információk és anyagok köre. 
Folyamatosan kerülnek fel az új alapdokumentu-
mok, az aktuális események és publikációk mellett 
az Alapítvány által díjazott, támogatott, s elkészült 
pályaművek is.
A 2018-as számvetés megalapozta a jövő terveit is. 
Ez az év jelentős változást hozott a kuratórium életé-
ben. A többéves közös munka után a kuratórium két 
tagja: Suppné Tarnay Györgyi és Szerafinné Szabolcsi 
Ágnes visszavonult. Megköszönve a közreműködé-
süket, helyükre két új tagot választott a kuratórium: 
Pogányné Rózsa Gabriellát, a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központja könyvtárának vezetőjét és 

Pergéné Szabó Enikőt, a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtár főigazgatóhelyettesét. 
2019-től a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 
tagjai tehát: elnök: Tóth Gyula; tagok: Bényei Mik-
lós, Szabó Sándor, Hangodi Ágnes (titkár), Kovács 
Ilona, Barátné Hajdu Ágnes, Bartos Éva, Pergéné 
Szabó Enikő, Pogányné Rózsa Gabriella. A követ-
kező időszakban a megújult kuratórium programja 
a 2018-ban felvázolt tervek és a kijelölt feladatok 
kidolgozása és megvalósítása, ehhez szükség van a 
2014-ben nagy gonddal kidolgozott kutatási program 
felidézésére és a témakataszter megújítására. 20

A fiatal könyvtáros szakember gárda támogatása 
– beleértve az egyetemi hallgatókat is – változatla-
nul az Alapítvány elsődleges céljai között szerepel. 
Tapasztalataink alapján azonban a felsőoktatás hall-
gatói gárdája kevésbé felkészült még a tudományos 
munkára, mint a több kutatási tapasztalattal, kialakult 
érdeklődéssel és gyakorlattal rendelkező fiatal szak-
emberek köre. Emellett a könyvtáros felsőoktatás 
rendszerének átalakulása és a képzés hangsúlyainak 
változása megnehezíti az egyetemi ifjúság bevonását. 
Mindezek ellenére fontosnak tartjuk, hogy az egye-
temi hallgatók az Alapítvány kutatási programját is-
merjék, és kutatási tapasztalatot szerezzenek, hiszen 
az általunk képviselt tematika: a történeti stúdiumok 
és szemlélet, a könyvtárszociológia témakörébe tar-
tozó elemzések, a lokális és a távlatos problémalátás, 
az igényelemzés, a funkcióelemzés képessége, az 
igény, a funkció és a technikai eszköztár egységben 
látása fontos az ő számukra is. Az Alapítvány igen 
hangsúlyosan képviseli az olvasáskutatás tematikáját 
is, hiszen ezek konkrétan Kovács Máté életművéhez 
kapcsolódó témák és módszerek, így az általa kép-
viselt szemlélet alkalmazása, továbbfejlesztése ko-
runkban is fontos a jelen vagy a jövő problémái és a 
múlt feldolgozása során.
Az elmúlt évek tapasztalata szerint kialakult sikeres 
pályázati formákat a jövőben is fenntartjuk (PhD-
program támogatása, Az év fiatal könyvtárosa kü-
löndíj). A felsőoktatás hallgatói és oktatói köréből 
külön pályázat nélkül is bármikor örömmel fogadunk 
tanulmányokat a témakataszter preferált témakörei-
ből. Szeretnénk azonban nyitni a szélesebb szakmai 
közösség felé, ezért a jelenlegi pályázati rendszer 
mellett készülünk a tágabb szakma teljesítményeit is 
nyomon követni: az Alapítvány tervezi a könyvtári 
terület egy-egy jelentősebb publikációs teljesítmé-
nyét évente Nívódíjjal elismerni. Mivel ez a feladat 
távlatilag sokoldalú tájékozódást és értékelést kí-
ván, az Alapítvány javaslattevő tanácsadó szakmai 
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kört von majd be döntéseibe. Bár terveink szerint 
ez hosszú távú program, kidolgozása a közeljövő 
feladata. Ennek a munkának megtervezéséhez és 
megszervezéséhez a kuratórium Pogány Györgyöt 
kérte fel partnernek.
Az emlékplakett odaítélését folytatjuk, és folytatjuk 
részvételünket mindazokban a programokban, vagy 
kezdeményezzük mindazokat a rendezvényeket, 
publikációkat, amelyek hozzájárulnak Kovács Máté 
példájának, személyiségének megismertetéséhez, 
áthagyományozásához, szellemi hagyatékának fel-
dolgozásához. 
Ahogy ez a már idézett hosszútávú programból is 
kitűnik: „Újra kell gondolni, mit jelenthet a 21. szá-
zadban példája és életműve. Kovács Máté rendszere-
sen figyelt a változásokra, alkalmazkodott hozzájuk. 
A kutatásoknak nem csak életművére, azok tovább-
élésére is figyelniük kell. Különösen az országos 
könyvtárügyre/politikára gyakorolt hatását, valamint 
az oktatás és továbbképzés, valamint az olvasás és 
olvasáskutatás terén adott példájának mai figyelem-
bevételére kell figyelni.”
Kiadványi programunkban digitalizált válogatást 
tervezünk Kovács Máté megjent cikkeiből, tanul-
mányaiból a Kovács Máté-kutatás legkiválóbb szak-
értőinek egyike, Bényei Miklós21 irányításával, a 
tanulmánygyűjtemény közreadását a DEENK Open 
Journal System támogatásával, Pergéné Szabó Enikő 
irányításával készülünk megoldani. Hasonlóképpen 
elektronikus kiadványként tervezzük a Kovács Má-
té-bibliográfia és pótlásainak egybedolgozott kötetét 
– remélhetőleg a bibliográfia életre hívója, szakér-
tője és mindvégig eddigi gondozója: Suppné Tarnay 
Györgyi irányításával.
Terveink között szerepel a Szálkai Tamás által meg-
rendezett kiállítási tablók bemutatása vándorkiállítás-
ként a hazai könyvtárakban. Hasonlóképpen feladat 
és lehetőség Kovács Mátéról és munkásságáról ké-
szült dokumentumfilm ismertté tétele, több helyszí-
nen megszervezendő bemutatása a szakmai közönség 
számára, ebben az MKE támogatására számítunk.
Tervezzük azt is, hogy Pogányné Rózsa Gabriella 
vezetésével levéltári forrásokból és egyéb informá-
ciós csatornák segítségével összeállítjuk az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszék hallgatóinak névsorát 
Kovács Máté tanszékvezető idejéből: az 1956 és 1972 
közötti időszakból.
Korábbi jó tapasztalataink alapján valamennyi fel-
adatunk megvalósítása során folytatjuk együttmű-
ködésünket mindazokkal az intézményekkel, szerve-
zetekkel, akik szívesen vállalnak részt az Alapítvány 

programjainak megvalósításában – különös tekintet-
tel Hajdúszoboszlóra, a Kovács Mátéról elnevezett 
művelődési központra és könyvtárra és a városra, 
a helyben folyó helytörténeti kutatásokra. Sajnos 
az elmúlt évben elhunyt Vida Lajos helytörténész, 
Kovács Máté és a város kapcsolatának elkötelezett 
kutatója. Feladatunk a hagyományosan jó kapcsolat 
továbbépítése, a kutatás folytatójának megtalálása. 

Hasonlóan kiváló kezdeményező és segítő társak 
voltak az elmúlt évtizedekben az egyetemi könyvtár 
és a tanszék oktatói Debrecenben, ezt az együttmű-
ködést is folytatnunk kell.
A tájékoztatás és a kapcsolatok fenntartása érdekében 
az Alapítvány a honlapján továbbra is közzéteszi az 
új információkat. Itt érhető el az Alapítvány támoga-
tására vonatkozó tájékoztatás is.22

Köszönjük mindazoknak, akik munkánkat részvé-
telükkel vagy adományaikkal támogatták, és kérjük: 
kísérjék az Alapítvány munkáját figyelemmel és tá-
mogatásukkal a jövőben is. A jövőben is mérlegelünk 
és lehetőségeink szerint vállalunk minden olyan fel-
adatot, amely az Alapítvány céljainak megvalósítá-
sát segíti. Reméljük, hogy az Alapítvány tevékeny-
ségével a hazai könyvtárügy jelenéhez és jövőjéhez 
is hozzájárul.

Irodalom és jegyzetek

1. Ld. http://kovacsmatealapitvany.hu/alapito_okirat

2. 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről. Ld. 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700156.TV

3. KOVÁCS Ilona: A Kovács Máté Alapítvány tevékenysége 
(1996–2006). In: A jövő a múlt és a jelen egységére épül. 
Emlékkötet Kovács Máté tiszteletére. Szerk. HANGODI Ág-
nes. Debrecen, DE ENK, 2007. 207–211. p.

4. TÓTH Gyula: A Kovács Máté Alapítvány hosszú távú prog-
ramja. (2018–2028). Ld. http://www.kovacsmatealapitvany.
hu/sites/default/files/KM_hosszutavu_program.pdf (2019. 
március 25.)

5. Ld. pl. Könyvtári Levelezőlap, 2002. július, 28. p.; Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, 2002. augusztus, 41. p.; http://
kovacsmatealapitvany.hu/node/86 

6. TÓTH Gyula: Témakataszter Kovács Máté életművének 
kutatásához. Ld. http://www.kovacsmatealapitvany.hu/sites/
default/files/temakataszter_2014.pdf (2019. március 25.)

7. Ld. http://kovacsmatealapitvany.hu/doktoranduszok

8. Az MTA KIK 2012 óta az Alapítvány jelenlegi székhelye. Ko-



288 Könyvtári Figyelõ 2019/2

 KOVÁCS ILONA 

rábban az Alapítvány működéséhez az Országos Széchényi 
Könyvtár biztosított helyet. Ezért mindkét intézménynek kö-
szönettel tartozunk.

9. Mind a szakmai előadások, mind a laudációk, és a kitüntetet-
tek válaszai elérhetők az Alapítvány honlapján az adott évi 
események leírásánál. Ld. pl. http://kovacsmatealapitvany.
hu/node/207 

10. Ld. pl. Szókimondó, 2013. 8. 19-21. p., 2014. 12. 26-27. p., 2016. 
12. 2-7. p.; Hajdúszoboszló TV, 2016. december 28. https://
www.youtube.com/watch?v=zWPSfp78Z9M&feature=em-
share_video_user 

11. Kovács Máté emlékkönyv. Szerk. SZELLE Béla. Bp., MKE, 
1983. 261 p.

12. Könyv és Könyvtár. XVIII. Kovács Máté emlékének. Szerk. 
SUPPNÉ TARNAY Györgyi. Debrecen, KLTE Könyvtára, 
1997. 309 p. 

13. A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Emlékkötet a 
száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére. Szerk. 
HANGODI Ágnes. Debrecen, DE ENK, 2007. 274 p.

14. Pl. TÓTH Gyula: Adalékok Kovács Máté századot formáló 
pedagógus minősítéséhez In: Abszolút pedagógusok. Bp., 
Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhely, 2016. 18-
22. p.

15. Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló 
irodalom. Összeáll. NAGYNÉ KISS Mária In: Kovács Máté 
emlékkönyv. Szerk. SZELLE Béla. Bp., MKE, 1983. 212–261. 
p.

16. A Kovács Mátéról szóló szakirodalom bibliográfiái. Ld. http://
kovacsmatealapitvany.hu/publikaciok

17. KOVÁCS Máté: A magyar könyv és könyvtári kultúra a kapita-
lizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Kan-
didátusi értekezés. Ld. http://mek.oszk.hu/15400/15495/pdf/ 
(2019. március 25.). Tóth Gyula a digitális változathoz rövidebb 
eszmefuttatást készített: http://www.kovacsmatealapitvany.
hu/sites/default/files/szeljegyzetek_%20kandidatusidissz.
pdf#overlay-context=node/184, majd a témáról hosszabb 
elemző tanulmányt írt, és előadást is tartott 2016. november 
11-én Hajdúszoboszlón, az emlékülésen. Mind a tanulmány, 
mind az előadás szövege elérhető a honlapon: 

 http://kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/ea_
tothgyula.pdf#overlay-context=node/192 

18. Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945-től 
napjainkig. Vál., szerk. KOVÁCS Máté. Kézirat. Ld. http://
mek.oszk.hu/14500/14538/pdf/ ( 2019. március 25.). Ismer-
tetés az előkészítő munkálatokról: KOVÁCS Ilona: Újabb 
adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 
c. kiadvány történetéhez = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24. 
évf. 2015. 4. sz. 38-49. p. 

19. http://kovacsmatealapitvany.hu/ 

20. Ld. a 4. és a 6. sz. jegyzetet. 

21. Korábban Bényei Miklós publikálta a Kovács Máté-kutatás 
eddig legteljesebb feldolgozását az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum Tudós tanárok, tanár tudósok című 
könyvsorozatában. Ld. Kovács Máté. A tanulmányt írta 
BÉNYEI Miklós. Budapest, OPKM, 2005. 199 p. 

22. http://kovacsmatealapitvany.hu/tamogatas

Beérkezett: 2019. március 26. 

19 ezer tétel a MEK-ben

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a magyar internet 25 éve folyamatosan  

mûködô szolgáltatása – 2019. június elején elérte a 19 ezer tételt. A 19 000. könyv  

„Az Országos Széchényi Könyvtár épülete a Budavári Palotában” címû mû volt.   

A 2017. évi országos statisztika adatai között böngészve, azt láthatjuk, nagyjából  

ekkora állománnyal rendelkezik a FSZEK rákoscsabai könyvtára vagy  

a biharkeresztesi városi könyvtár. 

OSZK, 2019.  június 3.   Moldován István tájékoztatása alapján
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A címet olvasva olyan érzésünk van, hogy a szerző lehetetlen vállalkozásba kezdett. 
Az online média és kommunikáció jelenségei olyan széles körűek, és olyannyira 
lehatárolhatatlanok, hogy egy kézikönyvként is használható, lezárt tudásanyagot 
tartalmazó, összefoglaló jellegű munkát megálmodni, megvalósítani és közread-
ni ebben a témában nem tűnik egyszerű feladatnak. Tulajdonképpen Szűts Zoltán 
megközelítése az egyetlen lehetséges megoldás: tudatosan olyan töredékes, laza 
szerkezetű könyv írása, mint amilyen maga a tárgya. A lehetetlen vállalkozásból így 
lesz egy bravúros, szerethető, kifejezetten olvasmányos – és amennyire a tárgy en-
gedte –, mégis logikusan összerendezett, tananyagként is használható dolgozat.
A szöveg tárgya, az online kommunikáció és média napjaink egyik legnépszerűbb 
kutatási területe, amely mind az üzleti alkalmazások széleskörűsége, mind társa-
dalmi, gazdasági, politikai vonatkozásai miatt gyakorlatilag valamennyi szakterü-
leten kiemelt figyelmet érdemel. A könyvtárak mint a digitális kulturális tartalmak 
gyűjtésével, feldolgozásával és megőrzésével foglalkozó intézmények az elmúlt 
évtizedekben – az analóg tartalmak digitalizálása nyomán – tartalom-előállító ként 
is funkcionálnak. A könyvtárakban a digitális technológia és az online média meg-
jelenése a szakma társadalmi szerepeinek az újra gondolását is szükségessé tette. 
Emiatt nekünk, könyvtárosoknak különösen nagy figyelmet kell fordítanunk az 
ebben a témában megjelenő szövegeknek. 
Mit várhat ettől a könyvtől egy online média jelenségei iránt érdeklődő általában, 
és mit kaphatunk mi, könyvtárosok?
Mindenekelőtt a bevezetőben felvetett nehézségek ellenére egy igazi kézikönyvet 
kapunk, amely igyekszik – a lehetőségek mérlegelésével – teljességre törekvően 
kitérni az online média valamennyi jelenségére. Aki a kapcsolódó területeken va-
lamilyen tartalmat, tárgyat, fogalmat, személyt keres, jó eséllyel megtalálja. En-
nek ellenére a könyv nemcsak „kézikönyvként”, időnként egy szakmai kérdés után 
kutatva, a tartalomjegyzék tanulmányozását követően bizonyos pontokon felütve 
használható, hanem egyben, folyamatosan is elolvasható. Sőt, bizonyos értelem-
ben így mást, többet is ad az olvasónak. Az online média kapcsán leírt jelenségek 
csak az érem egyik oldalát jelentik, a másik oldalon egy újfajta látásmód van, ame-
lyet megfogalmazni nehezen, érzékeltetni annál jobban lehet. Ha valamiben Szűts 
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SZŰTS Zoltán
   Online : az internetes kommu-
nikáció és média története, elmé-
lete, jelenségei / Szűts Zoltán. – 
Budapest : Wolters Kluwer, 2018.  
478 p.
ISBN 978-963-295-778-4

Zoltán könyve igazán újszerű és egyedi, akkor az elsősorban ez a kötet 
tárgyának megfelelő tárgyalásmód, a maga könnyedségével, lazaságá-
val és játékosságával, amely végig kíséri a majdnem félezer oldalnyi 
szakmai tartalmat.
Könyvtárosként olvasva a könyvet elsősorban új horizontokat, új lá-
tásmódot kaphatunk a könyvtől, amely újdonságot jelenthet a hason-
ló témában kifejezetten könyvtárosok számára írt összefoglalókból. A 
könyvtárosok – hasonlóan a szerzőhöz – jellemzően a technológia, az 
informatika emberi oldalát ismerő és alkalmazó szakemberek. A szerző 
horizontja ezért is különösen érdekes a számunkra: ugyanazokat a társa-
dalom tagjai számára fontos jelenségeket keresi, amire mi is kíváncsiak 
vagyunk, de azt mégis más szemüvegen át láttatja. 
A könnyedség és játékosság mellett azonban egy pillanatig sem feledke-
zünk el róla, hogy egy nagy precizitással elkészített szakirodalmi művel, 
tudományos szöveggel van dolgunk. Az egyes témák kidolgozottságának 
mélysége, a szakirodalmi hivatkozások tömege nyomán egy pillanatra 
sem vonhatja kétségbe az olvasó, hogy a szerző alapos tájékozódást kö-
vetően, évtizedek munkájának eredményeként írta meg a könyvet. 
A fejezetek rendje – ha ebben a témában nem hat furcsán ez a jelző – a 
hagyományos rendet követi. A bevezetőt és az előszót követő „nulladik” 
fejezetben a hálózatok elméletéről és a számítógépek történetéről van 
szó. Az első rész az internet történetét, a második rész a világhálót, a 
harmadik pedig a web 2.0 és a közösségi média jelenségeit tárgyalja. A 
X. rész végül a jelen és a jövő kihívásait mutatja be.
A hálózatokról és a számítógépek történetéről szóló nulladik fejezetben 
az online kommunikáció és média hátteréül szolgáló két fő témakört is-
merteti a szerző, nagy vonalakban, csak éppen annyira, hogy a későbbi 
fejezetekhez szükséges háttértudás mindenkinek rendelkezésére álljon. 
Két jellegzetesség már ebben a részben azonnal feltűnik az olvasónak. 
Először is figyelemre méltó, hogy a szerző milyen mértékben ragaszko-
dik a „sztorikhoz”, apró történetekhez, amelyekkel egyrészt élménysze-
rűbbé teszi az ismeretek befogadását, másrészt bemutatja a technológiai 
fejlődésre vonatkozó reflexiókat, ahogyan a tudomány eredményei az 
átlagember szintjén is értelmezhetővé, befogadhatóvá váltak, és ame-
lyek által megérthetjük egy-egy technológia társadalmi jelentőségét. A 
tudomány története tele van anekdotákkal, amelyek valóságtartalmát 
azért nem kérdőjelezzük meg, mert tulajdonképpen egyáltalán nem is 
fontos, hogy ezek a sztorik valójában hogyan zajlottak, megtörténtek-e 
egyáltalán. A valóság maga a történet, az értelmezés, amely így a társa-
dalom széles rétegei által befogadott ismereteket reprezentálja, és ezért 
önmagában is figyelmet érdemel.
A másik, ami már itt az elején feltűnik, hogy a technológia története 
mellett milyen nagy hangsúlyt fektet a szerző a társadalmi jelenségekre, 
melyeket állandóan figyelemmel kísér, hogy ne csak arra kapjunk választ, 
hogy mikor, milyen fejlesztések valósultak meg, hanem arra is, hogy 
mindez miért történt. A 18. század elején Königsberg hídjain oda-vissza 
járó polgárok tapasztalatait a gráfok csomópontjainak fokszámában leíró 
Euler, Karinthy anekdotája az emberek közötti kapcsolatokban a hatlé-
pésnyi távolságról, Morse távírója, a számítógépes hálózatok kiterjedés 
szerinti csoportosítása és az ISDN, a DSL és műholdas technológiák le-
írása remekül megfér néhány oldalnyira egymástól. A társadalom jelen-
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ségei és az arra adott technológiai válaszok egymás 
mellett nem minden esetben a részletgazdag megje-
lenítést, hanem sokkal inkább a jelenségek komplex 
megértését szolgálják. 
Az első rész címe „Az ARPANET-től az internetig”. 
A cím történeti megközelítést sejtet, ugyanakkor a 
fejezetek rendjének áttekintése nyomán azonnal vi-
lágossá válik, hogy a fejezetek rendje nem minden 
esetben jelent időbeli egymásutániságot. A jelensé-
gek egymásból következése és a történetiség logi-
kája értelemszerűen nem fedheti egymást száz szá-
zalékosan. Ha választani kell, a szerző általában az 
előbbit részesíti előnyben. Akárhogy is nézzük, egy 
sokdimenziós térben kellene lineáris rendet vágni, 
ha valaki hagyományos könyv formájában kívánja 
bemutatni az online média és kommunikáció vilá-
gát. Ez minden esetben egyéni megközelítéseket, 
szubjektív döntéseket kíván meg, amelyeket a szerző 
bátran meg is hoz.
Az első, a második és a harmadik fejezetek a hőskor 
nagy személyiségeinek a bemutatásával kezdődnek. 
Ezek az egy-két bekezdés terjedelmű ismertetők nem 
kínálnak teljes életrajzot, inkább csak röviden ismer-
tetik a felidézett kutatóknak, tudósoknak, fejlesz-
tőknek, jelentős személyiségeknek a munkahelyeit, 
szakmai tevékenységét. Annyit várhatunk ezektől a 
rövid életrajzoktól, hogy az olvasó gyorsan képbe 
kerüljön arról, hogy kik ezek az emberek, és mivel 
járultak hozzá az online kommunikáció és média 
fejlődéséhez. 
A fejezetekben tárgyalt tartalmakkal kapcsolatos 
szubjektív döntések nem minden esetben felelnek 
meg az olvasó elvárásainak. „Az internet születé-
sének populáris olvasata” (1. rész 3. fejezet) alatt 
olyan témák is előfordulnak, amelyeket az olvasó 
nem feltétlenül ott próbálna meg megtalálni, ha egy 
kézikönyv részeit felületesen átlapozná és tudatosan 
keresne valamilyen témára. Ilyen például az elektro-
nikus levél, amely az online média és kommunikáció 
kulcsfontosságú fejlesztése, és amelynek a kapcso-
lata a populáris olvasattal megkérdőjelezhetetlen, 
mégsem érezzük biztosnak, hogy ez a téma a legjobb 
helyre került. 
A történetek közül a személyes kedvencem Kleinrock 
villanyborotvája, amelyen keresztül a szerző bemu-
tatja, hogy milyen áttörés volt, amikor az eredetileg 
csak stratégiai jelentőségű feladatokra használható 
hálózati erőforrásokat valaki mégis elkezdte szemé-
lyes célokra használni. 1973 óta nagyon sok idő el-
telt, és ma már a világháló a mindennapjaink fontos 
részévé vált, de Kleinrock idejében ehhez egy gyarló 

emberi gondolat kellett, hogy valaki vissza akarjon 
szerezni egy elveszített tárgyat, amely ráadásul ko-
moly anyagi veszteséget nem is jelentett számára, 
csupán érzelmileg ragaszkodott hozzá. Ezek a törté-
netek azok, amelyek nyomán a bemutatott jelenségek 
jelentősége felismerhetővé válik az olvasó számára.
A világhálóról szóló második rész elején bemuta-
tott személyiségek a hipertext előzményeiként szá-
mon tartott Vannevar Bush, Theodor (Ted) Nelson, 
Douglas Engelbart, Tim Berners-Lee négyes munkás-
ságát mutatja be, de később előkerül a könyvtárosok 
szívéhez igazán közel álló Paul Otlet és Henri La 
Fontaine is a Mundaneum koncepciójával. Érdekes, 
hogy Szűts Zoltán a Mundaneumról sem mint az 
egymással együttműködő könyvtárak előzményéről 
szól, hanem ebben is elsősorban az online média jel-
legzetességeit kutatja. Többek között ezek a könyvtá-
rosok eddigi ismereteitől távolabb álló interpretációk 
teszik a mi szakmánk számára is értékessé, újszerűvé 
ezt a könyvet, amely ha helyenként ismert dolgok-
ról is szól, de azokat általában nem a jól megszokott 
módon írja le.
Könyvtáros szemüvegen át ebben a részben a leg-
érdekesebb a 15. fejezet (A Gutenberg-galaxis és a 
világháló korának párhuzamai), amelyben több terü-
leten (művészetek, vallás, nyelv, politika) bekövet-
kezett változások, hatások nyomán hasonlítja össze a 
hagyományos könyvkultúra és az internet világát.
A harmadik rész szól a sokat vitatott web 2.0 fogal-
máról és annak jelenségeiről. A web 2.0 fogalma az 
egyik legszélesebb körben is ismert internetes szak-
kifejezés, amely a könyvtáros körökben is szinte 
azonnal nagy népszerűségre tett szert. A könyvtár 2.0 
alatt olyan megközelítéseket értünk, amikor nemcsak 
a könyvtár szolgáltatásait, hanem a könyvtári élmény 
egy-egy vonatkozását rekonstruáljuk virtuális térben. 
A jelenségbe beleálmodott könyvtári víziók és a fo-
galom születése óta eltelt közel másfél évtizedben 
született eredmények közötti mérhetetlen távolság 
óvatosságra int, arra figyelmeztet, hogy az online 
média törvényszerűségei sokkal kevésbé jósolhatók 
meg előre, mint ahogyan azt sokan a 2000-es évek 
közepén gondolták. Ezért is fontos, hogy újra foglal-
kozzunk a web 2.0 fogalmi körében leírt jelenségek 
sorával, és sikerüljön mélyebben is megérteni mind-
azt, amit a közösségi webes alkalmazások jelente-
nek. A könyvtáraknak fizikai értelemben sikerült 
közösségi terekké válni, virtuális tekintetben sokkal 
kevésbé, ami azért érdekes elsősorban, mert a kul-
turális intézmények között a könyvtárak azok, ame-
lyek a leghangsúlyosabban törekszenek identitásuk 
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digitális korban való újra gondolására. 
A fejezetben a „hősök” ezúttal Steve Jobs, Larry 
Page, Sergey Brin és Mark Zuckerberg. Első ráné-
zésre hiányzik a felsorolásból Tim O’Reilly, a fo-
galom megalkotója, akiről azonban olvashatunk a 
„Bevezetés: A prosumerek születése” fejezetben. A 
harmadik fejezet újra részben kronológiai, részben 
az ezt felülíró logikai szerkezetben adja elénk a web 
2.0 jelenségeit és fogalmait. A teljesség igénye nélkül 
olvashatunk a MySpace, Facebook, iWiW, Reddit, 
Spotify, Netflix, Pinterest oldalakról, médiakonver-
genciáról, mémekről, emotikonokról, kiterjesztett 
valóságról, safety checkről, e-learningről és e-köz-
igazgatásról. Olyan méretű és mennyiségű tartalmat, 
új jelenséget kitermelt a web 2.0 világa, hogy min-
den olyanról írni, ami érdeklődésre tarthat számot, 
a könyv terjedelmének többszöröse sem lenne ele-
gendő. A válogatás és az egyes oldalak, fogalmak, 
jelenségek kontextusba helyezése mégis a teljesség és 
az érthetőség érzetét kelti az olvasóban, ami nagyon 
fontos, ha egy egyetemi oktatásban is hasznosítható 
kézikönyv írása a cél. 
A X. fejezetben a számozás újra a szerző játékos 
természetét adja elénk. A számozásban azért jön 
a tizedik a logikusan következő negyedik helyett, 
mert ezzel is jelezni szeretné, hogy nagyon nehezen 
körülhatárolható jelenségegyüttes bemutatására ke-
rül sor, amely nem feltétlenül illeszkedik az eddigi 
fejezetek logikai sorába. A terv, hogy egy évtized 
múlva egy javított kiadásban a negyedik fejezetben 
az addig eltelt időszak tapasztalatai kerülnek majd. 
A szerző ebben a részben is hangsúlyozza, hogy a 
korábbiakhoz hasonlóan önkényes szelekció nyo-
mán kerültek be a fejezetbe bizonyos jelenségek 
és maradtak ki mások. Ezt természetesen elfogad-
juk, ugyanakkor nehezen érthető, hogy az álhírek, a 
chatbotok, a generációk, a netsemlegesség, a sharing 
economy, a crowdsourcing, a big data, a megfigyelés 
és az okosvárosok ügye miért jelenti a jelen és a jövő 
kihívásait, amikor ezekben az esetekben is több eset-
ben is már majdnem egy évtizede zajló folyamatok 
eredményeiről van szó. 
A kötet végéig elérve nagyon nagy mennyiségű tar-
talmat, történetet, fogalmat, jelenséget feldolgoztunk. 
Kicsit olyan érzésünk van, mintha magát az internetet 
használtuk volna a maga töredékességében, lezárat-
lanságában. A könyv első pillanattól kezdve olyan, 
mint a tárgya, egyetlen világos gondolatmenet helyett 
történetek sorát kínálja, amelyek egyben jellemzik 
az online média és kommunikáció világát. A könyv 
tartalmának lezáratlanságára, lezárhatatlanságára a 

szerző maga is utal az utolsó fejezetben, amikor a 
2000-es évek közepén megjelenő új kísérletek soráról 
beszélt, amelyekben egy-egy könyv online továbbírá-
sára vállalkoztak. Belátja, hogy ennek a sikerességére 
kevés lenne az esély az eddigi tapasztalatok alapján, 
ugyanakkor magával a felvetéssel is jelzi, hogy a to-
vább írásra igenis nagy szükség lenne.  
Ha későbbi kiadásra sor kerül a jövőben, szükség 
lenne még egy tárgy- és névmutatóra, valamint egy 
felhasznált irodalom listára, amelyben egyetlen 
közös listában lenne elérhető valamennyi a szerző 
által használt szakirodalmi forrás. Mindezzel a mű 
kézikönyvként való használhatósága erősödne. A 
tárgy- és névmutató egy-egy jelenségre való keresés 
lehetőségét teremtené meg. A közel ezer hivatkozás 
a szerző szakirodalomban való jártasságát jól mutat-
ja, azonban a munka során felhasznált források sorát 
érdemes lenne a könyv végén egyetlen listában is 
megmutatni, szintén az olvasó számára, a későbbi 
használhatóság végett.   
Amiben a könyv olvasásakor egy pillanatig nem ké-
telkedhetünk: a szerző nem csak mély szakmai ér-
deklődéssel, de érzelmileg is elköteleződött a téma 
iránt. Mindez az érzelmi plusz pedig úgy válik a mun-
ka egyik nagy erényévé, hogy ezt az elköteleződést 
képes átadni az olvasónak is, aki a könyvben előre 
haladva könnyen azon kapja magát, hogy elkezdi 
osztani a szerző a téma iránti rajongását. Ebben a 
tekintetben a szöveg leginkább azokra a maradandó 
élményt jelentő egyetemi előadásokra hasonlít, ame-
lyeket a hallgatók a nap végével hazavisznek maguk-
kal és gyakran évek múlva is emlékeznek rá. 
Az egyetemi előadások kapcsán érdemes mérlegelni, 
hogy a könyvtárosképzésben miként hasznosítható 
Szűts Zoltán könyve. A számítógép/hálózatok órára a 
könyv minden bizonnyal előkelő helyen lesz a kötele-
ző olvasmányok listáján, de egyes részei az internetes 
tájékoztatás, az információs rendszerek, az intelligens 
webes alkalmazások, a tudásbázisok, szakértői rend-
szerek, de akár az adatbázis-kezelés órákon is helyet 
kaphatnak az olvasmánylistán. A hallgatók minden 
bizonnyal szeretni fogják ezt a könyvet könnyed, ol-
vasmányos stílusa és a megértést segítő történetek, 
sztorik sora miatt is. 
A felsőoktatáson kívül is nagy haszonnal forgathat-
ják a könyvtárosok, hiszen az online kommunikáció 
és média múltban történt jelenségeinek megértése 
segítségünkre lehet abban, hogy elkerüljük a jövő-
ben a zsákutcát jelentő fejlesztéseket. A könyvnek 
ezen túl is helye van valamennyi általános gyűjtő-
körű könyvtár kézikönyvtári állományában, hiszen 
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nagyon sok szakterület képviselői is haszonnal for-
gathatják és vélhetően keresni is fogják a közkönyv-
tárak polcain.  
Azzal kezdtük, hogy első ránézésre lehetetlen vállal-
kozásnak tűnik egy ilyen könyv megírása. Nem vet-
hetjük a szerző szemére, hogy ebben a sikerrel telje-
sített lehetetlen küldetésben egy-egy téma – érzésünk 
szerint – be kellett volna férjen a könyv kereteibe. 
Könyvtáros szemüvegen át leginkább a szemantikus 
web fogalma, elmélete és az online médiára való ha-
tása hiányzik. Egy könyvtáros értelemszerűen sokkal 
inkább hangsúlyozta volna a metaadatok, a szótárak, 
a névterek jelentőségét, amelyek az összekapcsolt 

adatok világában a tartalmak együttműködéséhez 
szükséges háttértudást hordozzák. Nekünk ezek a 
jelenségek kulcsfontosságúak, ugyanakkor – újra 
hangsúlyozom – semmit nem von le a szöveg érté-
kéből, hogy a hangsúlyok ezúttal máshova tolódtak. 
Talán éppen ezeknek a mi szakmánktól távolabbi 
horizontoknak a megjelenésével tudjuk tágítani a 
saját perspektíváinkat és figyelemmel lenni olyan új 
jelenségekre, amelyeknek közvetve vagy közvetlenül 
hasznát vehetjük a napi munkánk során. 

Tóth Máté

5

Egy könyvtár ünnep- és hétköznapjai 
képekben:  
a Vörösmarty Mihály Könyvár fotóalbuma
A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár ta-
valy, 2018-ban ünnepelte alapításának 125. évfordu-
lóját: 1893-ban hozta létre a város Törvényhatósági 
Bizottsága a település bibliotékáját, mégpedig abból 
a célból, hogy az akkoriban megjelenő  és a Bizott-
ság által megrendelt 100 kötetes Jókai összkiadást 
legyen hol elhelyezni – mint értesülünk az intézmény 
kissé anekdotikus  geneziséről Kégli Ferenc kitűnő 
monográfiájából, az 1993-ban megjelent 100 éves 
könyvtár Székesfehérváron : A Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár elődje, a városi könyvtár 1893–
1952 című kötetből. 
A mai Vörösmarty Mihály Könyvtár fordulatos szer-
vezeti változások nyomán jött létre, a városi bibli-
otéka mellett másik elődje az 1950 és 1952 között 
működött Körzeti Könyvtár. 1952-ben alakult meg 
a két bibliotéka összevonásából a Megyei Könyvtár, 
amelyből  1967-ben levált a városi könyvtárhálózat, 
ám  2013-ban a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár és a Városi Könyvtár ismét egyesült Vörösmarty 
Mihály Könyvtár néven.  Az intézmény működésé-
ről, mindennapjairól, a különböző rendezvényekről 
és a bibliotékának helyet adó épületekről és nem 

utolsósorban a munkatársakról az 1950-es évek óta 
több ezer fénykép készült. Ez a forrásbázis adta az 
ötletet, hogy az alapítás 125. évfordulóját egy rend-
hagyó képeskönyv megjelentetésével ünnepeljék 
meg. Rendhagyó, mert az elgondolás szerint nem 
pusztán a képeket tartalmazza a kiadvány, hanem az 
egyes felvételekhez kapcsolódó, azokat értelmező, 
keletkezésüket kommentáló  emlékezéseket kérnek 
a munkatársaktól. Így született meg a reprezentatív 
kiállítású album, a 125 év Székesfehérváron az olva-
sók szolgálatában. Pillanatképek a Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár életéből. Fotóalbum visszaemlékezé-
sekkel című összeállítás, amely ugyan nem pótolja, 
nem pótolhatja – nem is ez a feladata – a bibliotéka 
1952 utáni, levéltári forrásokon alapuló históriáját. 
A közkeletű és gyakran idézett, már-már közhellyé 
koptatott szólás szerint „egy kép felér ezer szóval”;  
az állítás nyilván erős túlzás, hiszen a képet értel-
mezni kell, ez pedig csak a fogalmi gondolkodással 
történhet meg, de az kétségtelen tény, hogy a képek 
sajátos atmoszférateremtő képességük miatt a szóval 
elmondottakat olyan többletjelentéssel ruházhatják 
fel, ami mindenképpen a képnek mint sajátos törté-
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125 év Székesfehérváron az olva-
sók szolgálatában : pillanatképek 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár 
életéből : fotóalbum visszaemlé-
kezésekkel / felelős szerkesztő 
Szőnyegi Hajnalka, szerk. Hege-
dűs  Éva. – Székesfehérvár :  Vö-
rösmarty Mihály Könyvtár, 2018. 
–  120 p.
ISBN 978-615-81124-0-6

neti forrásnak a fontosságát emeli ki. 
Cser-Palkovics András polgármester köszöntő szavai és a kötetet fe-
lelős szerkesztőként jegyző Szőnyegi Hajnalka bevezetője után négy 
fejezetben sorakoznak a fényképek és a képeket kísérő szövegek. Az 
első a Könyvtári épületek, könyvtáros munkahelyek, a második A Vö-
rösmarty Mihály Könyvtár munkatársai, a következő címe: Szakmai 
programok, a negyedik, záró fejezet pedig a Vendégeink voltak. A négy 
fejezet tehát több-kevesebb kiegészítéssel lényegében megfeleltethető 
egy könyvtártörténet vázának. Persze roppant nagy különbség van egy 
írásos forrásokra épülő, a szubjektív elemeket lehetőleg mellőző, eg-
zaktságra törő monográfia és egy képes album fotóit kiegészítő, azokat 
kommentáló munka között. A most közreadott album szövegei vállaltan 
és tudatosan élnek a személyes visszaemlékezés adta lehetőségekkel. 
Olyan információkhoz juthat ezáltal az olvasó, amelyeket egy egzakt-
ságra törő monográfiában valószínűleg  nem találna meg. Ilyen például 
az az anekdotikus történet, hogyan adott kosarat Kulin György csillagász 
az őt virslivel kínáló Csongor Rózsának, vagy annak elmesélése, hogyan 
sikerült Csaba Orsolyának az éppen Székesfehérvárt sétáló Habsburg 
Ottót behívni egy dedikálásra a könyvtárba. Sokáig lehetne sorolni a ki-
sebb-nagyobb színes történeteket, azokat a sztorikat, amelyek talán nem 
olyan fontosak az intézmény históriája szempontjából, de jellemzőek 
és főleg közel hozzák az olvasóhoz az adott kort. És persze a képeket 
nézve az azokon szereplők nosztalgiával tekinthetnek vissza a tovatűnt 
ifjúságra, illetve kegyelettel gondolhatnak a már eltávozott kollégákra. 
Vagyis a kötetnek fontos szerepe van, lehet a könyvtári kollektíva „mi” 
tudatának erősítésében is, ez pedig minden csoport sikeres együttműkö-
désének nélkülözhetetlen eleme.
A szövegek írói a könyvtár egykori és jelenlegi munkatársai. Az em-
lékezések során élettel teli portrék olvashatók a bibliotéka egykori és 
már elhunyt munkatársairól, azokról a kollégákról, akiknek helytállása, 
kitartása, ügyszeretete nélkül az olvasók nem érezték volna magukénak 
az intézményt. A képes albumot lapozgatva plasztikusan rajzolódnak ki 
a könyvtár elmúlt évtizedeinek sikerei és persze kudarcai is, utóbbi fő-
leg az elmaradt könyvtárépítésben figyelhető meg, annak ellenére, hogy 
1972-ben a városban tartották az Országos Könyvtárépítési Konferenciát 
és el is készült a korszerű, háromszintes, összesen 5400 négyzetméteres 
épület terve, illetve a makett is, amit évtizedeken keresztül őriztek az 
igazgatói irodában. A roppant nehéz elhelyezési körülmények ellenére 
a könyvtár lépést tartott a könyvtárügy hazai és nemzetközi trendjeivel 
és folyamatosan korszerűsítette szolgáltatásait. 
A közreadott fényképekből és az azokhoz kapcsolódó visszaemlékezé-
sekből jól kirajzolódik a könyvtár elmúlt évtizedeinek megannyi életmeg-
nyilvánulása és az album méltó hozzájárulás az intézmény jubileumá-
hoz. De azért remélhetően a bibliotéka 1952 utáni históriájának levéltári 
források alapján íródó történetének elkészültére nem kell megvárni az 
alapítás valamely kerek jubileumát.

Pogány György
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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

71/2019

Hjørland, Birger: data (with big data and database semantics). – Bibliogr. In: 
Knowledge organization. – 45. (2018) 8., p. 685-708.

adatok, big data és az adatbázisok szemantikája

adatbázis; dokumentum; Információ; Információszervezés; Terminológia

Az adat szó különböző szókapcsolatok (pl. kapcsolt adatok) és összetett sza-
vak (pl. adatbázis, adatbányászat, metaadat) részeként mindig is jelen volt a 
könyvtár- és információtudomány gyakorlatában és szakirodalmában. Mára 
azonban minden korábbinál gyakrabban találkozunk vele. Az „adat – infor-
máció – tudás – bölcsesség” hierarchiát általában piramisként ábrázoljuk, 
és az arra épülő módszertanok alapján úgy gondolhatjuk, hogy – miután 
összegyűjtöttük az adatokat – „felsőbb osztályba” léphetünk, tehát az infor-
mációval foglalkozhatunk. Ez azonban az adatok szükségtelen és értelmetlen 
felhalmozásához, adatraktárak létrejöttéhez vezet.
Az adatok általában specifikus kontextusokban és meghatározott célokból lét-
rejött jelenségekre vonatkoznak. Néha dokumentumokban és adatbázisokban 
reprezentálódnak, ilyenkor új kontextusokba kerülnek, amivel – a szemanti-
kus holizmus értelmében – jelentésük egészét vagy egy részét elveszítik. Ezt 
az elvesztett jelentést helyre kell állítani, és az adatok/dokumentumok repre-
zentációi már nem maradnak meg semleges tevékenységeknek, hanem egy-
egy adott adatbázis létrehozásának implicit, átfogó céljai vezérlik őket.
Nehézséget okoz az adatok és a dokumentum közötti megkülönböztetés 
és a rögzített adatok fogalmának értelmezése. A nagy adatokkal (big data) 
kapcsolatosan tévedés azt gondolnunk, hogy azok egy adott terület egészét 
teljességgel átfogják, vagy azt, hogy elfogultság nélkül tükrözik a valóságot, 
és kontextusok híján is magukért beszélnek. Meghatározásuk sem egyszerű. 
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Egyik klasszikus definíciójuk a mennyiség, a gyorsa-
ság és a változatosság hármasát említi kritériumként. 
A nagy adatok egyaránt lehetnek kulturális, technoló-
giai és tudományos jellegűek. Elválaszthatatlan tőlük 
a nagy számítókapacitással rendelkező technológia és 
az elemzés, emellett ide tartozik az a széles körben 
elterjedt mítosz is, miszerint a nagy adatok a tudásnak 
és az intelligenciának az eddiginél fejlettebb formáját 
kínálják, olyan meglátásokat, amelyek eddig elkép-
zelhetetlenek voltak.
Az adatok felhasználása (a tudás és a dokumentu-
mok felhasználásához hasonlóan) mindenekelőtt 
azt követeli meg, hogy azonosítsuk releváns célokra 
történő használatuk lehetőségeit. Ez szorosan össze-
függ a metaadatokkal való ellátás és az osztályozás 
kérdésével. Az adatok címkézése, azzal együtt, hogy 
elengedhetetlen egy bizonyos célra történő felhaszná-
láshoz, óhatatlanul korlátozza az eltérő felhasználási 
célok lehetőségeit.
Az adatbázisok szemantikájának megértése érdeké-
ben végig kell gondolnunk, hogy hogyan reprezen-
tálódik a különböző terminusok jelentése a primer 
és a szekunder szakirodalomban (az utóbbiba értve 
a bibliográfiai adatbázisokat is). A legjobb megkö-
zelítését annak, hogy miként változik a jelentésük a 
különböző diskurzusokban, valószínűleg a web nyújt-
ja. Mindezeken túl számos szempont és megfontolás 
árnyalja az adatok (és köztük a nagy adatok) megíté-
lését és kezelését.
Mindezeket figyelembe véve a tudásszervezés és az 
adattudomány leggyümölcsözőbb elméleti keretét 
Jesse H. Shera szociális episztemológiája és az annak 
talaján létrejött szemlélet nyújtja, amely azt feltétele-
zi, hogy a tudás (az információ vagy az adatok) rep-
rezentációinak különböző fajtái különböző társadalmi 
csoportokhoz fűződő, eltérő érdekeket tükröznek. Az 
adatokra ugyanis sokféleképpen tekinthetünk: más-
ként értelmezik őket például a programozók és a szá-
mítógép-használók, továbbá mást jelentenek az egyes 
diszciplínákban, mivel a különböző kontextusokban 
a különböző szereplők eltérő elemzési egységeket 
választanak, írnak le és interpretálnak.

(Koltay Tibor)

72/2019

Wang, lin: Twinning data science with information sci-
ence in schools of library and information science. – Bib-
liogr. In: journal of documentation. – 74. (2018) 6., p. 
1243-1257.

az adattudomány és az információtudomány összekap-
csolása a könyvtár- és információtudományi képzőintéz-
ményekben

adatfeldolgozás; dokumentáció; Információ; Interdiszcip-
lináris problémák; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyv-
tártudományi kutatás

A tanulmány az adattudományt mint dinamikusan fej-
lődő tudományágat vizsgája a könyvtár- és informá-
ciótudományi felsőoktatás vonatkozásában, főként az 
információtudomány és az adattudomány egymásra 
hatását járva körül. A kérdésfeltevés fő szempontja 
az, hogy az információtudomány miképp teremthet 
új nézőpontokat az adattudomány számára, és hogyan 
láttathatja új fényben az adattudomány alapjait.
Az információtudomány és az adattudomány termé-
szetüknél fogva egymás ikerpárjaként határozhatók 
meg. Több alapvető tudományos megállapításon 
osztoznak, és eredményesen meg is termékenyíthetik 
egymást. A könyvtár- és információtudományi kép-
zésekbe ezért mindkét tudományterületet integrálni 
kell, megfelelő súlyt adva mindkettő számára. Az 
információtudomány számos tudományos megköze-
lítéssel segítheti az adattudományt, például az adat 
fogalmának definiálásával, az adatminőség ellenőrzé-
se kapcsán, az adatkönyvtáros munkakör követelmé-
nyeinek meghatározásakor, illetve a két tudományág 
alapjainak együttes vizsgálatával.
Mintha az érem két oldaláról lenne szó: az adattu-
domány a nagy mennyiségű adatok kezelésével, 
vizualizációjával és gondozásával foglalkozik, az 
információtudomány pedig a teljes információs lánc 
egyes tényezőit tanulmányozza. Az adat, az infor-
máció és a tudás egymáshoz szorosan kötődnek, 
ugyanakkor önálló elméleti keretek között írhatók 
le. Az információ az adatból származtatható, a tudás 
pedig az információból. Ezek között a keretek között 
kell elhelyezni az adattudományt is az információtu-
domány mellett. Az adattudománynak a jelenleginél 
nagyobb figyelemmel kell lennie az adatforrások 
heterogenitására az adatbányászat és -elemzés terén. 
Másfelől az adattudomány ez ideig az adatok meny-
nyiségére fókuszált, a minőségi kérdések háttérbe 
szorultak. A heterogenitás kérdése, az adatminőség 
vizsgálatának elméleti alapjai, illetve az adatok mi-
nőségelvű válogatása és ellenőrzése mint gyakorlati 
tevékenység szintén olyan területek, ahol az informá-
ciótudomány igen termékenyítő hatást gyakorolhat 
az adattudományra.
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Az egész adattudományi ökoszisztémában kritikus 
szerepe van az adatkönyvtárosnak, aki a teljes adat-
életciklust menedzseli. Voltaképpen tehát egyszerre 
kötődik az adat- és az információtudomány alapvető 
megközelítéseihez. Természetes fejlődési iránya ez a 
munkakör a kutatók adatmenedzselési igényeit keze-
lő és kiszolgáló tudományos könyvtárosi tevékeny-
ségeknek, melyek révén a könyvtárosok a kutatók 
egyenrangú társaivá válnak a tudásteremtésben.
A tanulmány szerint a dokumentumelmélet, amely 
ígéretes utat jelent az egységesített információtudo-
mány felé, párosítható az adattudománnyal is, megol-
dást kínálva a tudományterületi szakadék áthidalásá-
ra. Olyan keretek jöhetnek így létre, melyek átfogják 
az emberi megértés folyamataival kapcsolatos véle-
kedéseket, az információtechnológiai folyamatokat 
és azok társadalmi hátterét, valamint az információ 
értelmezéséhez szükséges kulturális összetevőket is. 
Az adattudomány és információtudomány műszaki és 
humán dimenziói koherens, elméleti megalapozott-
sággal bírhatnak ebben a kontextusban.
A témakör a Big Data korában zajló tantervfejleszté-
sek során kulcskérdésként kerül napirendre a könyv-
tár- és információtudományi képzőintézményekben, 
illetve az információhoz kötődő egyéb diszciplínák-
kal is foglalkozó iSchool közösség intézményeiben. 
Az információtudomány és az adattudomány egy-
másra hatása és magasabb keretek között megvaló-
suló szocio-technikai szintézise a felsőoktatásban is 
új tudományos minőséget teremthet.

(Németh Márton)

Terminológia
Lásd 71

Történet

73/2019

PosadsKov, Aleksandr Leonovič – lavrIK, ol’ga 
L’vovna: Gosudarstvennaâ publičnaâ naučno-tehničeskaâ 
biblioteka sibirskogo otdeleniâ ran : pervye 100 let. – 
Bibliogr. In: Bibliotekovedenie. – (2018) 4., p. 443-452.
res. angol nyelven

az oroszországi Tudományos akadémia szibériai rész-

legének Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtá-
ra (GPNTB SO RAN): az első 100 év

akadémiai könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; orszá-
gos szakkönyvtár -műszaki

1918 nyarán a Legfelső Népgazdasági Tanács elnök-
ségi rendeletével létrehozta az Állami Tudományos-
Műszaki Könyvtárat az intézmény tudományos-mű-
szaki osztályán, a műszaki, az egzakt és részben a 
természettudományok fejlesztésének központjában.
Moszkvai időszak (1918–1957): az első feladat az 
irodalomgyűjtés volt a polgárháború és a gazdasági 
összeomlás idején. 1918 végén az államkincstár 55 
ezer rubelt biztosított az anyagi bázis megerősítésére. 
A könyvtár a különböző összevonások után a szov-
jet ipar központi tudományos könyvtára lett, végül 
30 évig a Tudományos-Műszaki Irányítás Állami 
Tudományos Könyvtáraként (GNB) működött; fel-
adata a műszaki könyvtárak módszertani irányítása, 
a tudomány és a technika könyvészeti ellátása volt. 
Az iparilag fejlett régiókban 1932-től (regionális) 
fiókkönyvtárakat hoztak létre. A bibliográfiai ki-
adványok előállítása 1936-ban indult. Az 1930-as 
években a GNB-ben dolgoztak a szakma kiválóságai, 
megkezdődött a könyvtárosképzés. A Nagy Honvédő 
Háború alatt a könyvtár fő feladata a honvédelmi té-
májú kérések teljesítése volt. 1941 nyarán Moszkvá-
ból titokban a könyvtár legértékesebb gyűjteményeit 
Permbe szállították; az európai háborús térségben 
lévő fiókkönyvtárak jelentős károkat szenvedtek. A 
háború után a könyvtár először a felsőoktatási mi-
nisztériumhoz került, gyűjtőköre a társadalom- és a 
bölcsészettudományokkal bővült. A tudomány és az 
ipar operatív kiszolgálására megszervezték a tájékoz-
tató-bibliográfiai szolgáltatást.
1957-ben minisztertanácsi rendelettel megalakult a 
Tudományos Akadémia Szibériai Részlege; mivel az 
Akadémiai Könyvtár Keleti Részlege nem tudta ki-
elégíteni a tudományos igényeket, az akadémia nyo-
mására 1958-ban a GNB alapjain Novoszibirszkben 
létrejött a GPNTB SO RAN, Moszkvában pedig az 
ott maradt értékes állományra és első példányokra 
építkezve a GPNTB. A GNB fiókkönyvtárai a ré-
giók központi tudományos-műszaki könyvtáraivá 
váltak.
Szibériai korszak: a könyvtár küldetése a tudományos 
kutatások információellátása volt a gyorsan gyarapo-
dó állomány alapján. Tudományos kutatások indultak 
a könyvtár- és bibliográfiatudomány, az alkalmazott 
informatika terén. Az írástörténeti expedícióknak 
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köszönhetően fejlődött a ritka könyvek és kéziratok 
gyűjteménye; ezek tanulmányozása disszertációkat, 
majd a Könyvmúzeum megnyitását eredményezte.
1981-től indult a számítógépesítés, majd a részvétel 
az országos automatizált tudományos-műszaki infor-
mációs rendszerben. Az évtized végétől működött a 
Moszkva–Novoszibirszk dedikált vonal, ez biztosí-
totta a négy nagy össz-szövetségi információs inté-
zet retrospektív adatbázisainak online elérését; sorra 
alakultak a könyvtárak helyi hálózatai, épültek a te-
matikus adatbázisok, majd az interdiszciplináris ku-
tatásokat támogató speciális központok. 1994 végén 
a szibériai részleg felkerült a világhálóra. Az 1990-es 
évek végén az SO RAN összes intézete el tudta érni 
a könyvtár elektronikus katalógusát és saját építésű 
adatbázisait, elindult az elektronikus dokumentum-
szolgáltatás. Ugyanakkor csökkenni kezdett az olva-
sók száma, a tudósok külföldre mentek, a gyárakat, 
tervező- és kutatóintézeteket bezárták. Munkaerő 
szempontjából is nehéz évek következtek: fiatalok 
alig jelentkeztek, a tapasztalt szakemberek vonzóbb 
állások után néztek; a könyvtárosok még nem ismer-
ték a számítógép használatát.
A 21. század elejére a könyvtár tudományos-kultu-
rális intézménnyé vált, honlapjáról a mintegy 140 
adatbázisból 42 millió rekordot tett elérhetővé a tu-
dósok számára, majd teljes szövegű dokumentumo-
kat is. A Nemzeti Elektronikus Könyvtár (NEB), a 
Web of Science és a Scopus közvetlen elérhetősége 
ösztönözte a tudománymetriai kutatásokat. A 2010-
es években kezdődött a Sibirika multidiszciplináris 
adatbázis építése. Végezetül a könyvtár is bekap-
csolódott a közösségi hálózatokba, így a kutatók és 
a könyvtár közötti kommunikáció egyre inkább az 
elektronikus térben zajlik.

(Viszocsekné Péteri Éva)

74/2019

WIddersHeIm, michael m.: a political theory of public 
library development. – Bibliogr. In: libri. – 68. (2018) 4., 
p. 269-289.

Politikai megközelítés a közkönyvtárak fejlődésének tör-
ténetéhez

Könyvtári hálózat; Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtár-
ügy története; Közművelődési könyvtár; Társadalmi kö-
vetelmények

A közkönyvtárak fejlődésének megragadására már 
számos elmélet született. A tanulmány egy olyan el-
méleti keretrendszert mutat be, mely a politikai fo-
lyamatokat állítja az előtérbe. A kutatás alapvető kér-
désfeltevése, hogy miért fejlődnek a közkönyvtárak 
úgy, ahogyan fejlődnek. Mely tényezők magyarázzák 
egy intézmény megszületését, növekedését, változá-
sát, stagnálását vagy visszaesését? Olyan általános 
elmélet megalkotása volt a cél, mely elkülönül az 
egyéb politikai és gazdasági magyarázatoktól, em-
pirikus alapokon nyugszik, tesztelhető, kritizálható 
és általánosítható, továbbá a könyvtár, a kultúra és a 
társadalom egymásra hatásának teljesebb megértését 
szolgálja. A modell alkalmassá tehető arra is, hogy a 
meglévő könyvtári rendszerekben stratégiai döntés-
hozatal alapjául szolgálhasson.
Egy történeti esettanulmány segítségével a szerző 
nyomon követte egy amerikai regionális könyvtári 
rendszer, a pittsburgh-i régió (Allegheny megye) 
könyvtári rendszere fejlődésének alakulását 1924 
és 2016 között. Különféle adatforrások és vegyes 
módszertan alapján kívánta azonosítani a fejlődést 
befolyásoló tényezőket a vizsgált időszak kilenc rész-
periódusában. Ehhez figyelembe vette a társadalmi 
feltételeket, a demokratikus hagyományokat, a társa-
dalmi kontrollt, a befolyásos könyvtárosok hatását, 
az intézményi környezetet, a modernizációt, a poli-
tikai-gazdaságtani hatásokat, valamint a politika és a 
közkönyvtárak kapcsolatát. A legfőbb megállapítás, 
hogy a közkönyvtárak fejlődése ciklikus mintával 
írható le. Minden döntéshozatali ciklusban a magas 
fokú reagálási képesség a fejlődés legfőbb előfeltéte-
le. A reszponzív könyvtári rendszer egyszerre reagál 
társadalmi-politikai folyamatokra, emellett alakítója 
is azoknak.
Az új elmélet jelentősége a szerző szerint abban áll, 
hogy ellenőrizhető, továbbá új kutatási nézőpontokat 
kínál újfajta módszerekkel, s új megközelítést nyújt 
a közkönyvtárak fejlődésének megértéséhez. A ta-
nulmány részletesen ismerteti az alkalmazott mód-
szertan elemeit. A kutatás alapvetően intézményköz-
pontú beállítottsággal bír, ám nagy hangsúlyt fektet a 
nyilvános társadalmi tér különféle alkotóelemeinek, 
mechanizmusainak, értelmezési kereteinek figye-
lembevételére, ahol a közösségi értékek és érdekek 
a különböző hatalmi ágaknak megfelelő döntésekben 
csapódnak le.
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A szerző a mintaként választott regionális könyvtári 
rendszer fejlődésének alakulását kvantitatív és kva-
litatív szempontok szerint is figyelemmel kíséri. A 
középpontban az alapvető fejlődést befolyásoló té-
nyezők állnak, kiegészülve a változtatási szándékok 
hatékonyságának mérésével. Négy fontos keretfelté-
tel emelhető ki, amelyek együttesen meghatározzák a 
közkönyvtári szakpolitikák érvényesülését: a könyv-
tári rendszer reszponzív képessége; a civil támoga-
tás súlya; a döntések legitimációja; végezetül a vál-
tozásokkal szembeni ellenállás mélysége, tényezői. 
Röviden úgy írható le a modell, hogy a reszponzív 
képesség a fejlődés alapfeltétele, amelyből intézke-
dések születnek, ezek végrehajtását befolyásolja a 
civil szféra hatása, illetve az ellenállás mértéke, a 
kedvező legitimációs mérleg pedig ösztönzi a rend-
szer fejlődését. A magas változtatási képesség erős 
civil háttérrel, illetve magas legitimációval és/vagy 
alacsony ellenállással sikeresnek bizonyulhat. Ha 
mindezen tényezők hatásfoka alacsony, az ellenállás 
pedig magas, akkor a folytonosság/stagnálás domi-
nál. Nem várt eredménye a kutatásnak, hogy az erős 
civil háttér és a szilárd intézményi legitimitás kevés, 
ha nem társul megfelelő reszponzív képességgel és 
szándékkal a rendszer megváltoztatására. A társada-
lom, a döntéshozók és az intézményrendszer egyide-
jű nyitottsága képes nagymértékben előmozdítani a 
közkönyvtári rendszer fejlődését. Ám voltak olyan 
történeti időszakok, amikor viszonylag magas ellen-
állás dacára is születtek pozitív, a szakmai átalakulás 
irányába ható döntések. Ez lényegében a döntéseket 
támogató erős civil háttérrel, illetve a döntéshozók 
nagy fokú legitimációjával magyarázható.
A további kutatásoknak más esettanulmányokon 
keresztül kell igazolnia a modell helytállóságát. Lé-
nyeges kérdés, hogy a felsorolt alapvető tényezők 
összjátékának empirikus vizsgálata és a modell stra-
tégiai döntéshozatalban való felhasználása milyen 
eredményekhez vezethet a jövőben.

(Németh Márton)

Lásd még 85, 122

Kutatás

Lásd 71, 72, 109

Tudománymetria, bibliometria

75/2019

Tüür-FröHlIcH, Terje: eine „autoritative“ datenbank 
auf dem Prüfstand : der social sciences citation Index 
(sscI) und seine datenqualität. – Bibliogr. In: Information 
Wissenschaft und Praxis. – 69. (2018) 5-6., p. 265-275.
res. angol és francia nyelven

Górcső alatt egy „hiteles” adatbázis: a Social Sciences 
Citation Index (SSCI) és az adatok minősége

adatbázis -humán tudományi; Bibliometria; Felmérés; Hi-
vatkozás; Tudománymetria

A hivatkozásindexek számos tudománymetriai vizs-
gálathoz nyújtanak adatokat, többek között a tudo-
mányos teljesítmény értékeléséhez és az egyetemek 
rangsoraihoz. A szakirodalomban ritkán találunk uta-
lást endogén hibákra (az eredeti hivatkozás helyes, 
az adatbázisrekord hibás) az előfizetéses adatbázi-
sok ban. Az adatbázisokban előforduló banális hibák 
(pl. a szerző nevének helytelen leírása) is alacsony 
relevanciával bírnak. Pierre Bourdieu mint az SSCI-
ben gyakran hivatkozott szerző nevének keresése 85-
féle változatot eredményezett. Az esettanulmányok 
nagyszámú endogén adatbázishibát mutatnak. A jog-
tudományban különösen gyakori lábjegyzetek azzal a 
veszéllyel járnak, hogy fantomhivatkozás lesz belő-
lük, amint ezt a Harvard Law Review cikkének eset-
tanulmánya is bizonyítja: 99%-os volt a hibaarány. 
Az SSCI-vel szemben támasztott, a társadalomtudo-
mányok globális, releváns feltérképezése iránti igény 
teljesítését – az összes benne feltárt tudományterület 
tekintetében – akadályozzák az adatgyűjtési és -fel-
dolgozási hiányosságok.

(Autoref.)

Információszervezés (information 
management)

Lásd 71
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Általános kérdések

76/2019

KrITIKos, Katie chamberlain: delisting and ethics in the 
library : anticipating the future of librarianship in a world 
that forgets. – Bibliogr. In: IFla journal. – 44. (2018) 3., 
p. 183-194.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Az adatok láthatatlanná tétele („kivezetése”) és a könyv-
tári etika: mi a könyvtárosság jövője egy olyan világban, 
amely felejt?

adatvédelem; gépi információkeresési rendszer; Hoz-
záférhetőség; Információs társadalom; Jogi kérdések 
-könyvtárban; Könyvtárosetika; Könyvtárosi hivatás

Az interneten érzékeny és kínos információk is 
megtalálhatók, amelyek gyakran egy-egy személy-
hez köthetően jelennek meg. Ezzel összefüggésben 
olyan fogalmak kerültek be a köztudatba, mint a „fe-
lejtés joga” (right to be forgotten) és a „kivezetés” 
(delisting) – 2014-ben az Európai Unió Bírósága a 
Google Spain kontra Costeja ügyben olyan prece-
densértékű határozatot hozott, mely szerint az érintett 
egyén kezdeményezheti, hogy egy internetes kereső-
motor kivezesse a róla szóló, terhelő információt a rá 
vonatkozó keresés találatai közül. (A La Vangauardia 
c. spanyol lap idézett egy 1998-as hírt, amely a pana-
szost korábbi, azóta rendezett adóssága miatt rossz 
színben tüntette fel.)
Ez a döntés minden bizonnyal további változásokat 
fog eredményezni a tartalom szabályozása és az in-
formációhoz való hozzáférés terén, és egy új online 
információs ökoszisztémát hoz majd el, amelyben 
bizonyos információk nem lesznek elérhetőek. Mind-
ez kihat mind a nemzetközi jogi szabályozásra, mind 
magára a hozzáférésre, következésképpen a könyv-
tárosok etikai magatartására is.
Az Európai Unióban az adatvédelemmel és a felejtés 
jogával foglalkozik az 1995-ös adatvédelmi direktíva 
és a 2012. évi adatvédelmi szabályozás. A konkrét 
vitás ügyben megállapították, hogy az 1995-ös di-

rektíva vonatkozik a keresőmotorok üzemeltetőire, 
azok európai tagállamokbeli vállalataira (akkor is, ha 
Európán kívüli adatokat dolgoznak fel), és az érintett 
egyéneknek joguk van ahhoz, hogy kérjék a számukra 
hátrányos személyes információkat tartalmazó linkek 
kivezetését a találatok közül. A jogosultságot eseten-
ként bírálják el, és a találatokat nem törlik örökre az 
internetről. A döntést követően 2017 januárjáig 670 
ezer kivezetési kérés érkezett. Az említett európai 
uniós rendelkezéseket továbbiak követték (2016/679 
rendelet, 2016/680 irányelv).
Az Egyesült Államokban az alkotmány első módosí-
tásában szerepel a szabad véleménynyilvánítás kor-
látozásának tilalma. A felejtés jogának ottani bírálói 
a szólásszabadság megsértését és a cenzúrát emlege-
tik. Sokan nem is tekintik a kivezetés lehetőségét az 
adatvédelem megnyilvánulásának. Európa és Ame-
rika tehát eltérően ítéli meg a felejtés jogát, pedig 
a személyes információk online terjesztése átlépi a 
határokat, és számos nemzetközi vonatkozást vet fel. 
(A cikk egy-egy bekezdésben kitér Franciaország, 
Japán, Brazília és India reakcióira is.)
A kivezetés alapjaiban rengeti meg az információ-
áramlás és a könyvtári etika hagyományos ideáljait. 
Az amerikai könyvtárosetika szerint a könyvtárosok-
nak meg kell védeniük a könyvtári nyilvántartások-
ban szereplő, a használókra vonatkozó információkat 
(ahogy meg is tették például a Patriot Act esetében), 
de nem felelősek a könyvtáron kívüli adatvédelem 
ügyében. Az ALA etikai kódexe 1939-ben jött létre, 
a Library Bill of Rights úgyszintén. Ez utóbbi ér-
telmezéséről az adatok védelmével összefüggésben 
2014-ben egy új dokumentumot adtak ki. A felejtés 
jogával sok fórumon foglalkoztak, de egyeztetett ál-
lásfoglalás még nem született.
Az IFLA az idők folyamán több állásfoglalást adott 
ki az adatvédelemről és az információhoz való hoz-
záférésről (1999. évi állásfoglalás a könyvtárakról 
és a szellemi szabadságról; 2015. évi állásfoglalás 
a könyvtári adatvédelemről; 2016. évi állásfoglalás 
a felejtés jogáról). Ezek értelmében a könyvtáros-
ok etikai kötelessége, hogy a használó személyes 
adatait és a felhasznált dokumentumokra vonatkozó 
adatokat ne adják ki. A könyvtárosok képzésének ki 
kell terjednie az adatvédelemre is, és felmerült, hogy 

Könyvtár- és tájékoztatásügy
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el kell dönteni, hogy a könyvtárosoknak segítséget 
kell-e nyújtaniuk a használóknak a számukra hátrá-
nyos információk kivezetésének kezdeményezésében 
is. A felejtés jogáról szóló IFLA-állásfoglalás szerint 
a válasz igen, ez szakmai etikai kötelesség. Ennek 
ellentmond a történeti megközelítés érvényesítése, 
mivel a nyilvános interneten közzétett információ 
publikált adatnak minősül, tehát szándékosan nem 
rejthető el vagy semmisíthető meg. A közszereplők 
esetében a kivezetés szintén problémákat vethet fel. 
Az IFLA nemrég közreadott trendjelentései (2013 és 
2016) részletesen taglalják az adatvédelmi kérdések 
fontosságát, szoros összefüggésben az információs 
biztonsággal.
Az alapos szakirodalmi szemlére építő cikk ösz-
szegzése szerint számos lehetőség adódik a felvetett 
kérdések további kutatására. A cél a jó gyakorlat ki-
alakítása lehet.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 82

Nemzetközi könyvtárügy
Lásd 76

Nemzeti könyvtárügy

77/2019

loPaTIna, Natal’â Viktorovna: Knižnaâ kul’tura v infor-
macionnoj infrastrukture cifrovoj èkonomiki In: Bibliografiâ 
i knigovedenie. – (2018) 6., p. 26-31.
res. angol nyelven

Könyvkultúra a digitális gazdaság információs infrastruk-
túrájában

Bibliográfia; Információs társadalom; Nemzeti bibliográfi-
ai intézet

A társadalmi fejlődés jelenlegi szakaszát a digitális 
gazdaság kialakítása jellemzi. A digitalizáció irá-
nyítása a társadalmi rendszer valamennyi szintjén 
végbemenő funkcionális és strukturális átalakítás 
folyamatának koordinálását jelenti. Időszerű az in-
formációs infrastruktúra korszerűsítése, alkalmassá 
tétele az új feladatok ellátására.

A cikk megírásának oka, hogy az Oroszországi Fö-
deráció Kulturális Minisztériuma az Oroszországi 
Könyvkamarát (Rossijskaâ knižnaâ palata, RKP) 
jelenlegi főhatósága, az ITAR-TASZSZ ügynök-
ség alól át kívánja helyezni az Oroszországi Állami 
Könyvtárba (RGB). Egy-egy intézmény sorsának 
eldöntésekor a tudományos szempontok általában 
nem szokták felkelteni az érdeklődést, ezért a szerző 
érvekkel támasztja alá véleményét, és szakmai vitára 
hívja a tudományos élet szereplőit. Az elemzés alap-
jául a szociológia elméleti-módszertani eszköztárát 
ajánlja, és azt, hogy a könyvkultúrát a társadalmi in-
tézmény kategóriájába sorolják.
K. M. Szuhorukov az oroszországi könyvészet törvé-
nyi biztosításáról szóló munkájában kitér arra, hogy a 
könyvkultúráról szóló törvénynek milyen társadalmi 
viszonyokat kell szabályoznia. Véleménye szerint a 
könyvkultúra a társadalmi élet szervezésének törté-
nelmileg kialakult formája: a társadalmi szerepek 
bonyolult struktúrája jellemzi, amelynek elemei a 
szerző, a kiadó, a könyvkereskedő, a könyvtáros, a 
bibliográfus, az olvasó és a kutató. E szereplők köl-
csönhatásai alapvetőek, lényegüket tekintve változat-
lanok, csak az aktuális helyzettől függően módosul-
nak. Ha ezeknek a többszintű, változó viszonyoknak 
a szabályozását egy szereplőre kell bízni, akkor ez 
csak a bibliográfus lehet, az ő munkájának lényege 
az információs tevékenység gondozása. Az RKP jö-
vőjére vonatkozó döntést a kognitív disszonancia 
nehezíti: az intézménynek egyfelől csak bibliográfi-
ai feladata van, másfelől a könyvtudományi társaság 
szerint feladata az információforrások bibliográfiai 
számbavételének rendszerezése és elérhetővé tétele 
a használó számára.
A digitális társadalomban új infrastruktúra szüksé-
ges az ismereteknek a mainál intellektuálisabb tá-
rolására, a múltban és a jelenben létrehozott tudás 
áttekinthetővé tételére. A digitális kor új feladatokat 
állít a bibliográfiai számbavétel elé: figyelni kell a 
tartalomra, az elméletek, események, jelenségek fej-
lődésére a különböző információs áramlatokban, a 
könyvtől a hálózatig, a kiadványoktól a posztokig. A 
digitális örökség megőrzéséhez nélkülözhetetlen az 
archiválás, de a racionális megközelítés a metaadatok 
megőrzésén alapul.
Az RKP készen áll az információs infrastruktúra 
konszolidálására és a digitalizációra. Az oroszor-
szági infrastruktúra jelenleg széttagolt, az infor-
mációs tér egységét csak bibliográfiai, információs 
elemzőeszközökkel lehet elérni; ehhez az egy forrás-
ban minden alkotást egyesítő nemzeti információke-
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reső platformra van szükség. A cél az, hogy azok az 
ismeretek is elérhetővé váljanak, amelyek a szerzőtől 
az olvasóhoz nem a hagyományos úton jutnak el. Az 
új generációs, szuverén, az egységes tudástér külön 
szintjét létrehozó, nemzeti bibliográfiai központ fej-
lesztéséhez az információk feltárásában is új formá-
kat kell alkalmazni, valószínűleg kezdetben a MARC 
formátum bővített logikája alapján.
Az RKP-ra korábban is szükség volt; a százéves 
unikális intézmény számára a jövőt a fejlesztés, és 
nem egy műemlék intézmény falai közé való be-
szorítás jelenti. Az az érv, hogy „más országokban 
is így van”, nem ad okot az utánzásra. A probléma 
megoldása abban rejlik, melyik utat választják: az 
egyik sztereotípiákat tartalmazó, elavult irányítási 
modellekhez, a másik új kihívásokhoz vezet.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 74, 85, 114, 127

Központi szolgáltatások

78/2019

FIscHer, Barbara Katharina: von der Kunst des Fin-
dens : warum museen und archive sich für die normdaten 
der Bibliotheken interessieren. – Bibliogr. In: BuB. – 70. 
(2018) 10., p. 580-582.

A megtalálás művészete: miért fontosak a levéltárak és a 
múzeumok számára a könyvtári besorolási adatok?

Besorolási adatok egységesítése; Együttműködés -szak-
területi; gépi dokumentumleírás; Információkeresés; le-
véltár; Múzeum; Nemzeti könyvtár; Személynév

A könyvtárosok hosszú ideje osztályozzák a tudást, 
hogy újra megtalálhatóvá tegyék; régen listákba, 
majd cédulásdobozokba, ma már adatbankokba 
rendezve, egységesített fogalmak segítségével. 
Németországban a Nemzeti Könyvtár (Deutsche 
Nationalbibliothek, DNB) gondozza azokat a közös 
besorolási adatokat (Gemeinsame Normdatei, GND), 
melyeket a német nyelvterület könyvtárai használ-
nak. Ezek az adatok lehetnek személyek, intézmé-
nyek vagy helységek nevei, művek címei; géppel 
olvashatóságuk miatt vonzóak az információs adat-
feldolgozás számára. Mivel folyamatosan dolgoznak 
a GND magas minőségének a fenntartásáért, így a 
rendszer garantálja a benne foglalt információk meg-

bízhatóságát. A DNB Német Könyv- és Írásmúzeuma 
(Deutsches Buch- und Schriftmuseum, DBSM) rég-
óta használja a közös besorolási adatokat nemcsak a 
könyvek, hanem a többi tárgy leírására is, emellett 
jogosult új fogalmak alkotására (pl. a papírmalmok és 
-készítők esetében). Nyilvánvaló, milyen fontos len-
ne olyan adatformátumok alkalmazása, mint a LIDO 
(Lightweight Information Describing Objects) a többi 
múzeummal folytatott adatcsere ösztönzésére, noha 
a GND jelenleg túl bonyolult, hogy más közgyűjte-
ményekkel együttműködésben alkalmazzák. Ám a 
nemzeti könyvtár és partnerei szeretnék a jövőben 
lépésről lépésre modernizálni, átszervezni és bővíteni 
a GND-t. Ennek az alapja a 2017–2021. évekre érvé-
nyes fejlesztési program lehet, valamint a meglévő 
együttműködési struktúra kibővítése nem könyvtári 
tagokkal. Kísérleti programjuk, a „Közös Besoro-
lási Adatok a Kulturális Adatokhoz” (Gemeisame 
Normdatei für Kulturdaten, GND4C) ezt kívánja 
szolgálni. A projekt céljai:

egy interdiszciplináris szervezet fenntartható fel- –
építése;
az adatmodell és a szabályok továbbfejlesztése nem  –
könyvtári alkalmazási környezetek számára;
a nem könyvtári alkalmazási környezetek támoga- –
tása interfészek és egyéb eszközök révén;
a kommunikáció erősítése az érdekelt felekkel kü- –
lönböző csatornákon, továbbá a GND hálózat lát-
hatóvá tétele.

A gyakorlatba ültethető és tartós eredmények érdeké-
ben a koncepció kidolgozása és értékelése négy rep-
rezentatív és ígéretes témakör alapján folyik (40 000 
művész neve, 88 000 helységnév, 1800 műemlék 
megnevezése, illetve múzeumi szakkifejezések), me-
lyek kihívás elé állítják a GND eddigi struktúráit. A 
közös munka során 2020-ig még nem kerülnek be új 
adatok a rendszerbe. Számos új kérdés fog még felve-
tődni, ahogy új szereplők kapcsolódnak be a munká-
ba. Mindehhez a DNB kíván kereteket adni.
2018. december 3–4-én kerül megrendezésre első 
alkalommal a GND-Convention, ahol számos érde-
kelt vitatja majd meg a GND-nyitás esélyeit és koc-
kázatait. A konferencián a francia, a német és a svéd 
nemzeti könyvtár munkatársai szólalnak fel elsőként. 
A programról tájékoztatást a rendezvény honlapja 
nyújt (https://wiki.dnb.de/display/GNDCON2018/
GNDCon+2018).

(Murányi Lajos)

Lásd még 77, 110
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Együttmûködés

79/2019

rInTamäKI, Katri maria [et al.]: creating value for all : 
joint academic library in the service of five universities. 
– Bibliogr. In: library management. – 39. (2018) 8/9., p. 
605-614.

Értékteremtés mindenki számára: közös egyetemi könyv-
tár öt felsőoktatási intézmény szolgálatában

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -helyi; Fenntartó 
szerv; gazdálkodás -könyvtárban; munkaszervezés; 
szol gáltatások; vezetés

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa és elemez-
ze egy több intézményt kiszolgáló közös egyetemi 
könyvtár gyakorlatát mint az egyetemek közötti 
együttműködés modelljét.
A cikk leíró esettanulmányt ad az együttműködés 
előnyeiről és kihívásairól egy közös könyvtár ta-
pasztalatai alapján.
A 2000-es és 2010-es években a finn egyetemek és 
főiskolák strukturális változásokon mentek keresztül 
és közhasznú társaságokká alakultak. Az államigaz-
gatási politika ideálja egy hatékony, produktív, vál-
lalkozó egyetem, áramvonalas infrastruktúrával és 
támogató szolgáltatásokkal. A költséghatékonyság és 
az eredményesség megvalósításának egyik eszköze 
a közös regionális könyvtárak fenntartása. Vaasában 
öt egyetem osztozik a Tritonia nevű közös egyetemi 
könyvtáron. A Tritonia könyvtári és információs szol-
gáltatásai között ott találjuk a nyomtatott és digitális 
információforrásokat, a kutatástámogató szolgálta-
tásokat, a digitális oktatás pedagógiai és technikai 
támogatását és a tanulótereket a könyvtárhoz tartozó 
öt egyetem számára.
A tanulmány ismerteti a szolgáltatások kialakítását 
és fejlesztését, emellett bemutat egy létező modellt 
az együttműködésre a több felsőoktatási intézmény 
által működtetett közös könyvtárakban, amelyek egy-
re gyakoribbnak számítanak.

(Autoref.)

Lásd még 78, 92, 114, 117, 126

Jogi szabályozás

80/2019

BurTle, laura – BurrIgHT, mariann: academic li-
braries as unlikely defendants : a comparative fair use 
analysis of the georgia state university e-reserves and 
HathiTrust cases. – Bibliogr. In: library trends. – 67. 
(2018) 2., p. 376-393.

egyetemi könyvtárak a vádlottak padján: a georgiai Álla-
mi egyetem elektronikus tananyagai és a HathiTrust ese-
tének összehasonlító elemzése a méltányos használat 
szempontjából

digitalizálás; egyetemi könyvtár; elektronikus könyvtár; 
Hozzáférhetőség; Megőrzés; Oktatás információellátása; 
Szerzői jog

Az Egyesült Államokban 1790-ben fogadták el az 
első szerzői jogi törvényt; a méltányos használat (fair 
use) követelménye először 1841-ben fogalmazódott 
meg. A méltányos használat pontos meghatározását 
csak 1976-ban rögzítették a szerzői jogi törvény 107. 
paragrafusában. Ezt azonban az egyes államok eltérő 
módon értelmezik. 1841 óta mindössze két lényeges, 
könyvtárakat érintő jogi eset fordult elő, a cikk eze-
ket vizsgálja.
A szerzői jog tulajdonosa jogosult arra, hogy kizárjon 
másokat művének engedélye vagy felhatalmazása 
nélküli másolásából, terjesztéséből stb., de bizonyos 
esetek – az oktatási célú másolás, a teljes mű digitali-
zálása látássérültek számára, a könyvtárak kölcsönző 
és másolatkészítő szolgáltatása, a tankönyvek eladása 
a tanév végén – ez alól kivételt jelentenek. Az USA 
alkotmányának (1787) szerzői jogi cikkelye egyen-
súlyt kíván teremteni a szerző és a feltaláló jogai, 
valamint a szerzői jogi védelem alatt álló művek 
közcélú hasznosítása között. A szerzői jogi törvény 
107–122. paragrafusai pedig felsorolják azokat az 
eseteket, amikor a közcélú használathoz nincs szük-
ség a szerző engedélyére. A 107. paragrafus négy 
pontban határozza meg a méltányos használatot el-
döntő szempontokat:
1.  a használat célja és jellege;
2.  a védett mű fajtája;
3.  a használt rész nagysága és jelentősége a védett 

mű egészéhez képest;
4.  a használat hatása a potenciális piacra vagy a vé-

dett mű értékére.
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Többen hivatkoznak a nonprofit oktatási intézmé-
nyekben a könyvek és folyóiratok oktatási célú máso-
lására vonatkozó irányelvekre (Classroom Copyright 
Guidelines), de ezek nem bírnak jogi érvénnyel.
Az egyetemi könyvtári eseteket megelőzték a 
fénymásolóüzletekkel szembeni perek, ezekben a 
bíróságok döntését a kereskedelmi haszonszerzés 
ténye jobban befolyásolta, mint az oktatási cél (ld. 
4. pont).
A Cambridge University Press (CUP) kontra Ge-
orgiai Állami Egyetem (GSU) esete: 2008-ban a 
CUP és két másik kiadó beperelte a GSU-t amiatt, 
hogy kiadványaikat az egyetem az elektronikus 
tárolórendszerén e-tananyagként elérhetővé tette 
anélkül, hogy engedélyt kért vagy licencdíjat fizetett 
volna. 2009-ben a Georgiai Egyetemi Rendszerben 
a méltányos használatra új eljárásokat és ellenőrző 
listát vezettek be. A bíróság a tárgyalást az új eljárási 
rend bevezetése utánra halasztotta, majd elsőfokon 
az állítólagos 76 szerzői jogsértésből ötöt látott bi-
zonyítottnak, s a GSU-nak adott igazat. A döntést a 
kiadók többször is megfellebbezték; a bíróság ebben 
az esetben a méltányos használatot tartotta fontosabb-
nak (ld. 4. pont).
Az amerikai szerzőket tömörítő szervezet, az Authors 
Guild kontra HathiTrust esete: 2008-ban 13 egyetemi 
könyvár részvételével elindult a HathiTrust Digital 
Library (HDL) projekt több mint 10 millió digitali-
zált mű elérésére. A HDL a szerzői jog által védett, 
digitalizált művek használatát három esetben engedi 
meg: (1) a használók kereshetnek az adatbázisban, 
de a képernyőn csak annak az oldalnak a száma je-
lenik meg, amelyen a keresett kifejezés található (a 
teljes szöveg nem); (2) a látássérültek hozzáférhet-
nek a teljes szöveghez; (3) megőrzési célokra, ha a 
könyvtár pótolni kényszerül egy sérült vagy elveszett 
művet, és az a piacon méltányos áron nem elérhető. 
A Michigani Egyetemen indult az árva művek digi-
talizálási projektje (Orphan Works Project), a nem 
egyértelmű szabályok miatt azonban ezt az egyetem 
felfüggesztette. 2012-ben az Authors Guild beperelte 
a HDL-ben érintett egyetemeket a felperes kiadvá-
nyainak engedély vagy licenc nélküli digitalizálá-
sáért, terjesztéséért és tárolásáért. A Vakok Nemzeti 
Szövetsége közbenjárására gyorsított ítélet született 
a HDL javára; a felperes fellebbezett. A másodfokú 
bíróság a látássérülteknek nyújtott szolgáltatást mél-
tányosnak ítélte (ld. 1. pont).
2012-ben az Association of Research Libraries (ARL) 
összeállította a méltányos használat legjobb gyakorla-
tainak gyűjteményét (Code of Best Practices in Fair 

Use for Academic and Research Libraries); ebben az 
egyesület hét olyan könyvtári tevékenységet sorol fel, 
amelyek a méltányos használaton alapulnak. A leírt 
jogi esetek ismerete és az ARL kiadványa segítik a 
könyvtárosokat abban, hogy megértsék a bíróságok 
ítélkezési gyakorlatát.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 76, 128

Könyvtárosi hivatás

81/2019

monagle, Helen – FInnegan, amy: use of social me-
dia by new library professionals : outcomes from a uK 
survey. – Bibliogr. In: journal of librarianship and informa-
tion science. – 50. (2018) 4., p. 435-467.

Hogyan használják a közösségi médiát a pályakezdő 
könyvtárosok szakmai célokra? egy brit felmérés ered-
ményei

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; online információkere-
sés; Pályakezdő könyvtáros; Tapasztalatcsere; Tovább-
képzés; Web

A kutatás feltárja a kapcsolatot a közösségi média 
és a független szakmai önképzés között, az Egyesült 
Királyság és Írország 2010 és 2015 között diplomá-
zott pályakezdőire összpontosítva. (A pályakezdők-
re a szerzők Ruddock meghatározását vették alapul, 
amelyet mellékletben közölnek.) Két online felmérést 
végeztek, hogy kiderítsék, miért alakultak szakmai 
önképzési hálózatok és miért használják azokat a 
pályakezdők. Az első felmérést 100 pályakezdő töl-
tötte ki, a másodikat négy szakmai önképzési háló-
zat alapítója. Jelen tanulmány feltárja a kapcsolatot 
a pályakezdők szakmai önképzésre való igénye és 
közösségimédia-használata között, továbbá rávilá-
gít, milyen okokból használják szakmai önképzésre 
a pályakezdők a közösségi médiát: többek között a 
költségeket, a szakmai önképzési lehetőségek sokszí-
nűségét és a határok eltörlését emelték ki, legyenek 
azok földrajziak vagy hierarchikusak. A felmérés azt 
is kimutatta, hogy a hálózatok alapítói a közösségi 
médiát a szakmai önképzés népszerűsítésére és a fel-
használókkal való kapcsolatépítésre használták.

(Autoref.)
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82/2019

rösHammar, martin: Komplicerat uppdrag In: Bibli-
oteksbladet. – 104. (2019) 4., p. 18-23.

Összetett misszió – a jövő információs szakemberei

Jövő könyvtára; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, 
dokumentálóképzés; Pályakezdő könyvtáros; Társadalmi 
követelmények

A cikk három végzős könyvtár- és információtudo-
mány mesterszakos uppsalai egyetemista szemüve-
gén keresztül azt vizsgálja, hogy a jövő könyvtáro-
sainak milyen kompetenciákra lesz szükségük, és 
milyen módon szolgálhatják a használók érdekeit a 
legkülönfélébb könyvtártípusokban és környezetek-
ben. Az Uppsalában folyó képzés jellegzetessége, 
hogy tág közgyűjteményi kontextusba ágyazódik, 
így a hallgatóknak jó rálátása nyílik a levéltári, mú-
zeumi és könyvtári világra is, aminek következtében 
szélesebb perspektívából tudják szemlélni a könyv-
tári munkát.
Ami a közoktatással való kapcsolatot illeti, fontos, 
hogy a könyvtárostanárok az információs műveltség 
fejlesztésében vállaljanak kulcsszerepet. A képzést 
nem információelméleti ismeretekkel kell kezdeni, 
hanem a forráskritikai készségek és képességek meg-
alapozásával a digitális információs környezetben. A 
keresési technikákhoz kötődő könyvtárosi know-how 
átadása az egyetemistáknak a tapasztalatok szerint a 
szó szoros értelmében aranyat ér. A kultúraközvetítés 
egyre nagyobb jelentőségű terepe a tartalomajánlás, 
különösen a mai streaming-, illetve digitális könyv- 
és folyóirat-szolgáltatások gyors terjedése közepet-
te. A fejlett könyvtárosi információs kompetenciák a 
közkönyvtári világban is meghatározóak, ahol elvá-
rás, hogy testhezálló információs kínálatot biztosít-
sanak bárki számára. Egyre jobban előtérbe kerül a 
többnyelvű információs munka, minimum svéd–an-
gol nyelven, de a bevándorlók nyelveihez illeszkedő 
szolgáltatási környezetben is. A könyvtárosoknak 
különféle etnikai hátterű és értékrendű használókkal 
is meg kell találniuk a közös hangot.
A hallgatók szerint a társadalmi kohézió megterem-
tésében játszott szerep miatt a könyvtárak társadal-
mi missziója sokkal hangsúlyosabb a döntéshozók 
számára, mint a levéltáraké és a múzeumoké, így a 
költségvetési megszorítások sem sújtják őket olyan 
mértékben, mint a másik két közgyűjteményi terü-
letet. Anne-Chrstine Norlén, az Uppsalai Egyetem 
adjunktusa arra is rámutat, hogy a könyvtáraknak 

kiemelkedő feladat jut a demokratikus értékek ter-
jesztésében. A műveltség erejével, a kultúraterjesztés 
újabb és újabb útjait felhasználva eredményesen fel 
lehet venni a harcot az antidemokratikus társadalmi 
jelenségekkel szemben. Mint ahogy a legújabb svéd 
könyvtári stratégia címe is utal erre, a könyvtáraknak 
a társadalom kincseskamrájaként kell szolgálniuk.

(Németh Márton)

Lásd még 76, 118

Oktatás és továbbképzés

83/2019

FIscHer, michael: erfahrungen aus der ausbildungs-
praxis der Badischen landesbibliothek. – Bibliogr. In: 
Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 12., p. 846-863.
res. angol nyelven

Tapasztalatok a Badeni Tartományi Könyvtár képzési 
gyakorlatáról

Együttműködés -szakterületi; Gyakorlati képzés; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyvt áros kép-
ző intézmény; Könyvtárostoborzás; Könyvtáros-utánpót-
lás; oktatási anyag; regionális könyvtár

A karlsruhei Badeni Tartományi Könyvtár (Badische 
Landesbibliothek, BLB) az oktatást és a kutatást 
szolgáló információs infrastruktúra egyik központi 
intézménye Baden-Württembergben. A cikk a könyv-
tárnak a gyakorlati oktatásban szerzett tapasztalata-
iról számol be, valamint arról, miként integrálták a 
képzésbe a könyvtárak új feladataihoz (pl. a digita-
lizáláshoz) kapcsolódó tematikát.
A szerző először a hároméves asszisztensképzés 
(Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, 
FaMI) jelenlegi helyzetét ismerteti. A duális szakkép-
zés különféle szakirányokra készít fel, így könyvtári, 
levéltári, információs és dokumentációs, valamint or-
vosi dokumentációs feladatokra. Országosan évente 
600 fő kezdi meg a FaMI-képzést, a jelentkezők szá-
ma azonban egyre csökken. Néhány éve már nehéz 
mind az álláshelyeket, mind a képzési létszámkerete-
ket betölteni, amin a demográfiai helyzet tovább fog 
rontani a jövőben. Ez összefügghet azzal is, hogy a 
jelenlegi képzés nem igazodik megfelelően a mun-
kaerőpiac igényeihez. A résztvevők a könyvek sze-
retetét adják meg fő pályaválasztási motivációként, 
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noha a jövőben inkább az információtechnológiai 
orientáció lenne fontos.
Ezután a tanulmány a könyvtár- és információtudo-
mány szakos hallgatók helyzetét vizsgálja. A könyv-
táros BA oklevelet a szakmában ugyanúgy negatívan 
ítélik meg, mint a középfokú végzettséget. A főiskolai 
diplomával rendelkezőket a gyakorlati képzés hiá-
nyosságai miatt nem lehet azonnal könyvtári alapte-
vékenységekre alkalmazni, viszont a képzés során in-
formációs-kommunikációs ismereteket szereznek.
Ami a tudományos könyvtárosokat illeti, sok a jelent-
kező posztgraduális képzésre, bár számuk ingadozik 
a meghirdetett szakirányok szerint. Nagyon kevesen 
rendelkeznek közülük a speciális „új ismeretekkel” 
– nemcsak az IT-jártasságnak, hanem a digitális böl-
csészet, az újságírói munka vagy a projektszervezés 
terén szerzett tapasztalatnak is nagy keletje van. 
2010 óta Bajorország Assessment Centerek beveze-
tésével próbálja a munkaerő kiválasztását megújíta-
ni. 2014-ben a tudományos könyvtárkban dolgozók 
egyesülete (Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, VDB) állásfoglalást adott ki a szak-
mai követelményekről (https://www.vdb-online.org/
wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Position-
des-VDB-zur-Qualifikation-als-wissenschaftliche_r-
Bibliothekar_in-Final_18.03.2014.pdf), de nem nyúj-
tott perspektívát a jövőre nézve. Az „új feladatok” 
viszont már szerepelnek a mesterképzések tanterve-
iben (Berlin, Köln, München).
Mindezek miatt (a képzési formák különböző szint-
jeinek megfelelően) változásokra került sor a BLB-n 
folyó gyakorlati könyvtárosképzés tartalmában is az 
információtechnológia, a hálózati kiadványok keze-
lése, a régi állomány digitalizálása, a menedzsment 
és vezetés területén, amit a szerző részletesen ismer-
tet. Emellett szervezeti változások is történetek, me-
lyek keretében a főbb területek képzési szakemberei 
havonta megvitatják az oktatási tevékenység során 
felmerülő kérdéseket, valamint megfogalmazzák a ta-
nulási célokat. A minőségbiztosítást szem előtt tartva 
a BLB-n nemcsak az oktatók értékelik a gyakorno-
kokat, de a gyakornokok is az oktatóikat. Ezenkívül 
a BLB koordinálja a régió könyvtári szakembereinek 
tapasztalatcseréjét, beleértve az oktatási anyagok 
megosztását is.
A BLB-n folyó képzésbe integrált „új ismereteket” 
mind a képzést irányítók, mind a képzésben részt ve-
vők pozitívan fogadták, főleg a munkaerőpiac által 
igényelt felkészültség megszerzésének fényében. A 
jövőben komoly erőfeszítéseket kell tenni alkalmas 
hallgatók toborzására a könyvtárosképzés számára, 

fontos továbbá a képzésben részt vevő könyvtárak 
és az oktatási intézmények közötti együttműködés 
javítása, annak belátása mellett, hogy utóbbiaknak 
a gyakorlathoz közelibb ismeretek átadására kellene 
törekedniük.

(Murányi Lajos)

84/2019

PoTnIs, devendra – allard, suzie: Training lIs stu-
dents as mobile technology consultants for libraries and 
not-for-profit organizations. – Bibliogr. In: journal of edu-
cation for library and information science. – 59. (2018) 4., 
p. 253-264.

a könyvtároshallgatók képzése mobiltechnológiai konzul-
tánsokká könyvtárak és nonprofit szervezetek számára

Információtechnológia; Könyvtárosképzés -felsőfokú; 
mobilkommunikáció; oktatási anyag; oktatási módszer; 
Tanterv, óraterv

A mobil eszközök emberek milliói mindennapi 
életének mindenütt jelenvaló kiegészítői. Ezek az 
eszközök felhasználhatók arra, hogy hatékonyan 
kiszolgálják a használó információs igényeit. A 
könyvtárosok segítségére lehetnek a használóknak 
azon készségek fejlesztésében, melyek a mobil al-
kalmazások és kapcsolódó technológiák (MAT) ki-
választására, megvásárlására, tervezésére, fejleszté-
sére, felhasználására és fenntartására irányulnak. A 
Múzeumi és Könyvtári Intézet (Institute of Museum 
and Library Services) által finanszírozott MISSILE 
(Mobile Information Skills and Solutions in Library 
Education, Mobil Információs Készségek és Megol-
dások a Könyvtárosképzésben) projekt keretében egy 
interdiszciplináris képzési programot hoztak létre, 
melynek célja, hogy a könyvtáros-informatikus hall-
gatókat könyvtárakban és nonprofit szervezeteknél 
(többek között iskolákban és egyházaknál) működő 
mobiltechnológiai konzultánsokká (MTC) képezzék 
ki. A cikk bemutatja a tantervet, melyet a felállított 
tanácsadó testület szakértői egy felmérés alapján 
dolgoztak ki. Az egyedi képzési terv magában foglal 
munka közben elsajátítható gyakorlati képzéseket, 
vendégelőadásokat, valamint tereplátogatásokat kuta-
tók és gyakorló szakemberek közös, interdiszcipliná-
ris mentorálása mellett. A MISSILE képzési program 
olyan 21. századi készségeket fejleszt, mint az infor-
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mációs, kommunikációs és technológiai műveltség, a 
kritikai gondolkodás és a problémamegoldás.

(Autoref.)

Lásd még 72, 81

Egyesületek

85/2019

laHary, dominique: les associations de bibliothécaires 
et de documentalistes et d’archivistes en France. – Bibli-
ogr. In: documentation et bibliothèques. – 64. (2018) 3., 
p. 13-28.
res. angol nyelven

a könyvtárosok, a dokumentációs szakemberek és a le-
véltárosok szakmai egyesületei Franciaországban

dokumentáció; egyesület -könyvtári -nemzeti; egyesület 
-rokon területen; Könyvtárügy; Könyvtárügy története; 
levéltár

A három nagy könyvtáros, dokumentációs és levél-
táros egyesület mellett számos speciális, kisebb-na-
gyobb szakmai egyesület és csoport működik Fran-
ciaországban. Szinte minden szakterületnek, cso-
portnak, ember- és dokumentumtípusnak, technikai 
vívmánynak, szolgáltatásféleségnek van valamilyen 
egyesülete.
A Francia Könyvtárosok Egyesülete (ABF) 1906-tól 
létezik; 2017-ben körülbelül 38 ezer tagja volt 22 
regionális csoportban. Az ágazati csoportok fő kép-
viselője az 1974-ben alapított Egyetemi Könyvtári 
Igazgatók Egyesülete (ADBU); 1987-ben létrehoz-
ták a Központi Kölcsönző Könyvtárak Igazgatóinak 
Egyesületét (ADBDP), amely 2017-ben a Megyei 
Könyvtárosok Egyesületévé (ABD) alakult át. A 
Nagyvárosok Önkormányzati és Községi Könyvtárai 
Igazgatóinak Egyesülete (ADBGV) csak 2002-ben 
létesült. A kis vidéki könyvtárak egy-egy településhez 
tartoznak, de 1934-től a Könyvtárak Mindenkinek 
hálózatába tömörültek, melyet 1972-ben csatlakoz-
tattak a Kultúra és Könyvtár Mindenkinek Nemzeti 
Egyesülés (UNCPT) programhoz. A kórházi könyv-
tárak hálózatára példa a Lyon Környéki Kórházi 
Könyvtárak Egyesülete (ABH); a börtönkönyvtárak 
az „Olvasni = Élni” (LCV) láncolathoz tartoznak. A 
keresztény könyvtáraknak (ABCF), az olvasást se-
gítőknek (ANCLL) éppúgy van hálózatuk, mint az 

élethosszig tartó tanulást szem előtt tartó könyvtári 
szakemberek továbbképzésének (ADCRFCB).
A tematikus egyesületek néhány kulcsterülete: kultu-
rális örökség (BiblioPat); zenei információ (ACIM); 
zenei könyvtárosok (RNBM); zenei dokumentá-
ciós központok (AIBM-France); könyvtárakban 
őrzött vizuális dokumentumok (IB); fogyatékkal 
élők (AVH) – ez utóbbi több mint száz Braille- és 
hangoskönyvtárat fog össze. Több szervezet foglal-
kozik a könyvtári digitalizációval (ADDNB) vagy 
éppen a közösen használt szoftveres megoldások-
kal (CAREL). Az artotékák kutatás-fejlesztéseinek 
(ADRA), a kulináris élvezeteknek, a tengeren túli 
francia területeknek, szigeteknek, fejlesztéseknek is 
vannak hálózataik.
Érdekes, hogy a könyvtárosoknak, dokumentációs 
szakembereknek és levéltárosoknak külön-külön, 
de együtt is létezik többféle egyesülete (ADBS, 
ABCD, IABD). A könyvtárosok és dokumentációs 
szakemberek a közismert nemzetközi szervezetekhez 
(EBLIDA, FID, IFLA), míg a levéltárosok a CIA/
ICA-hoz kapcsolódnak.
Mire való ez a sok szervezet? A felmérések szerint 
mindegyiknek van valamilyen határozott célkitűzése 
vagy gyakorlati haszna. Sok egyesület reprezentáci-
ós feladatokat végez, mások a civil társadalomhoz 
kapcsolható feladatokat látnak el. Érdekvédelmi 
szerepük is jelentős: rendszeresen fellépnek a szak-
maiatlanságok ellen vagy szakmai újítások mellett, 
mind morális, mind anyagi tekintetben. Az állami 
vezetőknek javaslatokat tesznek, továbbá a sajtón, 
a megmozdulásokon, a rendezvényeken, a kiadvá-
nyo kon és a világhálón keresztül hatással vannak a 
közvéleményre, és a szakmát, a hivatást ismertebbé 
teszik. Számos jogszabály tartja mederben tevékeny-
ségüket, vállalt feladatkörüket azonban nem szabad 
összetéveszteni a szakszervezetekével. A jelenkor 
mozgalmas világában szerepük változóban van, de 
még akkor is élővé teszik a szakmai közösségeket, 
ha sokszor kevés a változás motorjának tekinthető 
aktív tagjuk.

(Pajor Enikő)

Lásd még 112

Konferenciák
Lásd 112, 127
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

86/2019

van den Berg, marc: national library of the nether-
lands on transformation In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., p. 
425-428.
res. német nyelven

Átalakulóban a holland nemzeti könyvtár

Elektronikus könyvtár; Feladatkör; Középtávú terv; Mun-
kaszervezet; nemzeti könyvtár; szolgáltatások; Tervezés

Az 1798-ban alapított holland nemzeti könyvtár 
(Koninklijke Bibliotheek, KB) évente százezer láto-
gatót fogad. Jelenleg 412 alkalmazottja van, hétmil-
liós nyomtatott gyűjteménnyel rendelkezik, és 10 800 
kurrens folyóiratot tesz elérhetővé. Az elektronikus 
gyűjtemény számokban: 500 adatbázis és e-folyóirat, 
13 ezer licencelt e-könyv, 100 millió digitalizált oldal, 
tízezer archivált weboldal, valamint 1 petabyte digi-
tális tárhely. A KB küldetése három fő feladatkörre 
terjed ki: 1. a kulturális örökség megőrzése nyom-
tatott és elektronikus gyűjteményekkel, tömeges 
digitalizálási program szervezésével, valamint aktív 
szerepvállalás a Holland Digitális Kulturális Örökség 
Hálózatban; 2. kutatás és aktív szerepvállalás a digi-
tális bölcsészet és a társadalomtudományok területén; 
3. 2015 óta a KB felelős az országos rendezvényekért 
és azok arculatáért, továbbá a közkönyvtári szféra 
felügyeletéért is.
A nemzeti könyvtárnak alkalmazkodnia kell az egy-
re inkább digitalizálódó világhoz. 2015-ben a KB 
szerepét kibővítették – munkavállalói számát 250-
ről 400-ra emelve és költségvetését megduplázva –, 
amikor összevonták három szervezettel: a digitális 
innovációs projektszervezettel (BNL), a közkönyv-
tári intézettel (SIOB) és a holland irodalom digitális 
könyvtárával (DBNL). Az új intézménynek sokkal 
nagyobb és komplexebb szolgáltatási portfoliót kel-
lett kialakítania, amelynek célcsoportja immár a teljes 
holland lakosság, a kisgyermekektől az idősekig. A fő 
cél a Nemzeti Digitális Könyvtár létrehozása, mely-
nek révén a közpénzből fenntartott digitális gyűjte-
mények térítésmentesen elérhetők bárki számára. 
Mindez nemcsak a digitális objektumokat, hanem 

a kapcsolt adatokat és az adatszolgáltatást is magá-
ban foglalja. A KB saját keresőfelületeket is biztosít 
(Delpher, Memory of the Netherlands portálok), de 
e célból együttműködik más partnerszervezetekkel, 
így a Google-lal is. 
A KB belső stratégiája öt összetevőt tartalmaz: kul-
túra, menedzsment, stratégia, tudás és kompetencia, 
illetve szervezeti felépítés. Mindegyik tényező egy-
formán fontos, de az egyes részterületeknek szentelt 
figyelemnek a kihívásokra és a változó környezetre 
kell reagálnia. A KB pozicionálása is megújult: az 
írott szöveg erejére támaszkodó, az okos, kompetens 
és kreatív társadalom szolgálatában álló hálózatos 
szervezetként definiálják magukat. Ennek keretében 
olyan új alapértékeket jelöltek ki, mint a megbízható-
ság, az innováció, a kapcsolatépítés és a nyitottság.
A KB külső stratégiájában immár az ügyfél az első, 
szemben a korábbi gyűjteményszervező és kutatás-
támogató attitűddel. Több ügyfélközpontú célt fogal-
maztak meg, amelyek mérföldkövekként szolgálnak 
a stratégia számára. A KB korábban is sok szolgálta-
tással bírt, de mindezek nem alkottak koherens egé-
szet, ezért újraformálják a szolgáltatások brandjét az 
egyszerűbb megérthetőség és könnyebb használha-
tóság érdekében. A hálózatközpontú szemlélet igen 
hangsúlyos. Együttműködnek a Holland Digitális 
Kulturális Örökség Hálózattal: növelni kívánják a 
digitális gyűjtemények láthatóságát a weben, ami-
hez nyílt kapcsolt adatokat (linked open data) biz-
tosítanak, fenntarthatósággal párosítva (pl. digitális 
megőrzés, permanens azonosítók stb.). Emellett a 
KB továbbra is aktív szerepet lát el a közkönyvtári 
szférában, közeli együttműködést alakít ki az egye-
temi könyvtárakkal, valamint nemzetközi kutatási 
projektekben is részt vesz.
Az újraszervezést követő harmadik évben már folya-
matban van a szervezeti átalakulás. A látókör bőví-
tése érdekében vezetői továbbképzéseket tartanak, 
részleteiben újragondolják a stratégiát, a belső kom-
munikáció fejlesztésére pedig közösségi intranetet 
építettek ki. Arra törekednek, hogy a munkavégzést 
az új modellben eredményorientáltság és rugalmas-
ság jellemezze.

(Bódog András)

Lásd még 78, 108, 134
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Felsôoktatási könyvtárak

87/2019

HorsTmann, Wolfram: are academic libraries changing 
fast enough?. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., p. 
433-440.
res. német nyelven

Elég gyorsan változnak a felsőoktatási könyvtárak?

Feladatkör; Felsőoktatási könyvtár; Munkakör; Munka-
szervezés; személyzet; szolgáltatások; Tervezés

Az egyetemi könyvtárak nagy nyomásnak vannak 
kitéve, hogy bevezessék az információk kezelésé-
nek új formáit. A könyvek kölcsönzése, a tanulási 
terek biztosítása és a digitális tartalmak licencelése 
továbbra is központi szolgáltatások, viszont az új 
publikációs tevékenységek támogatása iránt is egy-
re nagyobb az igény. A nyílt hozzáférés, a humán 
tudományi digitális kiadások, az adatkezelési tervek 
összeállítása, a kutatási szoftverek biztosítása vagy 
az adatok gondozásával és megőrzésével kapcsolatos 
szolgáltatások kritikus fontosságúvá váltak. Ennek 
fényében felmerül, hogy az egyetemi könyvtárak, 
ha az oktatási és tudományos információk központi 
tényezői kívánnak maradni intézményeikben, elég 
gyorsan változnak-e, továbbá elegendő-e a változá-
si képeségük ahhoz, hogy megfeleljenek az oktatás, 
kutatás és tanulás területén jelentkező innováció által 
támasztott követelményeknek.
Az aktuális működési költségeket alapul véve egy 
adott könyvtár változásának sebessége annak függ-
vénye, hogy az intézmény bizonyos feladatok ellá-
tását csökkenti vagy növeli, valamint felvesz-e az új 
feladatok ellátására alkalmas munkatársakat, továbbá 
kiképezik-e a kollégákat az új feladatokra. (A költ-
ségvetési keretek növekedésével nem számolhatunk 
a gyakorlatban.) Mivel a könyvtárak jó hírének és 
küldetésének fontos része a fenntarthatóságuk és 
megbízhatóságuk, a tevékenységi körük redukálásá-
val óvatosan kell bánniuk. Vannak viszont olyan fel-
adatok, amelyek a korábbinál hatékonyabban végez-
hetők el, vagy csökkent a jelentőségük. A nyomtatott 
dokumentumok beszerzésére fordított összegek egy 
részét sok könyvtárban inkább a digitális tartalmak 
licenceinek megvásárlására fordítják, ami befolyás-
sal van a katalogizálásra, a kötészeti munkákra és a 
nyomtatott könyvek kölcsönzésére.

A Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár (Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen, SUB) Né-
metország harmadik legnagyobb könyvtára. Más 
könyvtárakhoz hasonlóan a SUB is csak a megszokott 
költségvetésével számolhat, tehát nem áll módjában 
új munkatársakat felvenni, vagy újabb külső szol-
gáltatókat megbízni. A munkatársi gárda bővítésé-
nek leginkább kivitelezhető megoldása a belátható 
időn belül megüresedő pozíciók előzetes betöltése, 
áthidaló finanszírozás segítségével. Ez főleg pályá-
zati támogatásokból lehetséges; a SUB az utóbbi 
időben egy jogi elemző, három adatelemző és egy 
folyamatelemző munkatársat tudott így alkalmazni. 
A munkatársak képzése és továbbképzése esetében 
érdemes figyelmet fordítani a „munkavégzés közben 
történő” képzésekre. A változás helyi szinten mindig 
a napi feladatok új kiosztásában érhető tetten. Annak 
érdekében, hogy a spontán átalakulásoknak irányt 
szabjanak, a SUB munkatársai 2014 és 2017 között 
128, költségvonzat nélküli projektet valósítottak meg. 
A kisebb változtatások, új részfeladatok bevezetése 
a hálózatos hatásnak köszönhetően az egész szer-
vezetben változásokat eredményezett. A SUB ezek 
előmozdítása érdekében használói igényfelméréseket 
is végzett, majd újragondolták a könyvtár szolgálta-
tási portfólióját, amit az egyes területekre fordítandó 
költségek újraelosztása követett.
Bár többnyire nem szokás az átalakulás szerves része-
ként kezelni, a projektekből finanszírozott kutatás és 
fejlesztés (K+F) a SUB-ban jelentős szerepet játszik. 
(A 2012 és 2017 között megszerzett K+F támogatás 
például elég volna a könyvtár kétévi működtetésére.) 
Ahhoz, hogy a döntések ne csak a kényszerítő erők 
hatására szülessenek, hanem egy könyvtár a változá-
sok élére álljon, a szervezeti kultúra átalakítására van 
szükség, az alábbi menedzsment eszköztárral: üzleti 
gondolkodás, projektkultúra, gyakorlati stratégia, 
egyszerű szolgáltatási portfólió, K+F.
A SUB az elmúlt 25 évben közel 50 pozíciót hozott 
létre az új munkafolyamatok támogatására, miköz-
ben 25 pozíciót megszüntettek. Ezek a változások a 
személyzet 25%-át érintették, azaz évente közel 1% 
volt az átalakulások léptéke – ez azt sugallja, hogy a 
felsőoktatási könyvtárak nem változnak elég gyor-
san. Következésképpen további források bevonására 
lenne szükség, hogy felgyorsítsák a változás ütemét, 
többek között a már említett áthidaló finanszírozással 
a pozíciók előzetes betöltése céljából.

(Koltay Tibor)
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88/2019

joHnson, anna marie: connections, conversations, 
and visibility : how the work of academic reference and 
liaison librarians is evolving. – Bibliogr. In: reference & 
user services quarterly. – 58. (2018) 2., p. 91-102.

Kapcsolatok, kommunikáció és láthatóság, avagy hogyan 
változik a tájékoztató és a kapcsolattartó könyvtárosok 
munkája a felsőoktatási könyvtárakban?

Feladatkör; Felsőoktatási könyvtár; Kutatás információel-
látása; munkakör; személyzet; szolgáltatások; Tájékoz-
tató munka

A széles körű áttekintést nyújtó, szakirodalmi szem-
lén alapuló cikk a tájékoztató és kapcsolattartó 
könyvtárosok munkájának perspektíváit mutatja be 
az elmúlt tíz év tükrében. A tájékoztató, szaktájékoz-
tató és kapcsolattartó könyvtáros (reference librarian, 
subject librarian, liaison librarian) terminológiai el-
határolására az utóbbi években nincs szakmai kon-
szenzus, ezért ezeket a szerepköröket a szerző többé-
kevésbé egymás szinonimájaként kezeli.
A tájékoztató könyvtárosok eredetileg a tájékoztató 
pult mögül, később az információs műveltséget ok-
tatva már a katedráról is jól láthatóan vettek részt az 
egyetemek életében. Az online információkeresés 
elterjedése azonban átformálta, sok háttérmunkával 
bővítette és egyben háttérbe is szorította ezt a hagyo-
mányos szerepet. A mesterség címereként is szolgáló 
tájékoztató pultot sok helyen megszüntették.
Ami az állományalakításban való részvételt illeti, a 
tájékoztató könyvtárosok által címenként történő ál-
lománygyarapítást automatizálták. Terjedőben van-
nak a kreatív gyarapítási megoldások, mint az olva-
sói igény alapján történő, az adatokra és a streaming 
médiára koncentráló állományfejlesztés, valamint a 
használati statisztikák és az idézettségi mutatók al-
kalmazása a vételi döntés során. Sok helyen leépítik a 
kézikönyvtári nyomtatott állományt is, hogy növeljék 
a hallgatók tanulótereit – a referensz könyvtár fizikai 
és fogalmi létének eltűnése azonban láthatatlanná 
teszi a tájékoztató könyvtáros munkáját.
Hangsúlyossá vált ugyanakkor a könyvtárosoknak 
az információs műveltség fejlesztésében játszott 
szerepe, ami a hallgatói eredményesség javításával 
együtt érezhetően növeli a könyvtárosi hivatás értékét 
a hallgatók és oktatók szemében. Az online informá-
ciós műveltségi képzések terjedése azonban szintén a 
könyvtáros láthatatlanná válásának irányában hat.

A kutatástámogatás, illetve a teljes kutatási, oktatási 
és tanulási ciklusban való részvétel megköveteli a 
kapcsolattartó könyvtárosi szerep, a kommunikáció 
és a használói igényekre való odafigyelés elmélyí-
tését. Az új feladatok között található a jogkezelés, 
a nyílt hozzáférésű publikálás támogatása, a kuta-
tási adatok gondozása. A nyílt hozzáférésű oktatási 
anyagok létrehozásában való könyvtárosi közremű-
ködésre, vagy akár vezető szerepre több jó példa is 
előfordul a szakirodalomban. Kevesebb említéssel, 
de létező jelenség a tájékoztató könyvtárosok által 
működtetett alkotótér (makerspace) is.
Mindezek mellett számítani kell egyéb kihívásokra 
is, melyek közül az értékelés és a készségek bővítése 
látszik ma a legjelentősebbnek. A tájékoztató és kap-
csolattartó könyvtáros munkájának értékelésére nem 
áll rendelkezésre konkrét modell; a leghasználha-
tóbb útmutatással valószínűleg az ACRL által 2014-
ben kiadott könyv, az Assessing liaison librarians: 
documenting impact for positive change szolgál. A 
kiszélesedő tájékoztató és kapcsolattartó könyvtárosi 
munkához egyre több készségre és egyre sokoldalúbb 
képzettségre van szükség. A szakirodalom szerint 
alapvető a referenszinterjú-készítésben való jártasság, 
de jó, ha a könyvtáros rendelkezik kompetenciákkal a 
konzultáció, a tanítás és a tanácsadás terén, valamint 
tartja a lépést a pedagógiai, a kutatásmódszertani és a 
technológiai fejleményekkel, továbbá konyít a szer-
zői joghoz, az adatkezeléshez és a szoftverekhez. A 
szükségletek és szolgáltatások összehangolása azon-
ban nem egyszerű feladat; a könyvtárosok számára 
nem biztos, hogy elegendő lehetőség van a szakmai 
önképzésre.
A cikk nyilvánvalóvá teszi, hogy a tájékoztató és 
kapcsolattartó könyvtárosoknak szembe kell nézni-
ük az eljelentéktelenedés veszélyével és kihívásával, 
emellett munkájuk gyakran informális, körvonalazat-
lan, nem támaszkodhatnak kifejezetten nekik rendelt 
anyagi forrásokra, nincs biztosítva a továbbképzésük, 
és nem rendelkeznek saját eredményeiket mérő és ér-
tékelő eszközökkel sem. Kétségtelen azonban, hogy 
egyre szorosabban kapcsolódnak az egyetemek célja-
inak megvalósításához, a kutatáshoz és a tanításhoz, 
illetve a hallgatók lemorzsolódásának megakadályo-
zásához. Munkájuk fontos, ezért létszükséglet, hogy 
tudatosítsák szerepüket és növeljék láthatóságukat az 
egyetemi közösség számára.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 79, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 
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115, 116, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 131, 137, 
138, 139

Közmûvelôdési könyvtárak  
általában

89/2019

FoBerovÁ, Libuše: Klubová činnost jako vhodná komu-
nitní a vzdělávací aktivita In: Knižnica. – 19. (2018) 3., 
p. 22-25.
res. angol nyelven

a klubtevékenység mint a közösségfejlesztés és a 
használóképzés fontos eszköze

Együttműködés -nemzetközi; Használók képzése; Idős 
olvasó; Közművelődési könyvtár; Megyei könyvtár; Olva-
sókör; rendezvény; Társadalmi követelmények

A Könyvtárak az 50 év felettiek képzéséért című pro-
jektet a demográfiai változás és társadalmi szükségle-
tek (élethosszig tartó tanulás, aktív öregedés) hívták 
életre. A kassai Jan Bocatius Könyvtár vezetésével a 
partnerkönyvtárak (az ostravai Morva-sziléziai Tu-
dományos Könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár) a 2016. november 
1-től 2018. október 31-ig tartó Erasmus+ program 
keretében ilyen témájú mobilitási programokat va-
lósítottak meg az Európai Unió támogatásával (58 
750 euró értékben). A célok közé tartozott a szomszé-
dos országok könyvtári tevékenységeinek komplex 
megismerése, cseh, szlovák és magyar sajátosságok-
kal való gazdagítása. A projekt az 50 év felettiekre 
koncentrált, mivel lakossági arányuk folyamatosan 
növekszik.
A kassai klubtevékenységek nagyon sokfélék: Uta-
zást kedvelők klubja; Találd meg őseidet – készíts 
családfát; Igényes olvasók klubja; Kassai irodalmi 
klub; a Mit és hogy olvassunk a kisgyermekek ol-
vasásfejlesztésével foglalkozik; a művészetterápiás 
módszer mellett a Hagyományos hímző klub a kul-
turális örökség őrzését szolgálja. A miskolci klubok 
nagy múltra tekintenek vissza: régóta működik itt 
az Operabarátok klubja, a Horgolda, a Zenetörté-
neti klub, a Nagyitorna. A projekt keretében létrejött 
klubok közé tartozik a Várak, kastélyok, műemlékek; 
az Utazók klubja; a Távnagyi; a Gyógyulat önképző-
kör, amely az egészséges életmóddal foglalkozik; a 

Nyelvklubok között az Orosz nyelv és kultúra igen 
népszerű. Ostravában nem volt hagyományuk a klu-
boknak, a projekt keretében alakították ki azokat kér-
dőíves igényfelmérés alapján. A javasolt témák között 
az információs technológia, az egészséges életmód 
és az agytorna szerepelt leggyakrabban. Rendkívül 
nagy érdeklődés mutatkozott ezek iránt a klubok 
iránt, a létszámuk azonnal betelt. A könyvtárban vé-
gül Ügyes kezek klubja, Egészséges életmód klub, 
Regionális történelmi klub, Könyvtárbarátok klub-
ja, biblioterápiás Biblioklub indult. A társasjátékok 
kölcsönzése ösztönözte a Scrabble klub megalaku-
lását; létrejött a Hasznos információk, Az agytorna, 
A technikusok és az Utazók klubja.
A projekt erősségeit tekintve a csoportos tanulás 
rendkívül motiváló tényező volt, a közösségi kap-
csolatok fejlesztésével egyetemben. A gyengeségek 
között a humán erőforrás említhető: a könyvtáros 
vagy a klubvezető személyén nagyon sok múlott, 
erős és gyenge személyiségek egyaránt előfordultak 
mindkét szerepkörben.
A klubtevékenységek nagy hatással voltak a nyilvános-
ságra, erősítették a könyvtár brandjét, népszerűsítették a 
könyvtári szolgáltatásokat. Az eredmények számokban 
kifejezve a következők: a projektvezető, nagy múltú 
kassai Jan Bocatius Könyvtár (www.vkjb.sk) regiszt-
rált használóinak száma 10 321 fő (a város lakossá-
ga: 240 000 fő), a projektben 7 klubtevékenységet 
valósítottak meg, a nyilvánosság számára szervezett 
alkalmak száma 668, a résztvevők száma 183 217 fő 
volt összesen. A 7 fiókkönyvtárat működtető könyv-
tárban a kölcsönzések száma 400 000 volt, az állo-
mány nagysága 220 000 dokumentum. A könyvtárban 
42 fő dolgozik.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
(www.rfmlib.hu) 1952 óta működik, regisztrált hasz-
nálóinak száma 28 685 (a város lakossága 157 177 
fő). 25 klubot valósítottak meg a projektben, a város-
ban 1571, a megyében 2056 programot szerveztek, 
összesen 1 596 546 fő részvételével. A kölcsönzések 
száma 390 546 volt, a fiókok száma 7, az állomány 
nagysága 1 008 682 könyvtári egység. A munkatár-
sak száma 101 fő.
Az ostravai Morva-sziléziai Tudományos Könyvtár 
(www.svkos.cz) 1951 óta működik, egyidős az egye-
temmel. Nemzeti könyvtári funkcióval is rendelkezik, 
valamint módszertani központja a morva-sziléziai te-
rületnek. A regisztrált használók száma 8015 (a város 
lakossága 290 000 fő). A klubok száma itt 9 volt, a 
nyilvánosság számára 150 rendezvényt szerveztek (a 
kiállítások kivételével). A látogatók száma 800 000 
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volt. Az intézmény mintegy 400 könyvtárat lát el a 
régióban; a kölcsönzések száma 431 085 volt, az ál-
lomány nagysága 1 205 954 egység. A foglalkozta-
tottak száma 71 fő.
A könyvtárakban a projekt fenntartható folytatása az 
érdeklődőktől, az alkalmazottak motivációjától és a 
rendelkezésre álló forrásoktól függ.

(Prókai Margit)

90/2019

marK, niels: Har musikken en fremtid på bibliotekerne? 
In: danmarks biblioteker. – 23. (2019) 2., p. 30-31.

Van-e a zenének jövője a könyvtárakban?

Felmérés; Használói szokások; Kapcsolat intézmények-
kel; Közművelődési könyvtár; Rendezvény; Zenei könyv-
tár; Zenemű

A Dán Digitális Könyvtár megrendelésére Dániá-
ban nemrég széles körű közkönyvtári felmérés ké-
szült a zenei szolgáltatásokról. A könyvtáraknak is 
szembe kell nézniük azzal, hogy a fizikai hordo-
zókon alapú zenefogyasztás drasztikusan csökken, 
így a zenei könyvtári gyűjtemények jelentősége is 
leértékelődik. Az internetes zene dominanciája, a 
streamingszolgáltatások megjelenése egyszerűen 
másfajta szolgáltatási valóságot kényszerít a zenei 
könyvtárosokra. Kultúraközvetítő műveltségüket 
azonban eredményesen tudják kamatoztatni a zenei 
ajánlási tevékenység révén, a határokon átívelő szol-
gáltatásokat nyújtó digitális zenei platformok ugyanis 
vajmi keveset törődnek a zenei tartalomhoz kötődő 
kurátori feladatokkal; itt adódik tehát az a szolgálta-
tási rés, amit a könyvtárak eredményesen betölthet-
nek. A felmérés eredményei azt is kimutatták, hogy 
az életkorral fordítottan arányos a dán zenék hallga-
tottsága, azaz minél fiatalabb valaki, annál kevesebb 
hazai zene jut el hozzá. Ezen a téren is nagy szerepe 
van az említett zenei kurátori feladatkörnek: általa 
minőségi dán zenét tudnak ajánlani a fiatalabb ge-
nerációk számára is.
A könyvtárak másik kapcsolódó tevékenységi terüle-
te a zenének mint a dán kulturális örökség integráns 
részének az élő közvetítése koncertek, zenei rendez-
vények helyszíneként. Állami stratégiai szinten is 
rögzítik, hogy a könyvtáraknak az élő zene bemuta-
tásán keresztül is fontos szerep jut a kulturális örök-
ség közvetítésében. Ennek érdekében a Dán Rádió 

és a közkönyvtári hálózat intézményei között újfajta 
partnerségi modell körvonalazódik.
A válasz tehát adott: van jövője a zenének a köz-
könyvtárakban. Az is egyértelmű, hogy a doku-
mentumalapú tranzakciók ideje ezen a téren lejárt, 
ehelyett a kulturális relációk, kapcsolódási pontok 
megtalálása alapján értelmezhető a zene szerepe a 
könyvtárak digitális és fizikai információs tereiben 
és szolgáltatásaiban.
A felmérés konkrét adatokkal is szolgál a dán zene-
fogyasztási szokásokról. A dánok 86%-a hallgat na-
ponta zenét, jellemzően privát környezetben, gyakran 
utazás közben. Mintegy harmadukhoz jut el a zene 
rendezvények, koncertek alkalmával. A lakosság 
közel fele rádión hallgat zenét, harmaduk streaming 
szolgáltatásokon keresztül; a fiatalok körében azon-
ban a rádió lényegében teljesen teret veszített. A dá-
nok 39%-a hallgat új zenéket heti rendszerességgel. 
A zenei műfajok között uralkodó a pop (68%) és a 
rock (47%), mintegy 20% hallgat komolyzenét, soult 
vagy R&B stílusú zenei alkotásokat. A dán előadók 
közel 30%-os arányban vannak jelen a hallgatott ze-
nék között. Ebből is látszik, hogy a könyvtáraknak 
bőven van mozgásterük a hazai zene bemutatására 
és népszerűsítésére.

(Németh Márton)

Lásd még 74, 94, 114, 130, 136

Megyei könyvtárak
Lásd 83, 89, 122

Városi könyvtárak
Lásd 91, 93, 122

Mozgókönyvtárak

91/2019

BeHrendT, andré: Wissen auf rädern : der neue 
Bücherbus der stadtbibliothek duisburg In: BuB. – 70. 
(2018) 12., p. 708-711.
res. angol és francia nyelven
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a tudás kerekeken érkezik: a duisburgi városi Könyvtár 
új könyvtárbusza

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Hátrányos társadalmi hely-
zetű olvasó; Közművelődési könyvtár; Marketing; Mozgó-
könyvtár; szolgáltatások

A Duisburgi Városi Könyvtár új könyvtárbuszt szer-
zett be, amelyet a finn Kiitokori vállalat a könyvtár 
pontos előírásai szerint alakított ki. A fiatal és idősebb 
látogatók egyaránt jól fogadták az új járművet.
A városi könyvtár közel hat évtizede működtet moz-
gókönyvtári szolgáltatást, amely ma mintegy 500 
ezer lakost lát el több mint 232 négyzetkilométeren. 
1958-ban az első bibliobusz teljes állománya 6900 
tétel volt – ebből 3 ezret tudtak a járművön elhelyez-
ni –, és hetente 12 tervezett helyen állt meg Duisburg 
város területén.
Az internet és a digitális média korában – amikor 
sokan megkérdőjelezik, mennyire megfelelő és rele-
váns egy könyvtárbusz – egyértelműen kijelenthető, 
hogy az új bibliobuszt nagyra értékelik. Technikai 
szempontból semmiképpen sem rosszabb a helyhez 
kötött könyvtárnál, és számos állampolgár számá-
ra nyújt lakóhelyéhez közel egy értékes és gyakran 
használt szolgáltatást. Különösen a társadalmilag 
hátrányos környezetben működő óvodákból és isko-
lákból érkező csoportok látogatása bizonyította, hogy 
sok gyermek a bibliobusz révén találkozik először a 
könyvtárral. Ezek a látogatások ma is a nyelvtanulás 
és az olvasás népszerűsítését szolgálják. Az új könyv-
tárbusz ezenkívül kiváló módja az egész könyvtári 
hálózat népszerűsítésének nemcsak a városon belül, 
hanem oktatási vásárokon és egyéb rendezvényeken 
is, mint például a Nemzetközi Gyermeknapon vagy 
a város különböző részein szervezett kültéri közös-
ségi eseményeken.

(Autoref.)

Tudományos és szakkönyvtárak

92/2019

BäHr, Thomas – scHWaB, Franziska: digitale langzeit-
archivierung an der Technischen Informationsbibliothek : 
daten auf dauer sicher und nutzbar aufbewahren – auch 
als dienstleistung für andere einrichtungen. – Bibliogr. In: 
BuB. – 70. (2018) 11., p. 644-649.
res. angol és francia nyelven

Hosszú távú megőrzés a Leibniz Információs Központban 
(TIB): a biztonságosan tárolt adatok hosszú távú megőr-
zése – más intézmények számára is hozzáférhetően

Együttműködés -szakterületi; Elektronikus könyvtár; Hoz-
záférhetőség; Megőrzés; Munkafolyamat; Szoftver; Tudo-
mányos és szakkönyvtárak

Könyvtári környezetben a digitális megőrzés (német 
rövidítése dLZA = digitale Langzeitarchivierung) a 
feltárt digitális gyűjtemények hosszú távú és bizton-
ságos megőrzését, továbbá használhatóságuk fenn-
tartását jelenti. Ez a tevékenység történhet törvényi 
kötelezettségből adódóan, vagy egy-egy intézmény 
saját elhatározásból vállalhatja a felelősséget digitá-
lis objektumai hosszú távú megőrzéséért. A hanno-
veri Leibniz Információs Központban (Technische 
Informationsbibliothek, TIB) a hosszú távú digitális 
megőrzés a három pilléren nyugvó állományvédelmi 
stratégia egyik alkotóeleme. Szervezetileg az „állo-
mányvédelem és hosszú távú megőrzés” területhez 
tartozik, és magában foglalja az eredeti digitális do-
kumentumok, valamint digitalizált adatok és analóg 
formátumú objektumok megőrzését. A TIB szöveges 
és nem szöveges médiumokat egyaránt archivál kü-
lönböző megőrzési stratégiák felhasználásával.
2009-ben a digitális megőrzésben kísérleti szakasz 
kezdődött annak érdekében, hogy értékeljék egy 
együttműködésen alapuló archiválási rendszer tech-
nikai, szervezési és intézményi követelményeit. Ezt 
a különböző rendszerek összehasonlító elemzése 
követte. A kísérleti szakasz 2011-ben zárult az Ex 
Libris csoport Rosetta nevű platformjának tesztüze-
mű bevezetésével. 2012 óta a TIB és partnerkönyv-
tárai, a ZB MED (a német országos orvostudományi 
könyvtár és élettudományi információs központ), 
valamint a ZBW (a német országos közgazdaság-
tudományi könyvtár – Leibniz Közgazdasági Infor-
mációs Központ) közös digitális megőrzési rendszert 
működtetnek, amelynek keretében az összes digitális 
megőrzésre szánt adatot a három intézmény szakte-
rületei szerint külön-külön archiválják.

(Autoref.)

Lásd még 73, 102, 105, 111, 113, 121, 122, 126, 
133
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Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

93/2019

scHmIdT, Tanja: cliffhanger, Wortsalat, Poesiewolke?! 
Kreative schreibaktionen für jugendliche in der stadt-
bücherei Frankfurt am main. – Bibliogr. In: Bibliotheks-
dienst. – 52. (2018) 10-11., p. 803-810.
res. angol nyelven

Kalandok, szósaláta, költészetfelhő?! Kreatívírás-akciók 
fiatalok számára a Frankfurti Városi Könyvtárban

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermek- és ifjú-
sági olvasók; Használók képzése -gyermekkönyvtárban; 
Ifjúság nevelése olvasásra; Ifjúsági és gyermekkönyvtár; 
Irodalompropaganda; városi könyvtár

Frankfurt am Main 18 nyilvános és több mint száz is-
kolai könyvtára, valamint könyvtárbusza révén remek 
ellátást biztosít a gyermek- és ifjúsági korosztálynak. 
A kölcsönzés a 18 év alattiak számára ingyenes. A 
gyerekek és a fiatalok fontos célcsoportjai a könyv-
tárnak; a fejlesztés fókuszában olyan kulcsterületek 
állnak, mint a könyvek szeretete, az olvasás, az írás, 
a szövegértés, illetve a nyelvi absztrakció képessé-
ge, ezért a szerző jelentős potenciált lát a Frankfurti 
Városi Könyvtár kreatív írásra ösztönző irodalompe-
dagógiai kínálatában.
Pedagógiai megközelítésük a következőkön alapul: 
játszva tanulás; a gyerekek nem csak szereplői, ala-
kítói is egyben a történéseknek; folyamatorientáltság 
(az eredmény másodlagos, a csoportmunka a lényeg); 
továbbá kerülik a gyermekek közötti versengést.
Didaktikai megközelítésük szerint a könyvmegbeszé-
lések, -bemutatók segítségével a gyerekek ki tudják 
fejezni gondolataikat, értelmezéseiket a szövegek 
kapcsán. Ezt kiegészítik a képekről (illusztrációkról) 
folytatott beszélgetések, melyek a képi információs 
műveltséget (visual literacy) fejlesztik. Mindig ún. 
bemelegítő játékokkal kezdik a könyvismertetése-
ket, felolvasásokat, ami megmozgatja a gyerekek 
fantáziáját, s ráhangolja őket a terítékre kerülő ol-
vasmányokra.
Ezeket a célokat szolgálják a könyvtárban a tizen-
éveseknek szervezett kreatív írásra ösztönző ak-
ciók is. Ilyen a kalandos könyvshow (Cliffhanger-
Buchshow), amely a szórakoztató könyvbemutató-
kat ötvözi a kreatív írással a fan-fiction és a web 2.0 
eszközeire építve. Két műből olvasnak fel részlete-

ket, majd egy-egy izgalmas helyen abbahagyják az 
olvasást, a történetek folytatását pedig a fiataloknak 
kell kitalálniuk, amit a rendezvény alatt a könyvtár 
blogján (Cliffhänger – Schreib’ weiter! [Függő-
ben hagyva – Írd tovább!]) csoportmunkában írnak 
meg. (A fiataloknak nem kell saját nevüket adniuk 
ehhez, a blogon csak kitalált néven szerepelnek.) Az 
írásverseny & story slam programoknál a történet-
alkotás mellett az élőszavas előadás kerül előtérbe. 
A résztvevők játékos feladatállomásokon mennek 
végig (például különböző összetevők „szósalátái-
ból” írnak rövid történeteket), végül mikrofonba ol-
vashatják a műveiket. Igazi lírai játékra is sor kerül 
máskor Költészet & játékok címmel, amelynek során 
a kedvet érző fiatalok ismert versek szavai, kifejezé-
sei nyomán dekonstruált „költészetfelhőkből” újszerű 
asszociációkkal új szövegeket formálnak, melyeket 
tovább is írhatnak saját versekké.
Összefoglalóan elmondható, hogy a gyerekek és fi-
atalok körében végzett könyvtárpedagógiai munka 
intenzív folyamat, amely a könyvtárosoktól is állandó 
kreativitást, elkötelezettséget és kíváncsi elfogulat-
lanságot igényel. Számukra az a fizetség, ha a fiatalok 
a rendezvényeken rájönnek, mennyi nyelvi és kreatív 
energia, alkotókészség rejlik bennük.

(Murányi Lajos)

94/2019

suBramanIam, mega [et al.]: using technology to sup-
port equity and inclusion in youth library programming : 
current practices and future opportunities. – Bibliogr. In: 
The library quarterly. – 88. (2018) 4., p. 315-331.

A technológia felhasználása a fiataloknak szervezett 
könyvtári programoknál az egyenlő bánásmód és a be-
fogadás jegyében – a jelenlegi gyakorlat és a jövőbeli 
lehetőségek

Ifjúsági olvasó; Információtechnológia; Közművelődési 
könyvtár; Kommunikáció -használókkal; rendezvény; 
Tár sadalmi követelmények

A közkönyvtárakat már régóta a tanulás fontos szín-
tereiként tartják számon. A jól felszerelt könyvtárak 
ideális helyszínei a technológiával segített tanulás-
nak, de még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ez az 
állítás minden könyvtárra nézve helytálló legyen.
Az Egyesült Államokban egy kutatás keretében azt 
vizsgálták, hogy hogyan vetik be a könyvtárosok a 
digitálismédia-technológiákat a fiataloknak szerve-
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zett programokhoz, mindenekelőtt a tanulási élmény 
fokozása érdekében, és azért, hogy a fiatalok együtt 
dolgozhassanak társaikkal, kövessék érdeklődési 
területüket és teret engedjenek kreativitásuknak. A 
kutatás korábbi vizsgálatok folytatásaként empiri-
kus adatokat gyűjtött a hálózatos tanulás (connected 
learning) könyvtári alkalmazásáról a fiatalok kö-
rében. Két kérdésre összpontosítottak: 1. milyen 
technológiákat használnak a könyvtárak és milyen 
célra; 2. milyen lehetőségek és kihívások adódnak 
a hálózatos tanulás megvalósításakor. A vizsgálat 
egy szélesebb körű, két egyetem és három könyvtá-
ri partner közreműködésével indult kezdeményezés 
(ConnectedLib) része, amelynek célja egy eszköz-
készlet kifejlesztése a hálózatos tanulás könyvtári 
elősegítésére.
A felmérésben 66 könyvtáros vett részt, velük java-
részt telefonos interjúk készültek. További 26 fővel 
három fókuszcsoportot alakítottak, ők ugyanazokra a 
kérdésekre válaszoltak. A résztvevők a városi, vidé-
ki és nagyvárosi agglomerációs területeket egyaránt 
képviselték.
Megállapították, hogy a megkérdezett 66 könyvtáros 
98%-a alkalmazza valamilyen formában a korszerű 
technológiákat a fiataloknak szervezett könyvtári 
programoknál (pl. tervezőszoftverek, 3D nyomtatás, 
programozás, számítógépes játékok stb. – a digitális 
eszközök és berendezések ingyenes használatával). 
Mind a strukturált, mind a nem strukturált felhaszná-
lási formák előfordulnak (példák: STEAM tematikájú 
foglalkozások – Xbox-játék), továbbá az aktív és a 
passzív használat egyaránt jellemző (példák: Scratch 
programnyelv tanulása – filmnézés). A könyvtáro-

sok szorosan együttműködnek különböző közösségi 
partnerekkel (helyi napközi programokkal, nagyobb 
könyvtárak munkatársaival, iskolákkal, más infor-
mális tanulási helyszínekkel). Igyekeznek a prog-
ramokat a fiatalok érdeklődéséhez igazítani, többek 
között tizenévesekből alakult tanácsadó testületek 
bevonásával. A programokat más, rokon szervezetek 
(YALSA, YOUmedia) hasonló programjait (például 
tanulási laborokat) modellként felhasználva alakítják 
ki. A könyvtárosok mindeközben mentori szerepre 
vállalkoznak, bevezetik a fiatalokat a média haszná-
latába, és tanácsokkal látják el őket.
A hálózatos tanulás elveinek gyakorlatba ültetése 
során a könyvtárosok számos nehézséggel szembe-
sülnek: problémát jelentenek számukra a beillesz-
kedési zavarokkal küzdő fiatalok; nem szeretnének 
pusztán „digitális homokozót” üzemeltetni, hanem 
a valódi hálózatos tanulást szeretnék megvalósítani; 
esetenként gátolják munkájukat az adott könyvtárnak 
a közösségi média használatára vonatkozó előírásai. 
A vizsgálat megállapításai szerint a könyvtárvezetők-
nek és a képzésben dolgozó szakembereknek úgy kell 
a hálózatos tanulást előmozdítaniuk, hogy a képzési 
és továbbképzési kurzusok tananyagában kitérjenek 
az egyenlő elbánás és a befogadás szempontjaira is. 
A sikeres és fenntartható hálózatos tanulási környe-
zet kialakításához és megvalósításához szükség van 
a kutatás és a gyakorlat összekapcsolására, a könyv-
táros-utánpótlás megfelelő kiképzésére és a gyakorló 
könyvtárosok továbbképzésére ezen a területen.

(Hegyközi Ilona)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Általános kérdések

95/2019

aTKInson, shira – lee, Kirsten: design and implemen-
tation of a study room reservation system : lessons from a 
pilot program using google calendar. – Bibliogr. In: col-
lege & research libraries. – 79. (2018) 7., p. 916-930.

Hogyan tervezzünk meg és vezessünk be egy tanulószo-
ba-foglalási rendszert? egy kísérleti projekt tanulságai a 

google naptár használatával kapcsolatban

Enteriőr; Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használói 
szokások; Könyvtárhasználat; szoftver; Tervezés

Ahogy a könyvtárak fontolóra veszik a 21. század-
ban betöltött szerepeiket, a felsőoktatási könyvtári 
környezetben a közös munkára alkalmas terek egyre 
fontosabbá válnak. Ez a tanulmány a teremfoglalás 
megvalósítására irányuló törekvések jelentőségét 
egy nagyobb cél, a jól működő közös munkaterek 
megalkotásának részeként tárgyalja, kitérve arra, ho-
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gyan kell hatékonyan menedzselni egy teremfoglalá-
si rendszert. A cikk egy kísérleti projektet mutat be, 
melynek keretében a Fordham Egyetemen, New York 
egyik nagyobb egyetemén megvizsgálták a Google 
Naptár „találkozói időszakok” funkciójának mint 
könyvtári környezetben alkalmazott teremfoglalási 
rendszernek a teljesítőképességét. Egy egy féléves 
felmérés során a személyzet nyomon követte a hasz-
nálati trendeket a különböző használók körében, amit 
a kiválasztott teremfoglalási rendszer hatékonyságá-
nak értékelése követett. Ennek révén megállapítást 
nyert, hogy a Google Naptár technikailag alkalmas 
egy ingyenes, de nagyon alapszintű teremfoglalási 
rendszer biztosítására a felsőoktatási könyvtárak 
számára, mindazonáltal számottevően több karban-
tartást és odafigyelést igényel a személyzet részéről, 
mint a drágább vagy a nyílt forráskódú megoldások. 
A kutatás eredményei felhasználhatók a teremfog-
lalási gyakorlatokkal és rendszerkövetelményekkel 
kapcsolatos jövőbeli döntések megalapozásához.

(Autoref.)

Állomány, állományalakítás

96/2019

TaBacaru, simona: e-preferred approval plan at a 
large academic library : assessment and collection de-
velopment implications. – Bibliogr. In: collection manage-
ment. – 43. (2018) 3., p. 155-176.

E-könyveket előnyben részesítő könyvmegrendelések 
egy nagy egyetemi könyvtárban: értékelés és gyűjte-
ményszervezési vonatkozások

Állomány használata; Állománygyarapítás; egyetemi 
könyvtár; elektronikus könyv; Könyvvásárlás; modern 
könyv; statisztika

Az e-könyveket különböző módokon beszerző felső-
oktatási könyvtáraknak időnként felül kell vizsgál-
niuk állománygyarapítási gyakorlatukat, hogy alkal-
mazkodni tudjanak a változó használói igényekhez. 
Jelen tanulmány a Texasi A & M Egyetem (TAMU) 
könyvtárában tekintette át hét év könyvbeszerzési és 
-használati adatait, hogy választ találjon arra a kér-
désre, beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket a 2010-
ben bevezetett „e-preferált” beszerzési terv.

A TAMU könyvtára több mint 68 ezer hallgatót és 
közel ötezer oktatót szolgál ki. A 2010 őszétől ér-
vényben lévő e-preferált beszerzési tervhez téma-
körönként meghatározták, hogy nyomtatott vagy 
elektronikus formátumban kívánják szolgáltatni a 
könyveket: 56 témakörben e-formátumot állítottak 
be, 10 témakörben nyomtatottat, 7 témakörben pedig 
a tervek szerint vegyesen szerezték be a különböző 
formátumokat. A vétel két módon történt: egyrészt a 
forgalmazó (GOBI Library Solutions) által az előze-
tes beállítások alapján automatikusan felkínált köny-
vek megvásárlásával (approval plan), másrészt konk-
rét címmegrendelések útján. A felmérés során a 2010. 
09. 01. és 2017. 08. 31. közötti vételi és használati 
adatokat vizsgálták meg formátum, beszerzési mód, 
témakör és használat szerint. Az adatokat a GOBI 
adatbázisa, a könyvtár IKR-je és a COUNTER Book 
Report segítségével összesítették. A közvetlen hasz-
nálói igényeken alapuló könyvbeszerzést (Demand 
Driven Acquisitions) nem vették figyelembe, ahogy 
a könyvtáron belül helyben használt dokumentumo-
kat sem. Az e-könyvek esetében egy könyv(fejezet) 
megtekintését ekvivalensnek tekintették egy hagyo-
mányos könyvkölcsönzéssel.
Hét év alatt a TAMU könyvtára összesen 128 454 
könyvet szerzett be (ezek közül 101 438 érkezett 
approval plan útján, 27 016 pedig címenkénti meg-
rendeléssel). A felmérés fő tanulsága, hogy hiába volt 
az elektronikus a preferált formátum a tudományterü-
letek többségében, a beszerzések 78%-a (az approval 
plan szerinti és a címenkénti megrendelések eseté-
ben egyaránt) mégis nyomtatott könyv volt. (Az 56 
e-preferált témakör tekintetében az approval plan 
esetében 41% volt az e-könyvek aránya, a címenkénti 
megrendeléseknél pedig mindössze 32%.) Ennek leg-
főbb oka egy olyan előzetes specifikáció, miszerint 
ha egy könyv e-változata nem érhető el nyolc héttel 
a nyomtatott változat megjelenése után, a könyvtár a 
nyomtatott változatot szerzi be. Mindazonáltal 2010 
és 2017 között az e-könyvek vételi arányának növe-
kedése volt kimutatható: a 2017-es pénzügyi évben 
a beszerzett e-könyvek száma már mind az approval 
plan szerinti, mind a címenkénti megrendelések kö-
rében meghaladta a nyomtatott könyvekét.
Ami a használatot illeti, hétéves időtávlatban a legna-
gyobb arányban a címenként megrendelt e-könyeket 
forgatták (59%), ezt követték a címenként megren-
delt nyomtatott könyvek (55%), az approval planes 
e-könyvek (49%), végül az approval planes nyomta-
tott könyvek (39%). Általános trend, hogy a könyvek 
kihasználtsága idővel kimutathatóan nő. Hogy pon-
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tosabb képet kapjanak az aktuális igényekről, külön 
vizsgálták a könyvek állományba kerülésüket követő 
első évben elért használati adatait. Megállapítható, 
hogy 2015 óta jelentősen csökkent a beszerzett új 
e-könyvek használata, az approval planes e-könyvek 
esetében 16%-ra, a címenkénti beszerzéseknél 32%-
ra. Mindez összhangban van az e-könyvek piacán 
tapasztalható visszaeséssel.
A témakörök szerinti elemzés fő tanulsága, hogy a 
bölcsészettudományok terén, noha jellemzően print-
preferált formátumot állítottak be, az e-könyvek nép-
szerűsége a vártnál nagyobb volt. Ugyanígy bizonyos 
e-preferált témakörökben is előfordultak kiugróan 
sokat forgatott nyomtatott könyvek. Mindez azt jel-
zi, hogy a beszerzési beállítások felülvizsgálatára 
van szükség. Az adatok segíthetnek kijelölni azokat 
a témaköröket is, melyeknél a címenkénti beszerzés 
nem ad többletet a kihasználtság vonatkozásában, így 
ezek esetében meg lehet fontolni az approval planek 
dominánsabb használatát.
A cél mindenképpen az, hogy a használói igények 
szerint hozzák egyensúlyba a könyvbeszerzés külön-
böző módjait és formátumait, annak érdekében, hogy 
jobban támogatni tudják az egyetemen folyó oktatási 
és kutatási tevékenységeket.

(Szabó Piroska)

97/2019

WalKer, Kevin W. – arTHur, michael a.: judging the 
need for and value of dda in an academic research li-
brary setting. – Bibliogr. In: The journal of academic librar-
ianship. – 44. (2018) 5., p. 650-662.

a használói igényeken alapuló könyvbeszerzés (dda) 
több szempontú vizsgálata felsőoktatási könyvtári kör-
nyezetben

Állomány használata; Állománygyarapítás; Felsőokta-
tási könyvtár; gazdaságosság -könyvtárban; Használó; 
Igény; Könyvvásárlás; statisztika

A cikk a felsőoktatási tudományos könyvtári környe-
zetben való, használói igényeken alapuló könyvbe-
szerzés (demand-driven acquisitions, DDA) egy több 
fázisú vizsgálatának eredményeit adja közre. A helyi 
gyűjteményeket Trueswell (1969) gyakran idézett 
80/20-as szabályának kontextusában értékelve, jelen 
kutatás első fázisa a könyvtári gyűjteményszervezés 
„készenléti” (just-in-case) megközelítésének tökélet-
lenségét igazolja. Ezt követően a második fázis érté-

keli a DDA mint „szükség szerinti” (just-in-time) ál-
lománygyarapítási megoldás játhatóságát, amely rég-
óta keresett választ jelenthet a legtöbb felsőoktatási 
könyvtári gyűjteményt sújtó alacsony kihasználtságú 
címek problémájára. 16 hónap adataira támaszkod-
va a kutatás tüzetesen megvizsgálja a DDA-nak a 
hagyományosan megvásárolt címekhez viszonyított 
értékét, két fő tényező szerint: a beszerzések tárgy-
köri profilja és összesített használati adatai alapján. 
Emellett a hasznosság mint értékparadigma, illetve 
a könyvtári gyűjteményekben megvalósuló „beszer-
zés–használat egyensúly” fogalma biztosít elméleti 
keretet a DDA viszonylagos értékének meghatározá-
sához. Tartalmi vagy tárgyköri szempontból a kutatás 
elhanyagolható eltéréseket mutatott ki a DDA-hoz 
és a hagyományosan megvásárolt anyagokhoz kap-
csolódó beszerzési mintázatok között. Ezzel együtt a 
DDA-címeket sokkal magasabb használati mutatók 
jellemzik, következésképpen feltűnően alacsonyabb 
egy használatra vetített költség és összességében na-
gyobb érték társul hozzájuk.

(Autoref.)

Lásd még 99, 127

Állományvédelem

98/2019

grossmann, marcel [et al.]: Bestandsmonitoring in 
kulturellen einrichtungen : das open-source-Framework 
monTreal. – Bibliogr. In: aBI-Technik. – 38. (2018) 4., p. 
344-353.
res. angol nyelven

Az állomány állapotának figyelemmel kísérése kulturális in-
tézményekben: a nyílt forráskódú MonTreAL keretrendszer

Állományvédelem; egyetemi könyvtár; Épületgépészet; 
Könyvegészségügy; Információtechnológia; raktár

A Bambergi Egyetem Könyvtára (https://www.uni-
bamberg.de/ub/) különböző raktárakban tárolja állo-
mányát, melyek egy része régi műemlék épületekben 
található. Az esetlegesen bekövetkező elektromos 
zárlat, páratartalom-kilengés, beázás stb. miatti károk 
elkerülése érdekében állandó ellenőrzésre van szük-
ség a raktárakban, ami nem kevés idő- és munkaráfor-
dítást igényel. Ezért a könyvtárosok olyan rugalmas 
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és megfizethető technológiai lehetőséget kerestek, 
melynek segítségével áthidalható ez a probléma.
A meglévő megoldások áttekintése után kiderült, 
nem létezik jelenleg könyvtári célú, klimatikus vi-
szonyokat monitorozó nyílt forráskódú alkalmazás, 
csak laboratóriumi, egészségügyi stb. felhasználású, 
de a szenzoros, mikroszámítógépes technológia és a 
szoftverek rendelkezésre állnak.
A tanulmány ezután részletesen ismerteti a Bam berg-
ben alkalmazott rendszer elemeit, hardveres és szoft-
veres megoldásait (Raspberry Pi mikroszámítógép, 
docker container, docker swarm, NSQ osztott plat-
form a valós idejű információszerzésre stb.), valamint 
az összetevőket integráló úgynevezett MonTreAL 
(Monitoring the Treasures of All Libraries) keretrend-
szer architektúráját és működését. A szerzők kitérnek 
a kiépítés költségeire is.
A rendszert 2018 elején próbálták ki; lényege, hogy a 
szenzorok által begyűjtött adatokat a MonTreAL egy 
adatbankba gyűjti, majd egy kijelzőn megjeleníti. Ha 
a hőmérséklet eltérne a 18 foktól (+/-2°C), illetve a 
relatív páratartalom az 50%-tól (+/-5%), a MonTreAL 
elektronikus levelet küld az illető részleg vezetőjé-
nek. (2018-ban 12 mikroszámítógép és 19 szenzor 
szolgálta ki a könyvtár hét raktárát, a kölcsönzési 
pultot, az olvasótermet és a szervertermet.)
Összegezve elmondható, hogy az üzemeltetés során 
szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudták a projekt 
továbbfejlesztése során. Például 2018 elején abba-
maradt az ASH 2200-es szenzor forgalmazása, de 
már beszerezték a könyvtárban a MonTreAL elin-
dításához szükséges mennyiséget; a jövőben, mivel 
a szenzorokat félévenként karban kell tartani, és az 
elemeket kicserélni, inkább vezetékes technológiára 
térnek át. A klímaellenőrzést a raktárakon kívüli mun-
katerületekre is kiterjesztették, melynek során egy 
épületgépészeti hibára is fény derült. Elmondható, 
hogy egy olyan digitális platform, mint a MonTreAL, 
segít a kulturális intézményeknek a páratartalmat és a 
hőmérsékletet valós időben ellenőrizni, és az adatokat 
dokumentálni az illetékesek számára.

(Murányi Lajos)

Lásd még 92

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

99/2019

WIssel, Kathryn m. – deluca, lisa: Telling the story of 
a collection with visualizations : a case study. – Bibliogr. 
In: collection management. – 43. (2018) 4., p. 264-275.

Egy gyűjtemény története adatvizualizációval elbeszélve: 
esettanulmány

Állományelemzés; Felsőoktatási könyvtár; Honlap; Külön-
gyűjtemény; Marketing; Szoftver

A használók és a kutatók egyre nagyobb valószínűség-
gel találkoznak először egy gyűjteménnyel a digitális 
térben, mintsem a fizikai térben. Ez a cikk áttekinti, 
hogyan használhatja az adatvizualizációt egy felsőok-
tatási könyvtár arra a célra, hogy népszerűsítsen egy 
különgyűjteményt a távoli használók körében. Annak 
érdekében, hogy felhívják a figyelmet a Seton Hall 
Egyetem Valente Italianisztikai Könyvtárára, amely 
az Egyesült Államok egyik legnagyobb olasz vonat-
kozású gyűjteménye, a szakreferens könyvtárosok 
fontolóra vették, hogyan lehetne a használókhoz kö-
zelebb hozni és körülírni a gyűjteményt a katalógus 
keresőmezőjén és keresési szűrőin túl. A rekordok 
adatai között megtalálható, jelentőségteljesnek ítélt 
információk számbavétele után a szerzők elvégezték 
az adatok learatását, tisztítását és bányászatát az ér-
dekes gyűjteményi fazetták létrehozása érdekében. 
Az adatokból különböző vizualizációk készültek, és 
a szerzők feltárják, hogy ezek jobban áttekinthetővé 
teszik-e a gyűjteményt és segítenek-e elmesélni a 
történetét, ahogy azt is, hogy felidézik-e a böngészés 
élményét az online használó számára.

(Autoref.)

Lásd még 100, 139

Raktározás
Lásd 98
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Feldolgozó munka

100/2019

BalsTer, Kevin – rendall, robert – sHrader, 
Tina: linked serial data : mapping the conser standard 
record to BIBFrame. – Bibliogr. In: cataloging & clas-
sification quarterly. – 56. (2018) 2-3., p. 251-261.

Időszaki kiadványok kapcsolt adatokkal: a CONSER 
standard record leképezése a BIBFrame-re

Besorolási adatok egységesítése; dokumentumleírási 
szabályzat; Feldolgozó munka; Formátum -gépi; gépi 
dokumentumleírás; Időszaki kiadvány

Az amerikai közös katalogizálási program (Prog-
ram for Cooperative Cataloging, PCC) időszaki 
kiadványokkal foglalkozó CONSER alprogramja 
2015-ben speciális szakmai munkacsoportot alakított, 
amelynek feladata az időszaki kiadványok MARC-
környezetre kifejlesztett, RDA-alapú katalogizálá-
si sablonja (CONSER Standard Record, CSR) és a 
BIBFRAME közötti megfeleltetés kidolgozása volt. 
A munkacsoport megállapította, hogy a MARC kon-
verziója adatvesztés nélkül elvégezhető a Library of 
Congress BIBFRAME-ontológiájának első, majd a 
2016-ban közzétett második verziójával is. Ugyanak-
kor kiderült, hogy a szótár több ponton módosításra 
vagy kiegészítésre szorul annak érdekében, hogy az 
időszaki kiadványok leírásának minden adatelemét 
rögzíthetővé és megfelelően visszakereshetővé tegye. 
Ez a munka csak többoldalú együttműködés kereté-
ben valósulhat meg.
A problémákat a szakértők négy nagy téma köré cso-
portosították. Az első a leírások módosításának kér-
dése – időszaki kiadványoknál gyakran előfordulhat, 
hogy a leírást a kiadvány változásainak követése, az 
információk későbbi kiegészítése vagy hibajavítás 
céljából módosítani kell. Ilyen eset például, amikor 
megváltozik egy folyóirat megjelenésének gyako-
risága vagy számozásmódja (pl. évfolyam/lapszám 
helyett év/lapszám). A BIBFRAME date tulajdonsága 
jelenleg nem ad lehetőséget a rögzített adat minősí-
tésére (kezdő vagy végdátum stb.), így az időszaki 
kiadványok változásainak követése nem megoldott 
a szótár struktúráján belül. A munkacsoport azon-
ban felhívja a figyelmet, hogy a más ontológiákban, 
például a PRESSoo-ban alkalmazott jó gyakorlatok 
könnyen átemelhetők a BIBFRAME-be.

A második jelentős problémakört a literálok alkalma-
zása jelenti, amelyek a forrás azonosítására kiválóan 
megfelelnek, ám gépi feldolgozásra nem alkalmasak. 
A cikk szerzői szerint az RDA, és így a CSR alap-
vetően karakterlánc (tehát nem URI) formájában 
írja elő a megjelenési adatok megadását; ehelyett a 
linkeket sokkal eredményesebben lehetne használni 
a visszakeresés során. Egy további javaslat ismét a 
dátumok kezelésére vonatkozik: a tanulmány ezek 
esetében ún. típusos literálok alkalmazását ajánlja, 
amelyek segítségével a gépi feldolgozás számára is 
megadhatóvá válik, hogy egy-egy dátumformátumú 
adatnak mi a jelentése (pl. a megjelenés dátuma-e 
vagy a megszűnésé.)
A harmadik csoportba a számozási adatok keze-
lésének problémái tartoznak. A BIBFRAME ezek 
esetében, bár tartalmaz használható tulajdonságokat 
(firstIssue, lastIssue), az ezekhez rendelt adattípus 
ugyancsak a literál, amiből a fentebb ismertetett 
problémák adódnak. A szöveges tartalom URI-val 
való helyettesítése könnyebbé teheti az entitások 
közötti kapcsolatok kialakítását, például minden lap-
számot hozzá lehetne kötni az időszaki kiadvány (a 
BIBFRAME-ben Instance) leírásához. Nem minden 
esetben indokolt azonban minden egyes részegység 
leírása, így szükséges más, összefoglaló szinten tör-
ténő megoldások kidolgozása is.
Végül a negyedik témakör az alkalmazandó fogal-
mi modellek körül rajzolódik ki. Az FRBR-en ala-
puló RDA katalogizálási szabályzat az entitások 
négy szintjét különbözteti meg (Work, Expression, 
Manifestation, Item), míg a BIBFRAME hierachiája 
háromszintű (Work, Instance, Item), így a BIBFRAME 
a művek és kifejezési formák ismérveit egyaránt a 
Work osztályba sorolja, ami miatt a két modell kö-
zötti megfeleltetés figyelmes és körültekintő munkát 
igényel. Ez az időszaki kiadványok kérdését any-
nyiban érinti, hogy bizonyos kapcsolatok a kifeje-
zési formák szintjén, vagy éppen mű és kifejezési 
forma viszonyaként kezelendők az RDA szerint – a 
BIBFRAME-nél azonban mindezek egyaránt művek 
kapcsolataiként határozódnak meg. A szerzők szá-
molnak azzal, hogy a cikk írásának idején még csak 
tervezet formájában létező Könyvtári Referenciamo-
dell (Library Reference Model, LRM), valamint az 
ISSN-szabvány napirenden lévő módosítása további 
kérdéseket, problémákat vet majd fel.

(Hubay Miklós)
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101/2019

gendIna, n. I. – KolKova, n. I.: metodika formali-
zovannogo annotirovaniâ internet-resursov In: Naučnye 
i tehničeskie biblioteki. – (2018) 8., p. 48-65.
res. angol nyelven

Internetes források formalizált annotálásának módszer-
tana

annotáció; dokumentációs feldolgozás; Internet; mód-
szertani útmutató

A cikk az információtechnológia változásait tárgyal-
ja, valamint a könyvtárak igényét új módszerek iránt 
az információ analitikus-szintetikus feldolgozásában. 
A szerzők ismertetik az annotálás 2000 és 2017 kö-
zötti irodalmát áttekintő kutatásuk eredményeit, to-
vábbá vizsgálják az internetes forrásokra vonatkozó 
annotációk készítésének gyakorlatát. Megállapítják, 
hogy hiányoznak a honlapok, portálok, blogok an-
notálásával foglalkozó tanulmányok. Szükségesnek 
tartják az annotálás terminológiájának korszerű-
sítését, és pontosítják az „internetes források”, az 
„internetes források annotálása” és az „annotáció” 
definícióit. Jellemzik az elektronikus kalauzok ké-
szítéséhez szükséges annotációk alapvető típusait, 
úgymint tájékoztató és ajánló, kibővített és rövid, le-
író és referatív jellegű. Módszertant ajánlanak a hon-
lapok formalizált annotálására, hogy megkönnyítsék 
a könyvtárak számára az internetes források elektro-
nikus kalauzának összeállítását. Az annotációk leírt 
struktúrája négy blokkból áll: azonosító, tematikus 
(tartalmi), szolgáltatási és kronologikus. Az annotá-
ciót a típusa és a rendeltetése befolyásolja. Az anno-
táció típusának megfelelően a szerzők bemutatják az 
egyes szemantikus blokkok összetételét. Rámutatnak 
a technológiai műveletek következetességének fon-
tosságára az annotálás során. Kiemelik az internetes 
források formalizált annotálásának előnyeit: keve-
sebb intellektuális és időráfordítás, az annotációk 
minőségének javulása.

(Autoref.)

Lásd még 78, 102, 139

Katalógusok

102/2019

mugrIdge, rebecca l. [et al.]: Benchmarking vended 

authority control practices in arl libraries. – Bibliogr. In: 
Technical services quarterly. – 35. (2018) 4., p. 323-337.

szállítók igénybevétele a besorolási (authority) rekordok 
kezelésére az arl tagkönyvtáraiban

adatbázis-szolgáltató vállalat; Besorolási adatok egy-
ségesítése; Feldolgozó munka; Felmérés; Integrált gépi 
rendszer; online katalógus; Tudományos és szakkönyv-
tárak

A besorolási adatok ellenőrzése (authority control) 
kulcsfontosságú az online katalógusok minősége 
és integritásuk fenntartása szempontjából. Annak 
érdekében, hogy felmérjék a beszállítók szerepét a 
besorolásiadat-fájlok fejlesztésében és a meglévő 
katalógusrekordok kezelésében, a szerzők egy felmé-
rést készítettek az Association of Research Libraries 
(ARL) tagkönyvtárai körében.
Az intézményekre vonatkozó főbb adatokon túl a 
kutatásban információkat gyűjtöttek az authority 
fájlok használatáról és a besorolásiadat-rekordokat 
frissítő szolgáltatásokról, a forgalmazók katalogizá-
lási gyakorlatban jelenleg betöltött szerepéről és a 
könyvtárak ehhez kapcsolódó jövőbeli terveiről is. 
A trendek azonosítása mellett arra törekedtek, hogy 
a felmérés eredményei teljesítményértékelésként 
is helytálljanak, és segítséget jelenthessenek más 
könyvtárak számára, hogy azok felülvizsgálhassák 
besorolásiadat-ellenőrzési gyakorlatukat, és megfon-
tolhassák a szállítók (szolgáltatók) igénybevételét az 
authority controlhoz.
A szerzők a kérdőívet a SurveyMonkey szoftver se-
gítségével készítették és értékelték. A felmérés 2016 
februárjától 2016 áprilisáig tartott. Összesen 71 
könyvtár vett részt a kutatásban, végül ezek közül 65 
könyvtár adatai szolgáltak az elemzés alapjául. A vá-
laszadó könyvtárak (70,77% nyilvános, 29,23% nem 
nyilvános intézmény része) közül a legtöbb (24,62%) 
az Ex Libris Voyager integrált könyvtári rendszerét 
használta, melyet sorban az Ex Libris Alma és az 
Innovative Interfaces Sierra IKR-je követett.
A kérdőív adatai alapján a tudományos könyvtárak 
igen nagy része (90,77%) kezel authority fájlokat 
az integrált könyvtári rendszerében, az esetek el-
söprő többségében a Library of Congress név- vagy 
tárgyszókészletéből (96,67%, illetve 95%). Az in-
tézmények közel háromnegyede (72,58%) alkalmaz 
beszállítókat forrásként besorolásiadat-rekordjaihoz 
(pl. Backstage Library Works, Peter Ward, Marcive), 
mások az OCLC WorldCatből és egyéb helyekről 
szerzik be az authority rekordokat. Több könyvtár 
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részére az Alma könyvtári szolgáltatási platform biz-
tosít besorolásiadat-rekordokat. Az authorityrekord-
frissítések a legtöbb könyvtár (44,07%) esetében 
havi gyakoriságúak. Meglepően nagyszámú intéz-
mény (41,27%) maga végzi a helyi authority fájlok 
létrehozását és karbantartását, aminek oka az, hogy 
a nemzeti besorolásiadat-állományok nem felelnek 
meg minden könyvtár igényeinek. A kooperatív kata-
logizálási programban részt vevő könyvtárak körében 
a NACO (Name Authority Cooperative Program) a 
legelterjedtebb (84,23%).
Ami a kurrens katalogizálás során alkalmazott beso-
rolásiadat-ellenőrzést illeti, a válaszadó könyvtárak 
56,45%-a küldi el bibliográfiai rekordjait feldolgo-
zásra egy szállítónak (jellemzően havi rendszeresség-
gel); 50%-uk futtat le szkripeteket és készít összesí-
téseket az IKR-ben a rekordok javítására; 41,94% 
egyesével végzi a szükséges módosításokat; 30,65% 
pedig a csoportos módosítás (batch processing) esz-
közével él.
A válaszadó könyvtárak közel fele tervez új IKR-re 
váltani a következő három évben. Ennél valamivel 
nagyobb arányban (60%) szándékoznak módosítani 
a besorolási adatok kezelésével kapcsolatos jelenlegi 
gyakorlatukon.
A felmérés során nyilvánvalóvá vált, hogy a potenciá-
lis szállítók száma az utóbbi két évtizedben csökkent. 
Az értékesítők authority controlban betöltött szerepe 
azonban továbbra is meghatározó annak érdekében, 
hogy a könyvtárak fenn tudják tartani katalógusaik 
integritását és pontosságát. Ugyanakkor a válaszadó 
könyvtárak közel fele (52,5%) jelezte, hogy tovább-
ra sem tud naprakész maradni a besorolási adatok 
ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatai terén. Lehetsé-
ges, hogy egy új kommunikációs metaadat-formátum 
(pl. a BIBFRAME) esetleges implementálása és a 
szélesebb körben elterjedő linked data technológia 
megoldhatja majd e munkafolyamat- és munkater-
helésbeli problémákat.

(Pápai Dóra)

Lásd még 103
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rIgda, christine – Hoogland, margaret – morales, 
Jessica: “But I just want a book!” Is your discovery layer 

meeting your users’ needs?. – Bibliogr. In: journal of web 
librarianship. – 12. (2018) 4., p. 246-260.

„De én csak egy könyvet szeretnék!” Megfelel-e a könyv-
tár keresőfelülete a használók igényeinek?

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Gépi információkere-
sési rendszer; Használó; Használók képzése -felsőokta-
tásban; Igény; online katalógus

2016 januárjában a Toledói Egyetem (Ohio, USA) 
könyvtára keresőfelületeként bevezette az EBSCO 
Discovery Services (EDS) szolgáltatását. A könyv-
tár ügyintézői kétségbe vonták, hogy a használók 
meg tudják-e találni az EDS-ben a konzorciumi 
anyagokat, ezért egy munkacsoportot állítottak ösz-
sze egy kísérleti használhatósági teszt elvégzésére. 
A munkacsoport demográfiai adatokat gyűjtött 25 
tanulóról, majd a felmérés alanyainak hat feladatot 
kellett elvégezniük, miközben a képernyőképeiket 
rögzítették. Az eredmények szerint a résztvevők a 
könyveket kivéve könnyedén megtalálták a legtöbb 
dokumentumot, továbbá a nyitott kérdéseknél számos 
hallgató azután is folytatta a keresést, hogy releváns 
találatokat kapott. Hogy kiderítsék, miért nem találták 
meg a résztvevők a könyveket, a munkacsoport kon-
zultált az EBSCO-val, és felfedeztek egy konfigurá-
ciós problémát, amelyet könnyen orvosolni tudtak a 
dokumentumtipológiai leképezési táblák módosításá-
val, illetve a nyomtatott könyvekre vonatkozó szűrési 
lehetőség hozzáadásával. Ami a keresés sikerességét 
illeti, nehezebb meghatározni a problémát, és a mun-
kacsoport nézete szerint legalábbis részben a könyv-
tári használóképzés hiánya okolható. A könyvtárak 
jelentős forrásokat fektetnek a keresőfelületekbe. Ha 
a használóknak nehézséget jelent a kezelésük vagy 
a beadványaikhoz szükséges releváns szakirodalom 
felkutatása, a könyvtáraknak szembe kell nézniük 
ezzel a problémával, amire az egyik lehetséges meg-
oldást a használóképzés jelenti. Ez a kísérleti kutatás 
beszámol arról, milyen változtatásokat eszközölt az 
egyetemi könyvtár, hogy könnyebben kezelhetővé 
tegye az EDS-t a használói számára.

(Autoref.)

Lásd még 78, 129
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HervIeux, sandy – Tummon, nikki: let’s chat : the art 
of virtual reference instruction. – Bibliogr. In: reference 
services review. – 46. (2018) 4., p. 529-542.

csevegjünk! Használóképzés virtuális referenszszolgálta-
tá son keresztül

egyetemi könyvtár; Felmérés; Használók képzése -fel-
sőoktatásban; Információs műveltség; Olvasószolgálat; 
Tájékoztató munka

A virtuális referenszszolgáltatás gyakori a felső-
oktatási és szakkönyvtárakban. A kanadai McGill 
Egyetem Könyvtára 2006-ban indította el chates 
szolgáltatását a QuestionPoint platformon; tanév 
közben heti 35 órában, nyáron heti 25 órában átlago-
san 31 könyvtáros válaszol a használók kérdéseire. 
A rekordszámú chates aktivitást hozó 2017-es évet 
követően a könyvtár lehetőséget látott arra, hogy 
erősítse az információs műveltségi képzés szerepét 
a virtuális referenszen belül. Annak vizsgálatára, 
hogy a könyvtárosok hányszor és miképp nyújtanak 
információs műveltséggel kapcsolatos tájékoztatást 
a chatszolgáltatás keretében, a QuestionPoint szoft-
ver segítségével mennyiségi elemzést végeztek a 
2017/2018-as tanév chatbeszélgetéseinek átiratain. 
A kutatás kettős célt szolgált: egyrészt fel kívánták 
tárni az információs műveltség oktatásának további 
lehetőségeit, másrészt az eredmények birtokában azo-
nosítani kívánták a hallgatók igényeit ezen a téren.
A vizsgált időszakban 3395 chates interakcióra ke-
rült sor; az elemzéshez célzott mintavétellel 590 
beszélgetést különítettek el, amelyeket esetek és té-
makörök szerint kategorizáltak. Megállapítást nyert, 
hogy a chatelések 51%-a nem a használóképzés cél-
ját szolgálta, hanem túlnyomórészt a mindennapi 
ügymenettel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A 
feltett kérdések többsége a kölcsönzésre, a könyvtár-
használati tudnivalókra, a könyvtárközi kölcsönzés-
re vagy technikai problémák megoldására irányult, 
azaz olyan információkra, melyek eleve olvasható-
ak a könyvtár honlapján. Azok a chatbeszélgetések, 
amelyek az információs műveltséggel hozhatók 
összefüggésbe, a következőképpen oszlottak meg: 
a használók információs műveltségi tájékoztatást 
kértek és kaptak (13%); a használók nem kértek, de 
kaptak információs műveltségi tájékoztatást (10%); 

a használók kértek, de nem kaptak információs mű-
veltségi tájékoztatást (4%); a használók nem kértek 
és nem kaptak információs műveltségi tájékoztatást, 
noha a téma miatt kaphattak volna (14%); a kérdéssel 
a használókat továbbirányították egy szaktájékoztató 
könyvtároshoz (8%).
A valóban információs műveltségi képzési célokat 
megvalósító chatbeszélgetések a célzott hasz ná ló-
képzés példái, amelyek széles eszköztárral támogat-
ják a hallgatók tanulmányait, elsősorban „lépésről 
lépésre” útmutatókkal és szakirodalmi ajánlókkal. 
A legaktívabb hónapok – október, november, feb-
ruár és március – egybeestek az egyetem szorgalmi 
időszakával, tükrözve a hallgatók számára feladott 
beadandók és az ezek megoldásához igényelt online 
segítségkérések nagy számát.
A könyvtár a kutatás eredményei alapján a jövőben to-
vább kívánja képezni a virtuális referenszszolgáltatást 
nyújtó könyvtárosokat, hogy a legjobb gyakorlatok 
alapján fejlesszék saját chates tájékoztatói kompe-
tenciáikat és módszertani eszköztárukat. Többek 
között olyan további információs műveltségi útmu-
tatókat (LibGuides) dolgoznának ki, melyeket online 
chatbeszélgetésekben is meg lehet osztani a hasz-
nálókkal. Tekintettel az információs műveltséggel 
nem összefüggő kérdések magas számára és azok 
témájára, érdemes a könyvtárismertetőket, könyvtár-
használati útmutatókat és videotartalmakat a tapasz-
talatoknak megfelelően módosítani, illetve kiemelni 
a könyvtár fontos és hasznos tudnivalóinak fellelhe-
tőségét a webes felületeken. A könyvtár honlapjá-
nak fejlesztése során is érdemes figyelembe venni 
a chatszolgáltatásokból levont következtetéseket, és 
áttervezni a navigációs felületet és a designt annak 
érdekében, hogy a használók könnyebben megtalál-
hassák a számukra fontos információkat.

(Bódog András)

105/2019

IvanovsKIj, Aleksandr Aleksandrovič – TKAčEVA, 
ekaterina vasil’evna: Tehnologiâ sovremennoj sistemy 
izbiratel’nogo rastprostraneniâ informacii v Biblioteke po 
estestvennym naukam ran. – Bibliogr. In: Biblioteko-
vedenie. – (2018) 5., p. 513-522.
res. angol nyelven

A szelektív szétsugárzó tájékoztatás korszerű rendszeré-
nek technológiája az oroszországi Tudományos akadé-
mia Természettudományi Könyvtárában
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A szelektív szétsugárzó tájékoztatás (közismert angol 
rövidítése: SDI) még ma is az egyik kulcsfontosságú 
könyvtári információs szolgáltatás, amelyet az Orosz-
országi Tudományos Akadémia Természettudomá-
nyi Könyvtára (BEN RAN) is a kezdetektől fogva 
nyújt, először az orosz VINITI RAN, majd nemzet-
közi adatbázisok alapján. Az 1990-es évek végén 
megváltoztak az állománygyarapítási lehetőségek, 
az internet fejlődésével a használók a referáló adat-
bázisokból kapott információk mellett a dokumentu-
mok teljes szövegét is igényelték. Az új SDI rendszer 
célja a személyre szabott információk szolgáltatása 
lett. A használók két lehetőség közül választhatnak: 
megadhatják, hogy mely folyóiratokból vagy adott 
téma szerint kérik a tájékoztatást. A rendszerben mind 
a publikált dokumentumokról, mind a „megjelenés 
alatt” jelzővel ellátottakról van információ; a másik 
újdonság, hogy az időszaki kiadványok mellett min-
den olyan dokumentum megtalálható, amelynek van 
elektronikus változata.
Az információkat a Web of Science és a Scopus adat-
bázisokból importálják, esetenként pedig a folyóirat 
honlapjáról (ha a referáló adatbázisokban a legújabb 
számokról szóló információ nagy késéssel jelenik 
meg, vagy ha az adott folyóiratot egyáltalán nem 
dolgozzák fel). A rendszer operátora a legfrissebb 
információkat általában hetente egyszer e-mailben 
küldi a megrendelőknek. A cikkek leírását annotáció 
kíséri (ha van), továbbá a folyóirat honlapján a tel-
jes szöveg elérésére utaló link. Ha a cikk szabadon 
nem elérhető, a megrendelő a könyvtár olvasójaként 
kérheti azt.
2017 végén a szolgáltatást több mint 100 egyéni 
és kollektív használó vette igénybe tíz olyan tudo-
mányos intézetből, ahol a BEN RAN-nak van tag-
könyvtára. A tájékoztatás több mint 400 külföldi 
folyóiratcím és 50 téma szerint folyt, több mint 200 
ezer bibliográfiai tétel feldolgozásával. Míg a BEN 
RAN olyan forrásokból is nyújt szolgáltatást, ame-
lyekre a könyvtár nem fizet elő, a teljes szövegű do-
kumentumok háromnegyed részét az Oroszországban 
a tudományos intézményeket támogató, ún. nemzeti 
előfizetési rendszeren keresztül teszik elérhetővé. Az 
így kapott dokumentumokat a használók letölthetik (a 
központi előfizetésnek köszönhetően), és természete-
sen a nyílt hozzáférésű folyóiratokat is olvashatják. A 
rendszer operátora ezért nem tud hiteles statisztikát 
készíteni, mivel csupán azokat az igényeket ismeri, 

amelyeket a használók csak rajta keresztül tudnak 
érvényesíteni.
Ami az adatbázisok használatát illeti, a folyóiratcí-
mek szerinti megrendelések esetén a Web of Science-
ben némi késéssel megtalálható a címek 30%-a, az 
igényelt 400 folyóiratból azonban 20 cím nincs meg 
(ezek esetében a kiadói honlapot használják). Temati-
kai szempontból a két adatbázis alig tér el egymástól; 
érdekesség, hogy az orosz folyóiratok angol válto-
zatai a Scopusban inkább megtalálhatók. A Scopus 
indexeli a már nyomdában / megjelenés alatt lévő 
folyóiratszámokat is. Ha egy folyóirat mindkét adat-
bázisban megvan, teljesebb és megbízhatóbb tartalma 
miatt a Web of Science-t részesítik előnyben. A csak 
a Scopusban elérhető folyóiratoknál a megrendelő-
nek meg kell adnia, hogy csak a már megjelent do-
kumentumokról kér tájékoztatást, vagy a megjelenés 
előtt lévőkről is.
Tematikus szolgáltatás esetén – a keresőkérdés bo-
nyolult nyelvtani felépítése miatt – célszerűbb először 
a referáló adatbázisokat használni; a kérdést a könyv-
táros állítja össze, aki általában a szűk témakörnek 
nem szakembere. A tapasztalat azt mutatja, hogy a ke-
resést egyszerű szavakkal vagy szóösszetételekkel (és 
nem logikai operátorokkal) érdemes kezdeni, majd 
szűkíteni kell a találati listát. Amikor mindkét adat-
bázisból megvan a releváns találatok listája, ezeket 
egyesíteni lehet, a rendszer kiszűri a duplumokat. A 
kérdéseket mindkét adatbázis rögzíti; a használó által 
nem relevánsnak ítélt találatok alapján lehetséges a 
kérdések módosítása.
A SDI nyomán feltárhatók az aktuális olvasói igé-
nyek, a könyvtárban pedig épül a mindenki számára 
hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű adat-
bázis.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 88, 116, 129

Kölcsönzés
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noe, jennifer: loaning books by the semester : a case 
study at a community college library. – Bibliogr. In: jour-
nal of access services. – 15. (2018) 4., p. 161-172.

Kölcsönzés az egész szemeszterre: esettanulmány egy 
főiskolai könyvtárból
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A New York-i Kingsborough Közösségi Főiskola 
(Kingsborough Community College, KBCC) 2016-
ban indította el Tankönyvkölcsönzési Kezdeménye-
zés (Textbook Lending Initiative, TLI) elnevezésű 
programját. A kezdeményezés során tankönyveket 
és oktatási anyagokat tettek elérhetővé egy szemesz-
ternyi időtartamra való kölcsönzésre az ún. Tanulá-
si Közösségekben (Learning Communities, LC) és 
egyéb tehetséggondozó programokban résztvevők 
(közel 1500 diák) számára, annak érdekében, hogy 
csökkentsék a hallgatók által a nyomtatott könyvek 
megvásárlására fordított költségeket. Az esettanul-
mány azt vizsgálja, miként valósította meg a prog-
ramot a főiskola könyvtára, a tároláshoz szükséges 
új polcok felállításától a szétosztás és az anyagok 
igénylési sorrendben történő hozzáférhetővé tételé-
nek kérdéséig.
A projekt során egy pályázati keretből mintegy 340 
különböző könyv 5248 példányát sikerült megvásá-
rolni 309 626 dollár értékben. A kiadványokat külön 
gyűjteménybe szervezték, majd a program lejárta 
után bekerültek a könyvtár törzsgyűjteményébe. A 
könyveket három féléves használatra szánták, ennél-
fogva az érintett oktatóknak nem volt szabad meg-
változtatniuk ez idő alatt a kurzusaikhoz kapcsolódó 
kötelező irodalmat. A 2016-os tavaszi és őszi, és a 
2017-es tavaszi félév során 1468 LC-hallgató vett ki 
összesen 5035 db féléves kölcsönzésű könyvet.
A könyvtárosoknak számos kihívással kellett szem-
benézniük, miután beszerezték a féléves kölcsönzésre 
szánt kiadványokat. Legfőképpen a könyvek tárolása 
és kölcsönöztetése jelentett problémát. Az új polcok 
elhelyezéséhez két, addig más célra használt helyisé-
get is igénybe kellett venniük, és egy új számítógépes 
terminál üzembe helyezésére is szükség volt. Számos 
nehézség merült fel a kölcsönzéssel kapcsolatban, 
többek között attól tartottak, hogy a TLI programjá-
ban részt nem vevő hallgatók is szeretnének az egész 
szemeszter időtartamára kölcsönözni. Ezért a LC-ben 
tanulók azonosítására egy tanúsítványt rendszeresí-
tettek a hallgató nevével, a kurzus címével és a kö-
telezők listájával, amit a diákoknak az LC program 
vezetőjével vagy a TLI-koordinátorral kellett aláírat-
niuk. A könyvtár munkatársai előzőleg csomagokba 
osztották az egyes kurzusokhoz ajánlott irodalmat, 
ehhez három könyvtári asszisztenst tudtak alkalmaz-
ni. A könyveket aszerint adták ki, amilyen sorrendben 
az egyes hallgatók igényelték őket. Természetesen az 

összes hallgató egyszerre, ugyanabban az időpont-
ban szerette volna megszerezni a számára szükséges 
irodalmat. A kölcsönzés gördülékenyebbé tételére 
külön sorokat alakítottak ki a különböző jogosult-
sággal rendelkező („átlagos” és LC-ben részt vevő) 
hallgatóknak. Félreértésekre adott okot az egész fél-
évre szóló kölcsönzési idő jelölése a katalógusban 
(a hallgatók azt hitték, ez mindenkire vonatkozik), 
ezért ezt „korlátozott kölcsönzés”-re módosították. A 
hallgatók emellett nehezen tudták megkülönböztetni, 
hogy egy adott kiadványt egy félévre vagy csak hely-
ben használatra, négy órára jogosultak kölcsönözni. 
Számos hallgató panaszkodott a könyvtár által kirótt 
büntetés miatt, amikor nem vitték vissza a négyórás 
kölcsönzési idejű könyveket, mert azt gondolták, 
azokat is egy szemeszterre vették ki.
Nagyjából két hétbe telt, amíg minden probléma ren-
deződött: az összes LC-hallgató megkapta a könyveit, 
és a kölcsönzőpult előtt kígyózó sorok is lecsökken-
tek. Valószínűsíthető, hogy a Nyílt Oktatási Források 
(Open Education Resources, OER) előretörése az 
egész TLI koncepciót egy elavult kezdeményezés-
sé fogja tenni. Ennek ellenére a KBCC könyvtára a 
közeljövőben – a többi felsőoktatási könyvtár gya-
korlatához hasonlóan – biztosan nem fog megválni 
a könyveitől.

(Pápai Dóra)

Lásd még 128

Tájékoztatási eszközök

107/2019

gendIna, n. I. – KolKova, n. I.: Biblioteka v edinom 
informacionnom prostranstve : neobhodimost’ sozdaniâ 
èlektronnyh putevoditelej po internet-resursam. – Bibli-
ogr. In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2018) 7., p. 
43-59.
res. angol nyelven

Könyvtár az egységes információs térben: igény az inter-
netes források elektronikus kalauzának létrehozására

Honlap; Információs társadalom; Internet; Tájékoztatási 
eszköz

A 20. századi információs krízist az információ gyor-
san növekvő mennyisége és az emberi befogadóké-
pesség korlátozott lehetőségei közötti ellentmondás 
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váltotta ki. Ezt ekkor még technikai problémának 
tartották, s a kiutat a könyvtárak számítógépesíté-
sében látták; többek szerint a helyzet az internet 
megjelenésével világszinten automatikusan meg is 
oldódott. A világhálóba a könyvtárak is bekapcso-
lódtak, a library.ru portál adatai szerint 2018-ban 
2489 könyvtári katalógus honlapja volt elérhető, eb-
ből 16 oroszországi szövetségi könyvtár (100%), 82 
központi és regionális tudományos könyvtár (96%), 
valamint 440 városi könyvtár (<1%). Ma a könyv-
tárak az interneten a saját előállítású és az átvett 
elektronikus információforrásokat (e-források) te-
szik elérhetővé. A könyvtárak életében valóban sok 
pozitív változás történt, ugyanakkor a csalódottak 
és a szkeptikusok a problémát könyvtárak megvál-
tozott szerepében látják; ez is világméretű jelenség. 
Az internethasználók körének növekedésével egyre 
jobban terjed „a könyvtárak kihalása” elmélet: míg 
2002-ben Oroszországban a „Közvélemény” alap 
kutatása 8,7 millió internethasználót számolt, 2018-
ban a 16 év felettieket tekintve ez 87 millió főre nőtt 
(a lakosság több mint 70%-a).
A gyakorlatban világossá vált, hogy a használók 
egyedül nem képesek áttekinteni a hatalmas informá-
ciómennyiséget, új jelenség az „információs fáradt-
ság szindróma”. A logikus az lenne, ha a használók a 
webes kereséshez a könyvtárosok segítségét kérnék. 
A cikk egy negatív példát elemez „A kis létszámú 
őslakosság” (a továbbiakban: őslakosság) témában 
folytatott helytörténeti források használatának vizs-
gálatával. A kulturális örökség megőrzésében és az 
őslakosság öntudatának fejlesztésében a könyvtárak-
nak sajátos szerepük van, a központi könyvtárakban 
a helytörténeti feladatok kiemelt helyet foglalnak el. 
Abból kiindulva, hogy Oroszország 33 közigazgatási 
területén több mint 40 etnikum él, 33 központi könyv-
tár honlapján kellene lenni róluk információknak; a 
valóságban azonban mindössze 20 könyvtárban ta-
lálhatók ilyenek. A kutatás során használt osztályozó 
rendszer (Rubrikátor) az információk korlátozott, el-
aprózott voltát mutatta ki, a nemzetiség nevére vagy 
a témát érintő kulcsszóra való keresés eredménytelen 
volt. Nagyon hiányoznak továbbá a hiperlinkek a té-
mával foglalkozó honlapok egyesítésére.
A könyvtárak honlapjait nyilvánvalóan korszerűsíte-
ni kell, a feladat kétszintű: az alapszinthez tartozik a 
külső forrásokra (múzeumok, oktatási intézmények 
stb.) történő utalók felvitele, emelt szinten pedig 
megjelennek a honlapokon a kumulatív e-források. 
(A kumuláció a témában meglévő honlapok gyűjtését, 
elemzését és értékelését jelenti.) Ilyen e-forrásokká 

kell válniuk az elektronikus kalauzoknak is; fejlesz-
tésükhöz a meglévő lehetőségeket kell integrálni. 
Igény akkor mutatkozik irántuk, ha érezhetően meg-
könnyítik a munkát a világhálón.
Az e-kalauzokat több szempont szerint lehet osztá-
lyozni (téma, az adatbázisok elérhetősége, hordozói 
stb.). A különböző szintű könyvtárak (szövetségitől 
a városiig) összeállításai azonban csak a könyvtá-
rosoknak hasznos honlapok/portálok jegyzékei. Az 
Oroszországi Nemzeti Könyvtár helytörténeti e-for-
rásokat tartalmazó kumulatív tájékoztatóját, az orosz-
országi könyvtárak helytörténeti forrásainak annotált 
kézikönyvét 2014 óta nem frissítik; tartalmát az új 
„Oroszország regionális emlékezete” adatbázisba 
építették be.
Az e-kalauzok fejlesztéséhez tudományosan megala-
pozott módszertan sem a hazai szakirodalomban, sem 
a külföldi tapasztalatokat vizsgálva nem található. A 
Kemerovói Állami Kulturális Intézet információtech-
nológiai kutatóintézetében új módszerekkel dolgoz-
nak: a fejlesztéshez az alapokat a bibliográfiai mun-
kában használt elemző-szintetizáló tevékenységgel 
bővítik. A feldolgozandó források mély elemzésével 
és kritikai értékelésével a minőségi és információs 
hiányosságok leküzdhetők; az annotációk formalizált 
előállításához speciális, e célra kidolgozott „aspek-
tus-markerek” rendszere szükséges.

(Viszocsekné Péteri Éva)

108/2019

levIn, Grigorij L’vovič: Bibliografičeskaâ produkciâ on-
lajn : voprosy teorii i praktika rgB i rnB. – Bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 5., p. 501-512.
res. angol nyelven

Online bibliográfiai termékek: az Oroszországi Állami 
Könyvtár és az oroszországi nemzeti Könyvtár gyakor-
lata és a munka elméleti kérdései

Adatbázis; Bibliográfia; Elektronikus publikáció; Felmé-
rés; Honlap; nemzeti könyvtár

A cikk azt a tudományos kutatómunkát mutatja be, 
amely 2017-ben és 2018 első felében az Oroszországi  
Állami Könyvtár bibliográfiai kutatóosztályán folyt 
„Tájékoztató-bibliográfiai tevékenység modern elekt-
ronikus környezetben”, illetve „Elektronikus bibliog-
ráfiai termékek a szövetségi és központi regionális 
könyvtárakban” címmel. A szerző számos általános 
elméleti és módszertani kérdést vizsgál: melyek a 
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könyvtár információforrásai, milyen helyet foglal-
nak el ezek szerkezetében a bibliográfiai források, 
továbbá milyen szerkezetűek a könyvtári bibliográfiai 
források, beleértve az elektronikusakat is. A könyvtár 
információforrásainak fontos alkotórészét képezik a 
bibliográfiai források, amelyekhez két alapvető típus 
tartozik: innovatív (adatbázisok, elektronikus kataló-
gusok) és hagyományos (bibliográfiai katalógusok, 
jegyzékek, indexek, útmutatók, szemlék stb.). Össze-
hasonlító elemzés keretében a cikk az Oroszországi  
Állami Könyvtárban és az Oroszországi Nemzeti 
Könyvtárban 2009 és 2017 között készült utóbbi 
típusú termékeket mutatja be. Mindkét könyvtár 
honlapján megtalálhatók a nyomtatott bibliográfiai 
kiadványok digitális másolatai és elektronikus vál-
tozatai, valamint az eredeti bibliográfiai termékek 
(amelyeknek nincs nyomtatott változata). Az online 
bibliográfiai kiadványok tartósan elfoglalták helyüket 
a nemzeti könyvtárak információforrásainak struktú-
rájában, néhol kiegészítve, néhol pedig helyettesítve 
a nyomtatott verziót.

(Autoref.)

109/2019

suHoTIna, Milena L’vovna: Baza dannyh „Bibliotečnoe 
delo i bibliografiâ” kak resurs informacionnogo 
obespečeniâ bibliotekovedčeskih issledovanij. – Bibliogr. 
In: Bibliotekovedenie. – (2018) 4., p. 383-390.
res. angol nyelven

A könyvtárügyi és bibliográfiai adatbázis mint a könyvtár-
tudományi kutatások információforrása

Könyvtártudományi adatbázis; Könyvtártudományi kuta-
tás; Könyvtártudományi tájékoztatás

A könyvtártudományi kutatások információellátá-
sának fejlesztésében fontos helyet foglalnak el a 
könyvtárak elektronikus forrásai. A bibliográfiai 
munka eredményei, az adatbázisok a dokumentu-
mokról szóló, összefüggő leírások rendezett összes-
ségét tartalmazzák. A korszerű technika lehetővé 
teszi a bibliográfiai szolgáltatás és a források távoli 
(online) elérését.
A könyvtártudomány terén is érezhető az informá-
ciómennyiség növekedése, ami új források létre-
hozását teszi szükségessé. Egy 2017. évi felmérés 
során az oroszországi központi regionális könyv-
tárakat vizsgálták; a résztvevők közül mindössze 
hat könyvtárnak volt könyvtárügyi adatbázisa. A 

könyvtártudomány témája megtalálható az Oroszor-
szági Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének 
Tudományos-Műszaki Könyvtára (GPNTB SO RAN) 
Naučnaâ Sibirika (Tudományos Szibirika) nevű és 
más adatbázisaiban is. A RAN társadalomtudomá-
nyi információs intézetében (INION) a tudomány-
nyal foglalkozó tematikus adatbázisba a Rubrikátor 
osztályozási rendszer alapján válogatják a könyvtár-
tudományi és bibliográfiai műveket. A külföldi szol-
gáltatók közül elsősorban az Elseviert, a ProQuestet 
és az EBSCO-t veszik igénybe.
Az Oroszországi Állami Könyvtárban (Rossijskaâ 
gosudarstvennaâ biblioteka, RGB) indult új szolgál-
tatás, a nyílt hozzáférésű „Könyvtárügy és bibliográ-
fia” (Bibliotečnoe delo i bibliografiâ) nevű adatbázis 
a korábbi referáló-bibliográfiai információszolgálta-
tás hagyományait követi, és a Rosinformkul’tura hon-
lapján érhető el. Az adatbázist az RGB-ben működő, 
a könyvtáraknak az információs társadalomban szük-
séges fejlesztését kutató központ munkatársai építik 
az új szerzemények alapján. Tartalma: a könyvtári 
munka elméletével, módszertanával, történetével és 
szervezésével foglalkozó, oroszországi és külföldi 
irodalomról szóló információk; bibliográfiai tételek 
könyvekről, időszaki és sorozati kiadványokról és 
az ezekben található cikkekről, oktatási anyagokról, 
monográfiákról, valamint a témában megjelent re-
cenziókról, konferenciakiadványokról. A rekordok 
98%-a folyóiratcikk, a 23 nyelven feldolgozott téte-
lek 72%-a orosz nyelvű, 14%-a angol. A több mint 22 
ezer rekord részben szabadon hozzáférhető, részben 
az RGB által licencelt forrásokban található, melyek 
a könyvtár számítógépeiről érhetők el. Keresni szer-
ző, cím, szavak és kifejezések, illetve a megjelenés 
éve szerint lehet, továbbá tematikusan a Rubrikátor 
alapján. A részletes kereséshez használható még a 
nyelv, a dokumentumtípus, a forrás és a kiadás he-
lye is. A használói interfész lehetőségei: adatkeresés, 
pontosító paraméterek, megtekintés, az új rekordok 
áttekintése havonta.
A legkeresettebb témák: a könyvtár és az innovációs 
folyamatok, a könyvtárügy külföldön, a tudományos-
módszertani munka, a fogyatékkal élő olvasók ellátása 
stb. A bibliográfia és tudománya (bibliografovedenie) 
témakörében népszerű a tudományos munkát segítő 
és ajánló bibliográfia, a tájékoztató munka, az infor-
mációhasználók és a tájékoztatási eszközök stb. A 
„szavak és kifejezések” keresőmezőt használók kö-
rében a „könyvtár”, „bibliográfia” stb. szavak mellett 
elsősorban a „kultúra” és a „helytörténet” iránt nőtt 
az érdeklődés. A használók földrajzi elemzése: stabil 
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az érdeklődés Fehéroroszországból, Ukrajnából, Lett-
országból, Kazahsztánból és Moldovából, valamint 
Bulgáriából, Nagy-Britanniából és Hollandiából; 
belföldről pedig a szibériai, Volga-menti és központi 
körzetekből. 2016 és 2017 között az adatbázis hasz-
nálata 65%-kal nőtt.
Az egyedülálló online forrás jelentőségét a tudomá-
nyos kiadványok kis példányszáma (100–500 db) és 
az interdiszciplináris kiadványok számának növe-
kedése támasztja alá. Az egyik fejlesztési irány az 
adatbázis elérhetővé tétele a Google-on, a Yandexen 
és más keresőrendszereken keresztül.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 77

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

110/2019

rose, Terence lionel: Is the digital Talking Book Pro-
gram meeting librarian and patron expectations?. – Bib-
liogr. In: journal of librarianship and information science. 
– 50. (2018) 4., p. 468-483.

Beváltotta-e a digitális hangoskönyvek programja a hozzá 
fűzött reményeket? Felmérés a könyvtárosi és használói 
elégedettségről

Felmérés; elektronikus könyv; Hangos könyv; Kölcsön-
zés; Központi szolgáltatások; olvasógép; vak könyvtár-
használó

Az amerikai National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped (NLS/BPH; a vakok és 
fizikailag hátrányos helyzetűek számára szolgáltató 
intézmény, a Kongresszusi Könyvtár egyik részle-
ge) 800 ezer beiratkozott olvasóval rendelkezik, és 
évente 26 millió dokumentumot, köztük digitális 
hangoskönyveket kölcsönöz házhoz szállítással az 
USA egész területére. A szolgáltatás korábbi kez-
deményezések eredményeként 2009-ben szilárdult 
meg, és egy erre a célra kifejlesztett digitális han-
goskönyv-lejátszó eszközt is magában foglal. (A 
lejátszót az 1990-es években a kazettás magnó ki-
váltására tervezték, alapja a flash memória és a stra-
pabíró hardver.)
2014 októberében webes felmérést végeztek a prog-
ramról (használóiról, szolgáltatásairól és technikai 
megoldásairól) az NLS honlapján listázott, az USA 

tagállamaiban szolgáltató 111 könyvtáros körében. 
Arra keresték a választ, hogy mennyire elégedettek 
az illető könyvtárosok a digitális hangoskönyv-prog-
rammal (56% volt elégedett, 33% nagyon elégedett). 
A felmérés kitöltői három változtatást javasoltak: 
készüljön több hangfelvétel és gyorsabban (jelenleg 
3-4 hónapba telik egy 10 óra terjedelmű hangoskönyv 
előállítása a nyomtatott változat alapján), mert hasz-
nálóik szeretnék az új megjelenésű könyveket ugyan-
akkor olvasni, mint ép társaik; a könyvtárosok emel-
lett megreformálnák a folyóirat-programot; továbbá 
használóképzést kérnek és közvetlen szolgáltatást a 
használók számára, igényeikhez igazodva.
A hangoskönyv-lejátszóval a könyvtárosok és a hasz-
nálók egyaránt elégedettek voltak. A három legjobb 
jellemzőnek a könnyű használatot, a hangzás minő-
ségét és a beépített felhasználói kalauzt ítélték. A 
következőket nem tartották megfelelőnek: az ele-
mek feltöltési módját, a lejátszó méretét, valamint a 
lejátszó súlyát és hordozhatóságát. A jövőben több 
figyelmet kell fordítani a diszlexiás használók és más 
csoportok speciális igényeire is.
A könyvtárosok szerint a használók 40%-a elégedett 
és 9%-a nagyon elégedett a hátrányos helyzetűeket 
segítő, jelenleg elérhető technológiákkal (a legnép-
szerűbbek a táblagépek, a képernyőolvasók és a 
felolvasó funkcióval is bíró képernyőnagyítók). A 
szempontjaik a legtöbb szavazatot kapottól kezdve 
csökkenő sorrendben a következők: könnyű haszná-
lat, a lejátszható dokumentumok kínálata, megvásá-
rolható eszközök, az eszközök ára. Mint kiderült, a 
használók általánosságban véve igen sokféle techni-
kai eszközt vesznek igénybe. A megfelelő számító-
gépes jártassággal rendelkezők kevesebb segítséget 
igényelnek. Számukra az NLS alkalmazásokat is 
fejlesztett Androidra és iTunesra a hangoskönyvek 
letöltéséhez (erre a BARD, azaz Braille and Audio 
Reading Download szolgál; a lehetőséggel a felmé-
résben részt vevő könyvtárosok szerint az érintett 
használóik 12–24%-a él). A jövőbeli fejlesztések 
azokat is igyekeznek segíteni, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy beszerezzék a szükséges szá-
mítógépeket és okostelefonokat, illetve nem képesek 
azok önálló használatára. A technológia beszerzésé-
nek ára a válaszolók 96%-a szerint gátolja az eszkö-
zök felhasználását és ezzel a letöltések mennyiségé-
nek növelését. Megállapítást nyert, hogy szociális és 
gazdasági tényezők befolyásolják azt, hogy az NLS 
és könyvtárosai milyen szolgáltatásokat és technoló-
giákat tudnak kínálni használóiknak.
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A használóknak való közvetlen szolgáltatás lehető-
ségét és az igényre történő másolás kérdését a meg-
kérdezett könyvtárosok sokféleképpen ítélték meg. 
Felvetették, hogy a közvetlen szolgáltatás térnyerése 
következtében nem érvényesülne megfelelően az ol-
vasószolgálatos könyvtárosok tapasztalata, ugyanak-
kor jelenleg a használók egy része nem is lenne képes 
önállóan igénybe venni a szolgáltatást.

Az érintett könyvtárakban vizsgálták a helyi (vagy a 
régióhoz kötődő) szerzőkhöz, témákhoz, helyekhez, 
eseményekhez stb. kapcsolódó felvételek készítésé-
nek programjait is, különös tekintettel az igényekre 
és a korábban készült felvételek korszerű hordozókra 
történő konvertálására. Ezek a programok minden-
képpen színesítik a kínálatot.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 89, 91, 94

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Általános kérdések

111/2019

Taylor, mary virginia – sTePHenson, Priscilla l.: 
demonstrating value in federal medical center libraries. 
– Bibliogr. In: medical reference services quarterly. – 37. 
(2018) 4., p. 403-412.

a szövetségi egészségügyi központok könyvtárai és hoz-
záadott értékük igazolása

egyesület -könyvtári -nemzeti; Felmérés; Hatékonyság; 
Kórházi könyvtár -betegeké; referensz; statisztika; szak-
könyvtár -egészségügyi

Érthető a kórházi könyvtárak igyekezete, hogy mun-
kájuk értékét minél látványosabban megmutassák, 
hiszen a szakigazgatás (az USA Egészségügyi és 
Szociális Minisztériuma által felállított, az egész-
ségügy finanszírozásáért felelős ügynökség) már 
az 1980-as évek elejétől kezdve megkérdőjelezi a 
kórházi könyvtárak hasznosságát, működési költsé-
geik megtérülését. A jelenlegi szabályozás szerint a 
kórházaknak tudásalapú információs rendszert kell 
elérhetővé tenniük, de nem feltétlenül szükséges a 
telephelyükön könyvtárat működtetniük.
A szövetségi fenntartású egészségügyi könyvtárak 
egyre nagyobb számban történő bezárása 2010-ben 
arra sarkallta az amerikai Orvosi Könyvtárak Szö-
vetségét (MLA), hogy felderítse, mennyi társadalmi 
hasznot is hajtanak valójában ezek az intézmények. 
2017-ig három kérdőíves vizsgálatot végeztek, mely-
ben a legkisebb katonai kórház könyvtárától a legna-
gyobb, például a légierőhöz és a haditengerészethez 

tartozó kórházi hálózatokig sokan közreműködtek. 
A felmérés a könyvtárak használóira irányult, a kö-
vetkező eljárás szerint: miután igénybe vették az 
adott könyvtár tájékoztató szolgáltatását, a haszná-
lók kaptak egy online kérdőívhez vezető linket. A 
válaszadási hajlandóság igen magas volt (60,7%, 
59,1% és 52,86%); a három felmérés során 1580, 
1593, illetve 1110 kitöltött kérdőív érkezett vissza 
feldolgozásra.
Az eredményeket bármelyik könyvtár lekérdezhet-
te, akár saját könyvtárára, akár valamelyik könyv-
tári hálózatra vonatkozóan, hogy ezáltal valós képet 
festhessen fenntartója számára a könyvtárról és az 
általa hozzáadott értékről. Az online kérdőíveket úgy 
állították össze, hogy a lehető legkényelmesebben és 
leggyorsabban lehessen megválaszolni őket. Mind-
három felmérésben a válaszadók közel kétharmada 
a klinikai személyzetből került ki (orvosok, nővérek 
és más egészségügyi dolgozók), de az intézmény-
vezetők, az adminisztratív munkatársak, a kutatók 
és asszisztenseik is jelentős számban képviseltették 
magukat. A kérdőívek segítségével kimutatható volt, 
hogy mind az egészségügyi ellátórendszer, mind a be-
tegek konkrét és számszerűsíthető anyagi előnyökhöz 
jutnak a kórházi könyvtárak szolgáltatásai révén. A 
klinikai személyzet válaszaiból az derült ki, hogy (a 
három felmérés tanúsága szerint) 5659, 4222, illetve 
3445 munkaórát spóroltak meg a könyvtári segítség-
nyújtás révén. A használók 95,38–98,4%-a kapott 
saját bevallása szerint minden esetben releváns vá-
laszt a könyvtárosoknak feltett kérdésére, és közel 
ugyanilyen arányban szereztek jól használható, új 
ismereteket. A referensz kérdések közel egyharmada 
a betegellátást és -oktatást érintette, és a felmérések 
résztvevőinek 56,13–61%-a vélte úgy, hogy a vála-
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szok javítottak a betegellátás minőségén. Az infor-
mációigénylések további jelentős csoportját képezte 
a kutatástámogatás (29,81–36,9%), az oktatási célok 
(23,7–27%), végezetül az adminisztráció támogatása 
(10,1–11,5%).
Az információk segítségével elkerülhetővé vált szá-
mos fölösleges kórházi és járóbeteg-kezelés, a hosz-
szas várakozás, a gyógyszer-túladagolás és -össze-
férhetetlenség következményei, fertőzések, illetve 
egyéb egészségügyi kockázatok – vagyis a könyvtári 
információ és a könyvtári szolgáltatások egyértelmű-
en pozitívan hatottak az egészségügyi ellátásra. A 
pénzügyi megtakarítások között említhető a felesle-
gesen felírt gyógyszerek és az indokolatlanul hosszú 
kórházi tartózkodás elkerülése.
A kérdőívek értékelése során bebizonyosodott, hogy 
a kórházi könyvtárak által nyújtott információk min-
denképpen kifizetődőek. A pozitív válaszokon kívül 
ezt mutatja az is, hogy a rendkívül elfoglalt egészség-
ügyi személyzet mindhárom alkalommal nagy arány-
ban vette a fáradságot, hogy kitöltse a kérdőíveket.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 121

Hálózatok, regionális rendszerek
Lásd 74, 101, 107

Könyvtártudományi tájékoztatás

112/2019

acKermann, christoph: BIB-oPus – das große deut-
sche Fachrepositorium für Bibliotheks- und Infomations-
spezialisten : der Publikationsserver erschließt auch die 
artikel der Fachzeitschrift BuB : metadaten der ausgaben 
ab 1981 verfügbar – volltexte folgen In: BuB. – 70. (2018) 
11., p. 632-635.
res. angol és francia nyelven

a BIB-oPus, a könyvtár- és információtudományi szak-
emberek nagy szakrepozitóriuma: a publikációs szerver 
tárolja a BuB cikkeit is. Metaadaok 1981-től szerepelnek 
– következnek a teljes szövegek

egyesület -könyvtári -nemzeti; elektronikus könyvtár; 
elektronikus publikáció; gépi dokumentumleírás; Konfe-

renciai anyag -nemzeti; Könyvtártudományi szakiroda-
lom; Könyvtártudományi tájékoztatás

Amikor a német Informatikai és Könyvtári Szövetség 
(Berufsverband Information Bibliothek, BIB) online 
publikációs szervere (OPUS) 2005-ben működni kez-
dett, elsősorban előadásokhoz készített diákat adtak 
rajta közre. A szövetség elnöksége – a VDB (Verein 
Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare) 
vezetőségével egyetértésben – egy ahhoz hasonló 
repozitórium mellett tette le a voksát, mint amilyen 
a felsőoktatási könyvtárakban működik a szakdol-
gozatok és disszertációk elérhetővé tételére. A BIB-
OPUS nevű szakrepozitórium fő célkitűzése az, hogy 
a könyvtáros vándorgyűlések előadásait gyorsabban 
hozzáférhetővé tegye, mintha nyomtatásban jelen-
nének meg, így a szövegek könnyebben fellelhetők, 
kereshetők, valamint szakszerűen és hosszú távon 
megőrizhetők. (A Klostermann kiadó által publikált 
éves konferenciakötetek továbbra is megjelennek.) 
Az el nem hangzott előadások is gyorsan a szerver-
re kerülnek.
2005-ben már 96 teljes szövegű dokumentum állt 
rendelkezésre, melyeknek egyharmada előadás, két-
harmaduk diasor (prezentáció) volt. A vándorgyűlé-
seken bemutatott előadásokhoz készített diák száma 
egyre nőtt, s ezek már a rendezvény alatt letölthetők 
lettek – ez fontos újítás, ugyanis ekkor a legnagyobb 
az érdeklődés az előadások iránt. A kidolgozott szö-
vegek aránya az évek folyamán egyre csökkent a 
diasorok javára, főleg akkortól, amikor 2014-ben 
a VDB o-bib nevű online folyóiratában publikálni 
kezdte a vándorgyűlések előadásainak szerkesztett 
változatait. 2011-től már a poszterek is bekerültek 
a BIB-OPUS-ba, 2015-től pedig már az előadások 
metaadatai és tartalmi kivonatai is.
A BIB-OPUS szerkesztősége jelen van a vándorgyű-
léseken, ahol űrlapon kérik az előadóktól az enge-
délyt a közreadáshoz. A 2018-ban Berlinben tartott 
rendezvény 299 diasora, 22 posztere, 9 tanulmánya, 
3 videója és 160 összefoglalója már olvasható a há-
lózaton. 2015 óta az osztrák könyvtárosegyesület 
(Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare, VÖB) is használja a publikációs 
szervert, mindemellett a feltöltött dokumentumokat 
maguk gondozzák.
A szakrepozitóriumban a közlemények tematikusan 
is áttekinthetőek a létrehozott 20 témacsoport szerint 
(a digitalizálástól a könyvtárépítészeten át az olvasás-
népszerűsítésig). Platformként az OPUS-4-rendszer 
szolgál. A nyílt forráskódú szoftveres támogatásért a 
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Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Branden-
burg (KOBV) felel. A keresés nemcsak a metaadatok 
között lehetséges, hanem a teljes szövegben is. 2018 
nyarán a Buch und Bibliothek (BuB) című folyóirat 
1981 és 2017 közötti közleményeinek metaadatai 
is bekerültek a BIB-OPUS-ba. (Azóta már a cikkek 
szövegei is – a képanyag kivételével.)
A cikket két táblázat is kiegészíti: az elsőben a doku-
mentumok megoszlását témakörök szerint vizsgálták 
(az élen fej-fej mellett a „feldolgozó munka, linked 
data, RDA” és az „elektronikus publikációk, kuta-
tási adatok, open access” található 523-523 tétellel, 
míg a legkevesebb kapcsolódó dokumentummal bíró 
téma a „rendezvényszervezés, nyilvánosság, kultu-
rális terület” 77 tétellel), a második táblázat pedig a 
tíz legnépszerűbb közlemény 2018 júniusi letöltései 
adatait adja közre (egy adatvédelemmel kapcsolatos 
publikáció 195 letöltésben részesült, a 10. helyen 
pedig egy állományvédelemmel foglalkozó anyag 
végzett 139 letöltéssel).

(Murányi Lajos)

Lásd még 109

Kutatás és termelés információ- 
ellátása

113/2019

Bujold, mathieu [et al.]: crowdsourcing a mixed sys-
tematic review on a complex topic and a heterogeneous 
population : lessons learned. – Bibliogr. In: education for 
information. – 34. (2018) 4., p. 293-300.

egy komplex témára és heterogén mintára vonatkozó 
kutatási terület szakirodalmi szemléjének kivitelezése 
crowdsourcing módszerrel

Kutatás információellátása; szakirodalmi szemle; Tájé-
koztatás; Tudományos és szakkönyvtárak

A szisztematikus szakirodalmi szemlék (SR) jel-
lemzően jól körülhatárolt témákra és homogén min-

tákra összpontosítanak. Ezzel szemben egy olyan 
szisztematikus szemle elkészítése, amely komplex 
gyógyászati és ápolási igényekkel rendelkező páci-
ensekre (patients with complex care needs, PCCN) 
vonatkozik, két fő kihívást támaszt: új, nem pon-
tosan körülhatárolt témát és heterogén mintát. Ez 
a cikk összefoglalja, milyen tanulságok vonhatók 
le a szerzők tapasztalataiból a crowdsourcinggal 
kapcsolatban, amelyet a fenti kihívásokra reagálva 
alkalmaztak. A PCCN-eket gyakran több probléma 
együttesen sújtja (egészségügyiek, kapcsolattartá-
siak, szociokulturálisak, pszichológiaiak, az egész-
ségügyi szolgáltatások használatával kapcsolatosak), 
ami nehézkes döntésekhez vezethet különböző érde-
kelt felek között (ők maguk, ápolók, szakorvosok). 
A szerzők által kitűzött szemle célja az volt, hogy 
szisztematikusan értékeljék a PCCN-ek döntésekkel 
kapcsolatos, a szakirodalomban előforduló igényeit. 
Könyvtárosok együttműködése révén öt adatbázisban 
8616 potenciálisan releváns tanulmányt azonosítot-
tak. Egy húszfős szemléző munkacsoportot képeztek 
ki, akik ezután részt vettek 156 releváns tanulmány 
kiválasztásában, speciális online szoftvereket hasz-
nálva. A crowdsourcing módszer fő előnye a külsős 
szemlézők nézőpontjainak sokfélesége volt, ami hoz-
zájárult ahhoz, hogy kialakítsanak egy interszubjektív 
tudásbázist a PCCN-ekkel és a döntési igényeikkel 
kapcsolatos jellegzetes fogalmak osztályozására. 
Összhangban más crowdsourcing-alapú szakirodal-
mi szemlékkel, a szerzők tapasztalatai megerősítik, 
hogy a crowdsourcing hasznos lehet azon szisztema-
tikus szemlékhez, melyek nagyszámú, nem pontosan 
körülhatárolt témákról szóló és heterogén mintákat 
vizsgáló tanulmány vonatkozásában készülnek.

(Autoref.)

Lásd még 88, 115, 135

Oktatás információellátása

Lásd 80, 88, 106
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Vezetés, irányítás

Általános kérdések

114/2019

WIlson, Kerry: collaborative leadership in public library 
service development. – Bibliogr. In: library management. 
– 39. (2018) 8/9., p. 518-529.

Együttműködő irányítás a közkönyvtárak szolgáltatásfej-
lesztéséért

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Közművelődés; 
Közművelődési könyvtár; Szolgáltatások; Vezetés

Az Egyesült Királyság kormányzati kultúrpolitikája 
a kulturális területek és a közszolgáltatások közötti 
együttműködésre ösztönzi az érintetteket. A cikk egy 
olyan kutatást ismertet, amelynek során az ágazatok 
közötti irányítási együttműködés gyakorlatát és ha-
tását értékelték a közkönyvtári szektorban a nem-
zeti Könyvtári Fejlesztési Kezdeményezés (Library 
Development Initiative, LDI) esettanulmányán ke-
resztül. Az Angliai Művészeti Tanács (Arts Council 
England, ACE) 2011 után stratégiai felelősséget vál-
lalt a könyvtárak támogatásáért. Az LDI programot 
2012 februárjában indították el, azzal a céllal, hogy 
erősítse a könyvtárak és a művészetek egymásra ha-
tását (szinergiáját), és tesztelje a könyvtári szolgálta-
tások terén az innovatív együttműködés módszereit. 
A program témái:

új szolgáltatási modellek a művészetek és a kultúra  –
együttműködésére;
koordináció és partnerség az országos gyakorla- –
tokra ható eredmények érdekében;
a könyvek és az olvasás; –
kereskedelmi partnerkapcsolatok. –

2012 és 2013 között 143 könyvtári szervezet, 668 
könyvtáros, 121 könyvtári önkéntes és 217 nem 
könyvtári partnerszervezet részvételével összesen 13 
különálló projektet finanszíroztak 230 ezer font érték-
ben. (Néhány példa: „Élő művészet a könyvtárban”, 
„Könyvek receptre”, „Irodalom a küszöbödön”.) Az 
egyes projekteket külön-külön értékelték, kiemel-
ve az egyedülálló előnyös tulajdonságokat (Unique 
Selling Points, USP) és a könyvtári szolgáltatásokban 

megvalósuló hozzáadott értéket, annak érdekében, 
hogy a közkönyvtári szolgáltatások előnyös tulaj-
donságait a különböző szervezetek széles körével 
együttműködve azonosítsák és támogassák.
A közös irányítás elveit a szakirodalom alapján az 
alábbi tényezőkben lehet összefoglalni:

az együttműködő közösségek ismerete; –
törekvés a „közös cél” együttes elérésére; –
a tulajdonlás, az ellenőrzés és a döntéshozatal  –
megosztása.

Az LDI az ACE könyvtári és múzeumi portfóliójának 
hosszú távú stratégiájába illeszkedik. A projektek idő-
tartama alatt az ACE két könyvtári témában folyta-
tott kutatásokat (Community libraries learning from 
experience [Közösségközpontú könyvtárak tapaszta-
lati tanulása] és Envisioning the library of the future 
[A jövő könyvtárának víziója] címmel), amelyek 
mindegyike hozzájárult a könyvtári szolgáltatások 
fejlesztéséhez.
Az értékelés során az ACE azt kívánta megvizsgálni, 
hogyan teljesültek az LDI stratégiai céljai egy-egy 
témában és a program egészében. További cél volt a 
tanulságok levonása, az innovációk felmutatása, va-
lamint a közkönyvtárak által közvetített egyedülálló 
értékek támogatottságának vizsgálata. Az értékelés-
hez Pawson and Tilley (1997) ún. realista módsze-
rét használták; a „Mi működött és miért?” kérdésre 
választ kereső rugalmas modell az átfogó értékelést, 
az egyes projektek önértékelését és ezek „meta-
értékelésbe” való összesítését foglalta magába. Az 
egyes projektekhez sajátos adatgyűjtési módszereket 
dolgoztak ki, emellett a kulcsfontosságú érintettekkel 
köztes és projektzáró interjúk készültek.
A program legfontosabb tanulságai:

a gyakorlatban együttműködő közösségek ( – colla-
bo rative communites of practice, CoP) építése se-
gíti a közös célok elérését;
a közös tulajdonlás és döntéshozatal a sikeres pro- –
jektek kulcsa;
a könyvtárak unikális értékei (hozzáférés, meg- –
közelítés, megbízhatóság) mellett kidomborodott 
kapocsszerepük emberek és információk, illetve 
különböző szektorok között; ezekre az értékek-
re az LDI projektjei egyaránt pozitív hatást gya-
koroltak.
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Összefoglalva: viszonylag szerény befektetés mellett 
az LDI elérte célját, és arra sarkallta a közkönyvtára-
kat, hogy bővítsék együttműködésüket a többi szek-
torral. Az ACE-nak készített zárójelentés kimondja, 
hogy a jövő könyvtári stratégiáját az LDI által lefek-
tetett alapokra lehet építeni, de ehhez megfelelő po-
litikai és gazdasági feltételek is kellenek; a kiadások 
csökkentése a helyi hatóságok részéről negatívan hat 
a szolgáltatásokra. Ugyanakkor a civil csoportoknak 
és a médiának a közkönyvtárak bezárására adott vá-
laszai egy új együttműködési lehetőségre hívták fel 
a figyelmet.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Tervezés
Lásd 86, 87, 114, 125, 130, 131, 133

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

115/2019

Hoodless, catherine – PInFIeld, stephen: subject 
vs. functional : should subject librarians be replaced by 
functional specialists in academic libraries?. – Bibliogr. 
In: journal of librarianship and information science. – 50. 
(2018) 4., p. 345-360.

szakterületi vagy funkcionális munkamegosztás – avagy 
helyettesítik-e felsőoktatási könyvtárakban a szakrefe-
rens könyvtárosokat az oktatás- és kutatástámogatás 
egyes funkcióinak szakértői?

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Kutatás informá-
cióellátása; munkakör; munkaszervezés; munkaszerve-
zet; oktatás információellátása; személyzet

2012-ben az egyesült királyságbeli Mancheste-
ri Egyetem Könyvtára (University of Manchester 
Library, UML) radikális átszervezést hajtott végre, 
melynek során a hagyományos, szakterület-alapú 
szervezeti felépítést funkcionális munkacsoportokon 
alapulóvá alakították át. (A felsőoktatási könyvtá-
rakban világszerte jellemző régebbi gyakorlatban 
az adott szakterület referense tartja a kapcsolatot az 
egyetemi tanszékkel, felel a témakör állományfej-

lesztéséért és tart szakterület-specifikus információs 
műveltségi képzéseket.) Az UML-ben az egyetemen 
oktatott tudományterületeknek megfelelő öt könyv-
tári részleget (bölcsészettudomány, társadalomtudo-
mány, üzlet és menedzsment, mérnöki és természet-
tudományok, orvos- és egészségtudományok) váltot-
ták le három funkcionális munkacsoportra, melyek 
a kutatástámogatás, az oktatás- és tanulástámogatás, 
valamint a kapcsolatépítés felelősei lettek.
A kutatás során összegyűjtött adatok 11 félig struktu-
rált interjúból származnak, melyeket észak-és közép-
angliai egyetemi könyvtárak vezetőivel készítettek a 
szervezeti struktúrák kiválasztásáról. (Az intézmé-
nyek közül négyben már végbement a funkcionalitás 
köré szervezett átalakítás, egyben folyamatban volt, 
hatban azonban maradtak a hagyományos felépí-
tésnél.) Az Egyesült Királyságban a tradicionális, 
szakterület-alapú könyvtári struktúrákat fokozatosan 
átveszi az új, funkcionális fókuszú szervezeti felépí-
tés, részben az UML-ben lezajlott váltás hatására. A 
változás melletti fő érvnek a következők bizonyul-
tak: a szolgáltatásnyújtás egyenletes színvonalának 
biztosítása; az új szakértelem megszerzése (pl. a 
kutatási adatok területén); a hatékonyság növelése 
és az intézményi prioritásokra való összpontosítás; 
szervezeti kulturális változások ösztönzése; igazodás 
az egyetem stratégiájához; reagálás a költségvetési 
korlátokra; végül esetleges helyi tényezők (pl. egyes 
munkatársak nyugdíjazása, egyetemi tanszékek át-
szervezése) is szerepet játszottak.
A megkérdezett könyvtárvezetők egyöntetűen nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a kutatástámogatást érin-
tő átalakításoknak. Attól függően, mely tényezők 
válhatnak fontossá a jövőben, a funkcionális szakér-
tői szerepeken alapuló nézőpont várhatóan leváltja 
majd a szakterület-alapú megközelítést a felsőoktatási 
könyvtárakban. Ugyanakkor a könyvtári közösség 
ebben nem jutott konszenzusra: több könyvtárvezető 
továbbra is szkeptikus maradt a funkcionális meg-
közelítéssel szemben, és megtartották szakreferens 
könyvtárosaikat. Az emellett szóló érvek a követke-
zők voltak: a tanszékekkel ápolt kapcsolatok fenn-
tartása; személyre szabott szolgáltatások nyújtása; az 
oktatás és kutatás integrált támogatása szakterületek 
szerint; az intézmény méretének figyelembevétele; 
személyzeti kapacitás; a könyvtárosok feltételezett 
ellenállása; a szakterület-alapú szolgáltatások szak-
mai hagyományainak fenntartása.
A funkcionális szakértőkből álló munkacsoportoktól 
elsősorban azt várják, hogy képesek lesznek eleget 
tenni a kutatástámogatás fejlesztési igényeinek. Jelen 
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felmérés alapján ez jelenti sikerük valódi próbáját. A 
funkcionális munkacsoportokra való átállás megva-
lósításai első megítélésre sikeresnek bizonyulnak, 
továbbá előmozdítják az együttműködési kezde-
ményezéseket és a határterületi tevékenységeket. 
Mindazonáltal félő, hogy a szakreferens könyvtárosi 
munkacsoportoknál kevésbé hatékonyak az egyetemi 
intézetekkel való erős kapcsolatok kialakításában. Ez 
tekinthető a funkcionális tevékenységekre felépített 
szervezeti átalakítás fő kihívásának.
Mindennek ellenére a funkcionális alapú megköze-
lítés nem az egyetlen módszer, mellyel a könyvtárak 
fejleszthetik a kutatástámogató szolgáltatásaikat. A 
könyvtári szervezeti struktúrák gyakran a funkcio-
nális és a szakterület-alapú megközelítések közötti, 
változó egyensúlyt képviselnek. A helyi adottságok 
és az egyes intézményi követelmények arra engednek 
következtetni, hogy nincs egyetlen preferált módja a 
könyvtári szolgáltatások átalakításának. Ezzel együtt 
fontos a felsorolt változások és hatásaik nyomon kö-
vetése a felsőoktatási könyvtárakban.

(Pápai Dóra)

116/2019

Hoover, jasmine: gaps in IT and library services at 
small academic libraries in canada. – Bibliogr. In: Infor-
mation technology and libraries. – 37. (2018) 4., p. 15-
26.

az IT és a könyvtári szolgáltatások összehangolatlan-
ságának problémája a kis méretű kanadai egyetemek 
könyvtáraiban

egyetemi könyvtár; Információtechnológia; munkaszer-
vezés; munkaszervezet; olvasószolgálat; személyzet; 
szolgáltatások

A tanulmány egy átfogó felmérés eredményeit ismer-
teti, mely a kisebb kanadai egyetemek könyvtáraira 
összpontosítva 18 felsőoktatási intézményt érintett 
a szóba jöhető 21-ből, figyelmen kívül hagyva a 
nagyobb egyetemek filiáléjaként működő és a csak 
francia tannyelvű intézményeket. Összesen végül 12 
egyetem töltötte ki az online kérdőívet.
Napjainkban a modern felsőoktatási könyvtárak tech-
nológiai csomópontok, melyekben az online szolgál-
tatások egyre inkább meghatározóak a fizikai térben 
elérhetőekhez képest. Mindemellett a könyvtárak 
fizikai terei is új technológiák, adatvizualizációs 
tevékenységek színterei, továbbá a kutatástámo-

gatás is a szolgáltatások szerves részét képezi, a 
repozitóriumok és egyéb digitális adattárak fenntar-
tásával együtt.
A nagyobb felsőoktatási intézményekben a könyv-
tárak önálló informatikai (IT) részleggel bírnak a 
szolgáltatások működtetéséhez, illetve külön IT 
ügyfélszolgálatokat is üzemeltetnek a használóik 
számára. A kisebb intézményekben azonban ehhez 
nincs elég erőforrás. Egyre nagyobbra nyílik az olló 
a könyvtárak technológiai igényei, az IT-alapú szol-
gáltatások menedzselésének kívánalma, illetve az 
egyetemek által nyújtott informatikai szolgáltatási 
lehetőségek között. Az egész felsőoktatási intézményt 
ellátó központi informatikai részlegek ugyanis nem 
tudják azokat a lehetőségeket biztosítani, melyeket a 
könyvtárak működtetése és használóik kiszolgálása 
megkövetelne.
A felmérés eredményei szerint az egyetemeken belül 
a könyvtárak tudományos szervezeti egységnek mi-
nősülnek, a jellemzően központi informatikai rész-
legek pedig az adminisztratív üzemeltetés alá tartoz-
nak. (A válaszadó könyvtáraknak csupán 33%-a ren-
delkezik saját IT részleggel vagy IT munkatárssal.) 
A megkérdezettek mintegy fele válaszolta azt, hogy 
próbálnak javítani a széttagoltságon. Nagyon fontos 
lenne, hogy IT ügyfélszolgálatokat telepítsenek a 
könyvtárakba (a válaszadó intézmények 59%-ában 
jelenleg nincs ilyen). A megkérdezettek 75%-a szerint 
nagy az IT részlegek fizikai távolsága a könyvtárhoz 
képest. Az önálló könyvtári IT mellett megoldás lehet 
a szorosabb együttműködés, egy-egy osztott fele-
lősségi körrel rendelkező informatikus alkalmazása, 
esetleg egy közös bizottság felállítása a két szervezeti 
egység jobb kommunikációja érdekében.
A föderalizált IT szervezeti struktúrák – melyek az 
egyetem egészét felölelik tanszéki, intézeti szinten, 
beleértve a könyvtárat is – intenzív kommunikációval 
társítva képesek biztosítani a leghatékonyabb üze-
meltetést, szemben a manapság jellemző túlcentrali-
zált modellekkel. Az osztott felépítés a dinamikusan 
változó informatikai környezethez történő hatékony 
alkalmazkodást is lehetővé teszi. A könyvtári sze-
mélyzetnek is rugalmasan alkalmazkodnia kell az el-
várásokhoz, folyamatosan fejlesztve az informatikai 
készségeket és képességeket, emellett kívánatos az 
is, hogy közel maradjanak a használói közösségek-
hez, például az adott egyetemi szervezeti egységekbe 
beépülő könyvtárosok révén. Ahol csupán egy-két 
könyvtáros foglalkozik IT kérdésekkel, mert nincs 
önálló IT részleg, ott felértékelődik a szabályzatok, 
útmutatók, illetve az IT-alapú szolgáltatásokat érintő 
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havi jellegű konzultációk jelentősége. Amennyiben 
a tájékoztató és olvasószolgálat legalább néhány 
egyszerűbb informatikai ügyfélszolgálati feladatot 
át tud vállalni, az nagymértékben tehermentesítheti 
az IT feladatokért felelős munkatársakat. Ameny-
nyiben saját IT részleg szolgál ki egy könyvtárat, 
akkor is folyamatos konzultáció szükséges azoknak 
a megfelelő üzemeltetési formáknak a megtalálásá-
hoz, melyek hatékony és rugalmas reagálást és fel-
adatmegoldást tesznek lehetővé. Az IT részleg felé 
küldött kérések számáról és a megoldási sebességről 
készített statisztikai kimutatás segíthet optimalizálni 
a munkafolyamatokat.
Összefoglalva tehát a felmérés eredményeit: az egye-
temi szervezeti struktúra optimalizálása, a kompeten-
ciák javítása és szinten tartása a munkatársak folya-
matos képzésével, illetve az IT szolgáltatásoknak és 
ügyfélszolgálati tevékenységeknek a könyvtárhoz 
való fizikai közelsége garantálhatja a mainál maga-
sabb szintű kiszolgálási színvonalat.

(Németh Márton)

Lásd még 86, 111, 121

Pénzügyi és gazdasági kérdések

117/2019

KouIs, Dimitrios [et al.]: Operational and financial as-
pects for delivering a consortium shared lms – The mI-
Tos project. – Bibliogr. In: journal of library administra-
tion. – 58. (2018) 5., p. 482-502.

Egy konzorciumi közös IKR elindításának működtetési és 
pénzügyi vonatkozásai: a mITos projekt

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár; 
Integrált gépi rendszer; Költségvetés; munkafolyamat; 
szoftverválasztás

Az új generációs könyvtári integrált rendszerek vagy 
könyvtári szolgáltatási platformok a könyvtárak új 
központi információs rendszerei. Ezek segítségével 
az olyan hagyományos funkciók, mint a katalogizá-
lás, a példánykezelés, a kölcsönzés, a használói nyil-
vántartás és a gyűjteményszervezés olyan szolgálta-
tásokkal bővülnek, mint a korszerű keresőfelületek 
alkalmazása OpenURL hivatkozásokkal, az elektro-
nikus forráskezelés (ERM) és a digitális adatkezelés, 
beleértve az e-könyvek szolgáltatását. A fejlesztések 

egyik fő csapásiránya a több felhasználós (multi-
tenant) támogatás megjelenése a közösen használt 
IKR-ek révén. Egy másik fejlődési út a szolgáltatás-
ként biztosított felhőalapú infrastruktúra, melynek 
köszönhetően egy-egy frissítés a szolgáltatótól egy-
szerre érkezik meg az összes könyvtár rendszerére. 
A könyvtárak által önállóan kezelt IKR-ek helyett a 
közös, több felhasználós, felhőalapú rendszerek hasz-
nálata jelentős előnyökkel jár: segítségükkel egyrészt 
költségmegtakarítás érhető el a licenc és fenntartás 
terén, másrészt csökkenthető a könyvtár informatikai 
és feldolgozó munkacsoportjának létszáma.
A Görögországi Felsőoktatási Könyvtárak Egyesüle-
te (HEAL-Link) 2009 után nem csupán Görögország 
gazdasági helyzetének romlásával – és az ebből kö-
vetkező súlyos költségvetési megszorításokkal – volt 
kénytelen szembenézni, hanem a konzorciumukba 
tartozó könyvtárak elavult IKR-jei okozta nehézsé-
gekkel is. A 2013-ban indult MITOS projekt kereté-
ben az addigi rendszerekről egy több felhasználós, 
megosztott IKR-re álltak át, ettől várva a működtetési 
költségek csökkenését. A 36 HEAL-Link tagintéz-
mény közül 26-an vállalták a részvételt a projektben. 
A legnagyobb kihívást az adatok migrációja jelentet-
te, mivel a könyvtárak addigi IKR-jei hat különböző 
cég termékét képviselték, és két eltérő MARC for-
mátumot használtak.
A HEAL-Link székhelyeként az Athéni Nemzeti 
Műszaki Egyetem lett a projekt adminisztratív és 
menedzsment feladataiért felelős szervezet. Az első 
lépés a megfelelő IKR kiválasztása volt több mint 
ezer specifikáció előzetes listája alapján. Csupán két 
cég pályázott, az Innovative és az Ex Libris. A beszer-
zési bizottság az Innovative Sierra nevű platformja 
mellett döntött. A cég 34 különböző szoftvermodult 
és 345 könyvtári alkalmazotti jogosultságot kínált, 
továbbá részletes migrációs tervet, valamint konfi-
gurációs szolgáltatást és helyszíni továbbképzést is 
biztosított. (Végül a költségek 59%-át fordították a 
szoftverre és a licencekre, 18%-át a migrációra és 
konfigurációra, 5%-át a dolgozók továbbképzésére, 
18%-át pedig a támogató szolgáltatásra.)
Az implementációhoz centralizált irányítási rend-
szert építettek ki a projektet koordináló könyvtár-
ban. A MITOS központi támogató munkacsoportja 
öt könyvtárosból és informatikusból áll, ők egy help 
desk irodát tartanak fenn, ahol a tagintézmények 
könyvtárosai segítséget és képzést kaphatnak. Ezen 
felül a támogató csoport felelős a rendszer adminiszt-
rációjáért, a monitoring és karbantartási, valamint 
a főbb konfigurációs feladatokért. Az egyes intéz-
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mények képviselői a saját könyvtárukra jellemző 
adatok (bibliográfiai rekordok, példányadatok, olva-
sók, beszerzések, stb.) kezeléséért felelnek. A közös 
katalogizálás koordinálására szakértői bizottságot 
állítottak fel.
Az egy évig tartó migrációs folyamat során először 
exportálták az adatokat a régi IKR-ekből, elvégezték 
a konverziót MARC21 formátumra, majd kiszűrték a 
duplumokat és összevonták az összetartozó rekordo-
kat. A második fázis során az adatokat áttelepítették 
az új rendszer tesztváltozatára. A tesztelést követő 
harmadik fázisban került sor az Innovative részéről 
a végső konfigurációra, majd a negyedik fázisban 
verifikálták a migrált rekordokat és élesítették az új 
rendszert, amely egy évvel a működés kezdetét kö-
vetően valóban költséghatékonyabbnak bizonyult, 
mint a könyvtárak által önállóan üzemeltetett in-
tegrált rendszerek fenntartása. (Más görögországi 
könyvtárak adatai alapján a MITOS konzorciumban 
elért, egy könyvtárra vetített migrációs költség és az 
önálló IKR-re való egyéni migrálás költségei között 
1,7–5,6-szoros volt a szorzó.)
A jövőre vonatkozóan a projekt résztvevői két fej-
lesztési irányt tűztek ki: egyrészt, hogy egy egyetem 
hallgatója hozzáférhessen az összes partnerkönyvtár 
szolgáltatásához, másrészt, hogy a tagkönyvtárak ösz-
szehangolják a nyomtatott dokumentumok állomány-
alakítását is. Végezetül olyan további szolgáltatások 
közös megvalósítása is tervben van, mint az intézmé-
nyi repozitóriumok vagy a kutatásiadat-kezelés.

(Bódog András)

Lásd még 79, 87

Személyzet
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Ivy clarKe, rachel – KIm, young-In: The more things 
change, the more they stay the same : educational and dis-
ciplinary backgrounds of american librarians, 1950–2015. 
– Bibliogr. In: journal of education for library and informa-
tion science. – 59. (2018) 4., p. 179-205.

változás és állandóság – az amerikai könyvtárosok kép-
zettségi háttere, 1950–2015

Felmérés; Képesítés; Könyvtárosi hivatás; személyzet

A sokszínűségről szóló diskurzus az amerikai könyv-
táros szakmán belül általában a társadalmi nemre 
vagy az etnikai hovatartozásra összpontosít, de a 
történeti kutatások egyúttal a munkatársak képzett-
ségi és diszciplináris hátterét tekintve is egysíkú-
ságot mutatnak. A könyvtárosok hagyományosan a 
bölcsészettudományok felől érkeznek, különösen az 
anglisztika és a történettudomány területéről. De va-
jon, miközben az oktatásban a figyelem fókuszába a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudo-
mányok és a matematika (közös rövidítéssel: STEM) 
kerülnek, tükröződik-e ez a változás a könyvtárosok-
nál? A szerzők az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
(ALA) által akkreditált mesterképzési programokról 
az utolsó öt évből anonimizált adatokat gyűjtöttek, 
láttak el kódokkal és osztályoztak, annak érdekében, 
hogy meghatározzák a könyvtárosok képzettségi és 
diszciplináris hátterét, és azt, hogy ez mennyiben 
tér el (ha eltér egyáltalán) az elmúlt 65 év adataitól, 
illetve a kortárs amerikai átlagnépességre vonatko-
zó statisztikáktól. Nem meglepő módon azt találták, 
hogy a mai könyvtárosok még mindig túlnyomórészt 
az anglisztika és a történelem területéről jönnek – éles 
ellentétben az amerikai átlagnépesség által jellemző-
en megszerzett üzleti és egészségügyi végzettségek-
kel. A STEM területek továbbra is meglehetősen hi-
ányosak a könyvtárosok előképzettségében, ellenben 
a művészeti alapképzéssel rendelkező könyvtárosok 
száma nő, talán a 21. századi könyvtárakban elvárt 
kreativitással, rugalmassággal, innovációval és koc-
kázatvállalással összefüggésben.

(Autoref.)

Lásd még 87, 88, 115

Marketing, közönségkapcsolatok

119/2019

deardorFF, ariel – romero, dylan: From Python 
to raspberry Pi : celebrating Pi day with data science. 
– Bibliogr. In: college & research libraries news. – 79. 
(2018) 11., p. 613-628.

A Pythontól a Raspberry Pi-ig: a π-nap ünneplése adattu-
dománnyal egy felsőoktatási könyvtárban
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Eszköztár; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzé-
se -felsőoktatásban; Információtechnológia; Marketing; 
Programozás; rendezvény

A Kaliforniai Egyetem San Francisco-i campusán 
egészségtudományok oktatásával foglalkoznak. Az 
egyetemi könyvtár 2015 táján új utakat keresett a 
használók kiszolgálására, a számítástechnikai és a 
vállalkozói készségek fejlesztésére, ezért két pilot 
projektet indítottak: az Adattudományi Kezdeménye-
zést (Data Science Initiative) és az Alkotóműhelyt 
(Makers Lab).
Az Alkotóműhely 2015-ben nyitotta meg kapuit. 
Kezdetben csak időszaki workshopokat tartottak, 
idővel azonban egy élettel teli, hétfőtől péntekig 10 
órától 18 óráig nyitva tartó tér jött létre a könyv-
tárban, amelyet önkéntesek és egyetemi dolgozók 
működtetnek. Az egész hónap folyamán különböző 
programokat, workshopokat kínálnak az érdeklő-
dőknek. Az Alkotóműhely a kreativitás megélésére 
ösztönzi az egyetemi közösséget, azáltal, hogy itt 
ki-ki megtanulhatja, hogyan működik a 3D-s nyom-
tatás, vagy éppen kézműveskedhet, gombot készíthet 
vagy az Arduinóval (programozható mikrovezérlő) 
bütykölhet. A résztvevők akár a tanulmányaikhoz 
kötődő, akár személyes projektet is bevihetnek az 
alkotótérbe.
2016-ban indult a könyvtárban az Adattudományi 
Kezdeményezés, amely a számítástechnikai kép-
zések hiányát hivatott betölteni. A cél az volt, hogy 
fejlesszék a hallgatók, az oktatók és a dolgozók 
számítástechnikai és adatokkal kapcsolatos készsé-
geit – az egyetem szakterületéhez híven az egész-
ség javításának érdekében. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy órákat tartanak és konzultációs lehe-
tőséget biztosítanak a következő témákban: progra-
mozás (R, Python, Unix és SQL programnyelven), 
adatvizualizáció, adatmenedzsment, gépi tanulás, 
statisztika, bioinformatika. A képzések a kezdőknek 
szólnak, és az a céljuk, hogy a kutatások résztvevői 
felkészüljenek a nagy orvosbiológiai adathalmazok 
használatára és a reprodukálható kutatások kivite-
lezésére.

A két projekt partnerségben működik, elvégre mind-
kettő a készségek fejlesztésére összpontosít a vizu-
alizáció, a programozás és az elektronika területén. 
A közös munka elmélyítésére a π-nap megünneplése 
kínált alkalmat, amelyet a pí (π) számjegyei (3,14) 
miatt március 14-én tartanak – e nap alkalmából a két 
csapat 2017-ben és 2018-ban is programokkal készült 
az Alkotóműhelyben. Kettős cél lebegett a szemük 
előtt: az, hogy bemutassák az Adattudományi Kezde-
ményezés és az Alkotóműhely keretében elérhető szá-
mítógépes erőforrásokat (főként kódolási kurzusokat, 
programozható elektronikát), továbbá hogy építsék a 
közösséget. Fontos volt még az is, hogy a könyvtár 
munkatársai is lehetőséget kapjanak a résztvevőkkel 
való együttműködésre, emellett továbbfejlesszék sa-
ját programozási készségeiket is.
A 2017-es program egy vidám, interaktív workshop 
volt csoportmunkával egybekötve. Az érdeklődők 
megismerhették a Python programnyelvet (amely 
népszerű az egészségtudományok területén), ezen-
kívül a Raspberry Pi programozásával is foglalkoz-
tak, kitérve arra is, hogy ezt az eszközt hogyan lehet 
egy kutatáshoz felhasználni. A 2018-as π-nap során 
az egészségügyben használható programozható esz-
közökre koncentráltak (Raspberry Pi és Arduino), 
melyekhez biometrikus érzékelőket kapcsoltak (pl. 
pulzusmérő, ujjlenyomat-, erő- és mozgásérzékelő). 
Mind 2017-ben, mind 2018-ban stílszerűen pizza és 
pite várta a résztvevőket, a napot pedig egy verseny 
zárta, ki tudja felmondani a π minél több számjegyét 
emlékezetből.
2017-ben 20 fő, 2018-ban 16 fő látogatott el a prog-
ramra. Mindkét rendezvényt sikeresként könyvelték 
el, hiszen a résztvevők kipróbálhatták az új techno-
lógiákat és megismerhették, hogy milyen eszközö-
ket és lehetőségeket biztosít az egyetemi könyvtár. 
Pozitívum volt még, hogy a π-nap során az egyetem 
különböző területeiről érkezők építhettek kapcsola-
tokat egymással.

(Bognár Noémi Erika)

Lásd még 89, 90, 93, 99
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Felhasználók és használat
Általános kérdések

120/2019

HajIBayova, lala: leveraging collective intelligence : 
from univocal to multivocal representation of cultural 
heritage. – Bibliogr. In: journal of documentation. – 74. 
(2018) 6., p. 1190-1203.

a kollektív tudás kiaknázása: a kulturális örökség több-
szólamú reprezentációja felé

Használó; Hozzáférhetőség; Információs társadalom; 
Közgyűjtemény; Kulturális örökség; Társadalmi kezde-
ményezés

Jelen tanulmány áttekintést ad a kulturális örökséget 
őrző közgyűjteményekről, valamint a crowdsourcing 
kezdeményezésekről, illetve a kulturális értékekkel 
foglalkozók egyöntetű és többszólamú reprezentáci-
ójának nézőpontjai közötti feszültségekről. Ezután a 
szerző amellett érvel, hogy ahhoz, hogy élénk és ha-
tékony crowdsourcing közösségek jöhessenek létre, 
miközben biztosítjuk a crowdsourcing projektekben 
részt vevő önkéntesek munkájának minőségét is, el-
engedhetetlen, hogy újragondoljuk és átalakítsuk a 
reprezentáció és a szervezetek hagyományosan egy-
öntetű, felülről lefelé hierarchizált megközelítését. A 
cikk ezeket a kérdéseket kívánja körüljárni.
Az elméleti jellegű cikk a foucault-i hatalom–tu-
dás problémakört és a reprezentációra vonatkozó 
elméleteket a kulturális örökséggel kapcsolatos 
crowdsourcing projektek eljárásaira és gyakorlata-
ira alkalmazza.
A foucault-i szemüvegen keresztül a közgyűjtemé-
nyi szakemberek a tudás–hatalom kapcsolat aktív 
részeseinek tekintendők, mivel közvetlenül érdekel-
tek az ismeretek reprezentációjában, szervezésében 
és terjesztésében, amit nemcsak a kulturális örökség 
őrzőintézményeinek mint a tudás hagyományos ka-
puőreinek szerepén keresztül gyakorolnak, hanem, 
és ez még fontosabb, a kulturális örökség reprezen-
tációjából és szervezéséből fakadó hatalom birto-
kosaiként.
A tanulmány hozzájárul a kulturális örökséggel kap-
csolatos crowdsourcing kezdeményezések elméleti 
megalapozásához, emellett értelmezési keretet kínál 

a kulturális örökség kifejeződéseinek többszólamú 
reprezentációjához, amelyben az önkéntesek hangja 
ugyanolyan érvényességgel bír, mint a közgyűjtemé-
nyi szakembereké.

(Autoref.)
Lásd még 76

Használat- és igényvizsgálat

121/2019

ruTledge, Hannah: diving into data : analyzing infor-
mation requests to understand information needs at a 
pediatric hospital. – Bibliogr. In: journal of hospital librar-
ianship. – 18. (2018) 4., p. 293-305.

az adatok mögött: a tájékoztatási statisztika elemzése az 
információs igények vizsgálata céljából egy gyermekklini-
ka könyvtárában

Igény; Kórházi könyvtár -betegeké; statisztika; szak-
könyvtár -egészségügyi; szolgáltatások használata; Tá-
jékoztató munka
A könyvtárak mindennap gyűjtik a használati adato-
kat, mégis nehézséget jelent a számukra annak szem-
léltetése, hogyan szolgálja ki a könyvtár a használók 
információs igényeit, és hogy pontosan mik is ezek 
az igények. A jelen kutatás egy gyermekklinika négy 
különböző, családoknak szóló könyvtárában gyűjtött 
napi statisztikák felhasználásával hároméves időtáv-
latban elemzi a páciensek családtagjainak és a kór-
házi személyzetnek az információkéréseit. Összesen 
1406 információkérést elemeztek, 848-at a páciensek 
családtagjaitól, 558-at a kórházi személyzettől. A 
változók között megkülönböztették a kérdés típusát, 
a szóban forgó témakört, a felhasznált forrásokat, a 
kérés okát, valamint a könyvtárosok által a haszná-
lónak nyújtott segítségre fordított időt. Az ehhez ha-
sonló elemzések hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban 
megértsük a használók információs igényeit, továbbá 
előmozdítják az állományalakításra, a használók el-
látására, a marketingre és a használati statisztikákra 
irányuló erőfeszítéseket.

(Autoref.)

Lásd még 90, 95, 97, 103, 104, 110, 111
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Olvasás

122/2019

KošanovÁ, martina: Biblioterapie a biblioterapeutická 
praxe v SVK Plzeňského kraje. – Bibliogr. In: čtenář. – 
70. (2018) 9., p. 303-307.

Biblioterápia és biblioterápiás gyakorlat a Plzeňi Regioná-
lis egyetemi és Tudományos Könyvtárban

Beteg olvasó; Biblioterápia; csoportos foglalkozás az 
olvasókkal; Könyvtárügy története; olvasás; regionális 
könyvtár; Tudományos és szakkönyvtárak

A biblioterápiának több meghatározása létezik, mind-
egyik lényege a segítségre irányul. A definíciókban 
szerepel a könyvek gyógyító és személyiségfejlesztő 
hatása, az irodalom terápiás alkalmazása, az önisme-
reti munka támogatása, az interaktív folyamatok és 
a képzelőerő ösztönzése, az olvasás lélektámogató 
ereje, a reszocializációs és fejlesztő célok megva-
lósítása, az elvesztett lelki egyensúly és önbizalom 
visszaállítása. A képzelet világába való átvezetés se-
gíti a problémák megoldását, az irodalmi hősök által 
ugyanis a biblioterápia résztvevői elrugaszkodhatnak 
saját élethelyzetüktől, gondjaiktól.
A biblioterápia története az ókori görög és alexandri-
ai könyvtárakig nyúlik vissza, már a thébai könyvtár 
bejárata fölött is ott állt a felirat: „A lélek patikája”. 
A könyvek gyógyításra való használatának konkrét 
leírásával a 18–19. századtól találkozhatunk. A 19. 
század végén már a modern kórházak és klinikák 
is rendelkeztek könyvtárakkal. A 20. század elején 
Samuel Crothers foglalkozott az irodalom alkalma-
zásával a nehéz élethelyzetbe jutottak segítésében, 
ettől kezdve nevezték biblioterápiának ezt a mód-
szert. A kórházak egyre gyakrabban vettek igénybe 
könyvtári szolgáltatásokat; az orvosok együttműköd-
tek a könyvtárosokkal. A következő fordulatot a II. 
világháború utáni időszak hozta, 1946-ban használták 
először a módszert gyerekek és felnőttek körében. 
1966-ban jelentek meg azok a szabályok, amelyek 
a páciensek számára összeállított könyvtárak kiala-
kításának és a könyvek válogatásának szempontjait 
részletezték. Londonban már 1969-ben nemzetközi 
képzés indult a kórházban dolgozó könyvtárosok szá-
mára, és megjelent a klinikai könyvtáros terminus is. 
Ekkor kezdték kiadni a biblioterápiával foglalkozó 
Book Trolley című folyóiratot. 

A plzeňi könyvtárban 2017 februárjában indult elő-
ször egy tízfős csoport a szerző és munkatársai szer-
vezésében, kéthetente tartott háromórás foglalkozá-
sokkal. A résztvevők elsősorban az affektív bipoláris 
zavarokkal küzdőkből kerültek ki, életkoruk 18 és 
65 év között mozgott. Az első három hónap után 
hatalmas sikernek számított, hogy a csoport tagjai 
a könyveken már képesek voltak nevetni és sírni. 
A terápia fő célja a morális támogatás nyújtása, a 
magány és elszigeteltség kezelése, az önbizalom 
erősítése, az intellektuális és alkotó tevékenységek 
felé való irányítás, valamint a lelki egyensúly meg-
teremtése volt.
A biblioterápia folyamatának hat fázisa a következő:
1.  olvasás (hallgatás) megfelelő terápiás anyagból;
2.  azonosulás az irodalmi hősökkel vagy szituáció-

val; 
3.  átélés (projekció), érzelmi aktivizálás vagy meg-

nyugtatás; 
4.  katarzis, megtisztulási folyamat; 
5.  szembenézés önmagunkkal; 
6.  változás a viselkedésben vagy a hozzáállásban.
A biblioterápia interdiszciplináris jellege miatt a tera-
peutának speciális pedagógiai, pszichológiai, könyv-
tártudományi, irodalomtudományi ismeretekkel és 
pozitív kisugárzással, jó kapcsolatteremtő készséggel 
kell rendelkeznie. A terápiához a megfelelő eszközök 
a hagyományos nyomtatott vagy hangoskönyvek. A 
munkaforma lehet hangos felolvasás vagy dramatizá-
lás, melyek során a terapeuta a csoport tagjait jobban 
megismeri. A plzeňi könyvtárban kizárólag csoport-
terápiát alkalmaznak. Az irodalom kiválasztása a 
csoport „mikroklímájától” függ, lehet szépirodalom, 
tudományos vagy ismeretterjesztő szakirodalom. A 
szépirodalom az ember- és valóságismeret alapvető 
forrása, a szakirodalom hozzájárul az önismeret, il-
letve az általános ismeretek és tudás fejlődéséhez. A 
könyvtári terápiás csoport tagjai előnyben részesítik 
az önéletrajzi műveket, de kedvelik a cseh klassziku-
sokat is (Neruda, Sova, Hašek). A szépirodalomból a 
pszichiátriai környezetben játszódó alkotások a leg-
népszerűbbek, például Irwin D. Yalom művei.
Számos kisebb városi könyvtár él a biblioterápia kü-
lönböző formáival. A plzeňi könyvtár csoportos fog-
lalkozásaival, jó gyakorlatával a szomszédos lengyel 
könyvtárakhoz hasonlóan biblioterápiás könyvtári 
központtá kíván válni.

(Prókai Margit)
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Használók képzése

123/2019

auBerry, Kendra: Increasing students’ ability to iden-
tify fake news through information literacy education and 
content management systems. – Bibliogr. In: The refer-
ence librarian. – 59. (2018) 4., p. 179-187.

Hogyan fejlesszük az álhírek felismerésének képességét 
az információs műveltségi képzések segítségével?

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatás-
ban; Információs műveltség; Társadalmi követelmények

Az „álhírek” (fake news) kifejezés széles körben 
használatos, és sokféle, a megtévesztéssel kapcsola-
tos fogalmat takar. Az álhírek elleni védekezésben az 
információ igaz vagy hamis voltát jelző címkézésénél 
hatékonyabbnak látszik, ha tartalmát körültekintően 
értékeljük, tehát eredetét, létrehozóját és léthozása 
céljait egyaránt vizsgáljuk. Ezt szolgálja számos 
ellenőrző lista, amelyek olyan szempontokat adnak 
meg, mint az információ forrásának frissessége, re-
leváns volta, presztízse, pontossága és céljai. A for-
rások értékelésének oktatásakor a korszerű szemlélet 
megköveteli, hogy ne csak az információk fogyasz-
tására fókuszáljunk, hanem arra is, hogy mi magunk 
is állítunk elő információkat.
Az Indian River Állami Főiskola (Fort Pierce, Flo-
rida) könyvtárában az információ életciklusának 
áttekintését, a hírforrások megtalálását (megfelelő 
keresőeszközök és a kereséshez szükséges szókincs 
megismerése útján), valamint a híranyagok kritikai 
értékelését állították a középpontba egy hírekkel fog-
lalkozó online információs műveltségi modul megal-
kotásával, melyet a főiskola elektronikus tanulmányi 
rendszerében tettek elérhetővé 2017 őszi félévétől.
Az új modulban az információs életciklust írott szö-
vegek és a Blackboard tartalomkezelő rendszerben el-
érhető képek segítségével ismerhetik meg a hallgatók, 
a hírforrások megtalálását az Opposing Viewpoints 
nevű adatbázisban gyakorolhatják, az értékeléshez 
pedig az IFLA How to spot fake news [Hogyan ismerd 
fel az álhíreket] elnevezésű infografikáját és az ún. 
RADAR (Relevance, Authority, Date, Appearance, 
Reason for writing, azaz relevancia, megbízhatóság, 
időpont, megjelenés, megírás oka) módszert használ-
ják fel. A menet közbeni visszacsatolást rövid kvíz 
és online fórum szolgálják. A modul zárásaképpen a 
hallgatók esszében számolnak be egy megbízható hír 

kereséséről és értékeléséről, ami alapján maguknak 
is hamisítaniuk kell egy álhírt.
Az információs műveltségi képzések általános ta-
pasztalata, hogy a hallgatók képesnek érzik magukat 
arra, hogy felismerjék az álhíreket, viszont gyakran 
valójában nem tudják, hol keressék azok jeleit. Ennek 
megfelelően az oktatás csak akkor lehet hatékony, ha 
a hallgatókat arra késztetik, hogy interakcióba lépje-
nek a forrásokkal, és reflektáljanak arra, hogy egyes 
szövegek mitől lesznek tanulmányaik szempontjából 
megbízhatóak vagy megbízhatatlanok.

(Koltay Tibor)

124/2019

SCHwARTZ, judith: visual literacy : academic libraries 
address 21st century challenges. – Bibliogr. In: refer-
ence services review. – 46. (2018) 4., p. 479-499.

A vizuális írástudás: 21. századi kihívás a felsőoktatási 
könyvtárak számára

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Információs műveltség; Kép; Szabvány 
-könyvtári

Az írástudás új formái (új írástudások) sokarcúak, 
a jellemzésükre használt terminusok pedig egy-
mással kicserélhetők és átfedik egymást. A vizuális 
írástudás (visual literacy) is, amellett, hogy szakte-
rületektől független, több, a vizuális, a szöveges, a 
digitális és a technológiai írástudások körébe tartozó 
kompetenciaegyüttest foglal magába.
A szakirodalomban számos érvet találunk arra, hogy 
miért kellene a könyvtárosoknak vizuális írástudást 
tanítaniuk. A legfőbb ok az, hogy a könyvtár feladatai 
közé tartozik a hallgatók tanulmányi előmenetelének 
támogatása – a poszterprezentációk, infografikák, 
adatvizualizációk készítése, továbbá a képek etikus 
felhasználása ma már elengedhetetlen kompetenciá-
nak számítanak a felsőoktatásban résztvevők számá-
ra. A vizuális írástudás oktatását támogatja az ACRL 
(Association of College and Research Libraries) 
Visual Literacy Competency Standards for Higher 
Education című szabványgyűjteménye is. Az ellen-
érvek közül a legfontosabb, hogy a hallgatók ez irá-
nyú felkészítése a szakoktatók dolga. Egy 118 választ 
hozó és 16 interjúval kiegészített felmérés azt mu-
tatja, hogy az észak-amerikai egyetemi könyvtárak 
munkatársainak többsége nem oktat vizuális írástu-
dást. Mindössze a válaszadók 37,3%-a jelezte, hogy 
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a vizuális írástudás náluk része a használóképzésnek. 
(Esetükben az érintett főbb témakörök a következők 
voltak: képek keresése, jogszerű felhasználása; gra-
fikonok, infografikák, adatvizualizációk készítése és 
értékelése; kutatási poszterek tervezése; Microsoft 
és Adobe szoftverek kezelése; digitális történetme-
sélés; PechaKucha prezentációk tartása; weboldalak 
kritikai értékelése.) Arra a kérdésre, hogy ismerik-e 
az ACRL említett szabványgyűjteményét, a válasz-
adó könyvtárosok csupán 44,1%-a felelt igennel; 
továbbá 41,5%-uk vélekedett úgy, hogy a vizuális 
írástudáshoz szükséges technikai készségek átadása 
a könyvtár feladata.
Mindez arra enged következtetni, hogy a vizuális 
írástudás és annak az információs műveltség kere-
tében történő oktatása még nem része a könyvtárak 
kínálatának, valamint a többféle jártasságot magában 
foglaló írástudás (multiliteracies, többszörös művelt-
ség) elfogadottá válása is lassan megy végbe.

(Koltay Tibor)

125/2019

Wray, christina c. – mulvIHIll, rachel: Framing up 
digital literacy : reviewing and reframing information liter-
acy modules. – Bibliogr. In: The reference librarian. – 59. 
(2018) 4., p. 195-204.

A digitális írástudás az információs műveltség új keret-
rendszerében: az információs műveltségi modulok újra-
gondolása egy felsőoktatási könyvtárban

Didaktika -felsőoktatási; Felsőoktatási könyvtár; Hasz-
nálók képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; 
Távoktatás; Tervezés

Az egyesült államokbeli ACRL (Association of Col-
lege and Research Libraries) Information Literacy 
Framework for Higher Education [Az információs 
műveltség felsőoktatási keretrendszere] elnevezé-
sű dokumentumának 2016-os megjelenése és vele 
az Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education [Az információs műveltség és kom-
petencia követelményrendszere a felsőoktatásban] 
címen 2000-ben közreadott információs műveltségi 
kompetenciaszabvány-gyűjtemény hatályon kívül 

helyezése a Közép-floridai Egyetem (UCF) könyv-
tárának esetében is új helyzetet teremtett.
A könyvtár által 2008 és 2012 között kidolgozott 
információs műveltségi modulok közül a legnépsze-
rűbb a hivatkozás módjaival és a plágium elkerülé-
sével foglalkozó (az APA és az MLA stílussal kap-
csolatban külön modult kínáló) képzéssorozat volt. 
További modulok a szakirodalmi szemle összeállítá-
sát, a keresési stratégia megalkotását, a weboldalak 
értékelését, az információkeresést, a szakterületi in-
formációk keresését, valamint az információ életcik-
lusát fedték le. A képzés a modulok megalkotása óta 
e-learningen alapul, és össze van kötve az egyetem 
tanulmányi rendszerével (Canvas). A 2016/2017-es 
tanévben a hallgatók közel 20%-a (13 105 fő) teljesí-
tett legalább egy információs műveltségi modult.
Az ACRL új keretrendszerének megjelenése után az 
UCF könyvtárában napirendre került a modulok meg-
újítása. Ehhez el kellett dönteni, hogy elegendő-e a 
meglévő anyagok kiegészítése, vagy inkább újrater-
vezésre van szükség. A következő szempontok szerint 
mérlegeltek: megfelelnek-e a modulok az új tanulási 
céloknak, az elvárt technológiai szabványoknak és 
az online oktatás legjobb gyakorlatainak, továbbá 
időben ki tudják-e őket dolgozni a könyvtár munka-
társai és megvan-e hozzá a szakértelmük. Végül az 
információs műveltségi modulok teljes újragondolása 
mellett határoztak. Az ACRL új keretrendszeréhez 
való igazítás során a modulok számát ötre csökken-
tették (a plágium elkerülése; hivatkozás; bevezetés a 
kutatásba; az információ életciklusa; bizonyítékalapú 
kutatás). Ezek felépítése során arra törekedtek, hogy a 
készségek listaalapú átadása helyett az információról 
való gondolkodás egyre komplexebb, problémaköz-
pontú megközelítése érvényesüljön. Végül a tanulási 
célok kijelölését követően az oktatási programot az új 
információs műveltségi keretrendszer fő tézisei köré 
szervezve összeállították a modulok és a részmodulok 
tantervi „térképét”. Az érvényesített fő szempontok 
az egyes területek hézagmentes lefedése, a tanuló-
központúság és a 21. századi információs műveltségi 
kompetenciák átadása voltak.

(Koltay Tibor)

Lásd még 89, 93, 104, 140
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Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés

Digitalizálás

126/2019

sePP, Florian – jäger, martin: Weiter auf erfolgskurs!  
die digitalisierungskampagne von bavarikon nimmt Fahrt 
auf In: Bibliotheks-magazin. – (2018) 2., p. 18-21.

Tovább a sikeres úton! Lendületben a bavarikon di gi ta li-
zá ciós kampánya

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás; Együttmű-
ködés -regionális; elektronikus könyvtár; Kiállítás; Portál

A bavarikon, Bajorország művészeti, kulturális és 
helyismereti digitális platformja 2017-ben is sike-
resnek bizonyult. Az év legjelentősebb eseménye a 
portál első virtuális kiállítása volt Martin Luther und 
die frühe Reformation in Bayern. Anhänger, Gegner, 
Sympathisanten [Luther Márton és a korai reformá-
ció Bajorországban. Követők, ellenfelek, szimpati-
zánsok] címmel. Az angol és német nyelvű kiállítás, 
melynek keretében 19 különböző partnerintézmény 
jóvoltából 16 500 új tárgy került fel a bavarikonra, 
nagy visszhangot keltett, és széles körben ismertté 
tette a portált.
A bavarikon közreműködő intézményei között több 
múzeum, levéltár, műemlékvédelmi és közigazgatási 
testület található. A portál tartalma is sokszínű: meg-
találhatók rajta kéziratok, régi nyomtatványok, térké-
pek, érmék, szobrok stb. Ezt a sokféleséget a jövőben 
is erősíteni fogják. Az évi két alkalommal ülésező, 
a digitalizálási projektekről döntést hozó bavarikon-
tanács amellett foglalt állást, hogy a dokumentumtí-
pusok széles kínálata kerüljön a gyűjteménybe (ze-
nei kéziratok, történeti értékű hangzóanyagok, bajor 
írónők hagyatékai stb.). A Bajor Állami Könyvtár 
(Bayerische Staatsbibliothek, BSB) kulcsszerepet 
játszik a portál fejlődésében. Nemcsak szervezőként, 
szerkesztőként, műszaki szolgáltatóként, hanem ta-
nácsadóként és segítőként is a partnerek rendelkezé-
sére áll. A BSB bavarikon-csapata gondoskodik a kü-
lönböző adatok egységesítéséről is. Emellett különle-
gességnek számítanak a 3D-s digitali zált objektumok, 

melyeket a BSB szakemberei ingyenesen készítenek 
el a társintézmények számára. (Az év végéig összesen 
57 ilyen dokumentum kerül fel a portálra.)
2018-ra két virtuális kiállítást terveznek a bajor al-
kotmány 200., valamint a forradalmi Bajor Szabad-
állam 100. évfordulója kapcsán, de előkészületben 
van egy kisebb kiállítás is az 1914 és 1923 közötti 
bajor szükségpénzekről.
A bavarikon 2017-ben új utakat keresett a nyilvános-
ság felé: először a közösségi médiában találkozhattak 
vele a használók (Facebook-oldalának ezernél több a 
követője), majd a portál októberben hírlevelet indí-
tott, mely havonta jelentkezik új tartalommal.

(Murányi Lajos)

Lásd még 133, 136

Adatbázisok
Lásd 71, 75, 105, 109

Audiovizuális, elektronikus, optikai 
információhordozók

127/2019

BlacKWell, michael: national eBook summit : a prism 
for the state of library digital content. – Bibliogr. In: com-
puters in libraries. – 38. (2018) 10., p. 25-29.

nemzeti eKönyv Találkozó: pillanatkép a digitális könyvtá-
ri tartalmak helyzetéről

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Együttműködés -szakterü-
leti; Elektronikus könyv; Formátum -gépi; Hozzáférhető-
ség; Konferencia -nemzeti; Könyvkiadás és könyvkeres-
kedelem; Megőrzés

2018 júniusában az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
(ALA) és a tagszervezeteként működő Association 
of Specialized and Cooperative Library Agencies 
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(ASCLA) szervezésében tartott Nemzeti eKönyv 
Találkozó alkalmat adott könyvtárosok, digitális 
tartalomszolgáltatók, kiadók és egyéb érdekelt felek 
tapasztalatcseréjére. A rendezvény kitűzött célja egy 
írásban rögzített együttműködési terv kialakítása volt 
a digitális tartalmak hozzáférhetőségének javítására, 
illetve a meglévő szolgáltatások elemzésének, érté-
kelésének elősegítésére.
Az e-könyvek kölcsönzési mutatói a könyvtárakban 
ugyan növekednek, de kijelenthető, hogy ez nem 
ellensúlyozza a hagyományos dokumentumok köl-
csönzésének visszaesését. Ezzel párhuzamosan az 
e-könyvek piacán csökkent a nagy kiadók részese-
dése a független kiadók és a szerzői kiadások javára. 
E művek azonban nagyon sokszor kívül maradnak 
a könyvtárak látókörén, egészen addig, amíg a kér-
déses kiadvány népszerűsége el nem ér egy kriti-
kus szintet, és fel nem karolja egy nagyobb kiadó. 
Ezért mindenképp szemléletváltásra van szükség a 
könyvtárak részéről, hogy naprakészen tarthassák 
gyűjteményüket.
További gondot jelentenek a költségek, ugyanis az 
e-könyvek könyvtáraknak kínált ára túl magas, sok-
szor megegyezik a fogyasztói árral. A szűkre szabott 
pénzügyi keretek miatt egyre több intézmény számá-
ra okoz nehézséget a használói igényeket kielégítő 
elektronikus és hangoskönyv-gyűjtemények építé-
se. Kiemelkedő az idegen nyelvű és a mainstream 
ízlésen kívül eső irodalomra szánható források hi-
ánya, de megoldandó problémát jelent az is, hogy 
míg a tudományos és szakkönyvtárak olvasói egy 
e-könyvből általában csak egy adott fejezetre kí-
váncsiak, a közkönyvtárakban a teljes művek iránti 
igény a jellemző.
Ami a könyvtárak számára jelenleg elérhető licen ce-
lési modelleket illeti, az örökre szóló, egyszerre egy 
olvasót engedélyező modellek mellett a fix időszakra, 
jellemzően két évre szóló licenccsomagok kedvezőbb 
díjakkal operálnak, viszont sok cím elveszhet az adott 
kiadó digitális kínálatából a szerződés lejártakor. 
Vannak művek, amelyek évekkel megjelenésüket 
követően válnak népszerűvé, és előfordulhat, hogy 
kölcsönzésük felfutásának idejére kikerülnek a kiadó 
szolgáltatási csomagjából, arról nem is szólva, hogy 
a címek kiesése ellehetetleníti a könyvtárak megőrző 
funkcióját. Megoldást jelenthet a rugalmas licenccso-
magok összeállítása, de ehhez a könyvtáraknak és a 
kiadóknak közös nevezőre kell jutniuk. Ezt segítheti 
a Panorama Projekt, amely az első jelentős adatori-
entált kutatás a könyvtári e-könyvek könyvpiacra 
gyakorolt hatásainak kimutatására.

A rengeteg egymás mellett létező platform és elekt-
ronikus könyvformátum sem könnyíti meg a könyv-
tárak és használóik dolgát. Nem interoperábilis az 
Amazon Kindle formátuma, viszont népszerűsége 
okán a közkönyvtárak nem hagyhatják figyelmen 
kívül. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, 
hogy szabványosított formátumra van szükség, így 
sokan nagy reményeket fűznek az EPUB3-hoz, töb-
bek között az akadálymentes hozzáférés követelmé-
nyeinek való megfelelése miatt.
További kulcskérdés, hogyan mérjük az e-könyvhasz-
nálatot. A Big Data részeként elvileg teljeskörűen 
elérhetőek lennének a könyvtárak statisztikai ada-
tai, ám kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes 
adatok védelmére. Nemzeti adatmegosztási projekre 
lenne szükség, akár a Panorama Projekt résztvevőivel 
együttműködésben, hogy a könyvtárak jobban szol-
gálhassák a közösséget és célzott lépéseket tehesse-
nek az e-könyv-szolgáltatás terén.
A könyvszakma és a könyvtári szféra már megkezdte 
a felmerült problémák megoldásainak kidolgozását. 
Ezúttal azonban az elméleti lehetőségek számbevéte-
le nem lesz elegendő: az érdekeltek tetteire is szükség 
van ahhoz, hogy a könyvtárak megőrizzék relevanci-
ájukat az egyre bővülő digitális világban.

(Bódog András)

Lásd még 96

Információ- és kommunikációs  
technológia

128/2019

greene, jessica davila – roBerTs, Warren: From 
gIs to uavs : emerging opportunities for drone support 
services in academic libraries. – Bibliogr. In: Public serv-
ices quarterly. – 14. (2018) 3., p. 255-264.

A térinformatikától a drónokig: új szolgáltatások a felsőok-
tatási könyvtárakban

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatás-
ban; Információtechnológia; jogi kérdések -könyvtárban; 
Kölcsönzés; szolgáltatások

A műszaki eszközök kölcsönzése a felsőoktatási 
könyvtárakban a nehezen beszerezhető technoló-
giákat és digitális eszközöket is elérhetővé teszi a 
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használók számára, így ezek révén sikeresen vehet-
nek részt különböző tanulmányi és kutatási projek-
tekben.
A drónok kapcsán először is az alapfogalmak szo-
rulnak tisztázásra. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
a személyzet nélküli légi jármű rövidítése, amelyet 
minden utas és pilóta nélküli repülőgépre (közke-
letűen: drónra) értünk. UAS (Unmanned Aircraft 
System) a pilóta nélküli légi rendszer rövidítése. 
Ez magában foglalja a járművet és minden eszközt, 
amely a működtetéséhez szükséges. Végezetül UCAV 
(Unmanned Combat Aerial Vehicle) a pilóta nélküli 
harci repülőgép rövidítése. 
A drónokat ma már a természettudományok (környe-
zettudomány, vegyészet, geológia, régészeti geofizi-
ka, térképészet stb.) mellett a társadalomtudományok 
(újságírás, művészetek, bölcsészettudományok) is 
széles körben használják adatok gyűjtésére, fénykép-
felvételek, videók készítésére.
A Claremont Főiskola Könyvtára 2009 óta foglal-
kozik térinformatikai rendszerekkel (Geographical 
Information Systems, GIS). Egy pályázati forrás se-
gítségével létesítettek egy GIS-labort, később ez az 
egység a könyvtár Digitális Eszköztárába, majd a 
kutatást, oktatást és tanulást támogató részlegbe tago-
zódott. 2014-ben indították útjára a „Fejlett technoló-
giák kölcsönzése” programot. Kezdetben egy Google 
szemüveget, egy sportkamerát és egy Leap Motion 
Controllert (kézmozdulatokat követő eszköz, amely 
által kezeinkkel irányítható a számítógép) lehetett 
kölcsönözni. Az eszközök igénylése Google űrlappal 
történt. 2015-ben vásároltak egy Phantom 1 drónt, 
amelyet azonban nem tudtak azonnal használatba 
venni, mert időközben változtak a pilóta nélküli légi 
járművekre vonatkozó jogszabályok. Mire – egy év 
múlva – elérhetővé lehetett tenni a drónt rekreációs 
célokra, a technológia majdnem elavult. A helyzet or-
voslására a könyvtár GIS-szakértője elvégzett egy, az 
új jogszabályoknak megfelelő képzést a drónok kuta-
tási és oktatási célú használatához, illetve 2017-ben 
beszereztek egy újabb, Phantom 3-as eszközt. 2018-
ban a biológiaoktató és a GIS-szakértő együttműkö-
désével a főiskolán olyan kurzust indítottak, amely 
a drónok felhasználásával foglalkozott a környezet-
tudomány és a biológia területén, kitérve a drónok 
működtetésére és a szükséges szoftverekre is.
A drónprogram pozitív hozadéka, hogy egy korábban 
ki nem elégített igényre sikerült reagálni. Szintén si-
kerként könyvelhető el, hogy mindezt a drónokra vo-
natkozó jogi szabályozásnak való teljes megfeleléssel 
tudták megvalósítani. Kihívást jelent azonban, hogy 

a drónok még mindig nagyon drágák, miközben az 
egyes modellek jellemzően nagyon hamar elavulnak. 
Ráadásul a technológia nem tökéletesen megbízható, 
aminek következtében az eszközök könnyen elvesz-
hetnek vagy megsérülhetnek.
Mielőtt egy könyvtár drónok kölcsönzésébe fogna, 
érdemes figyelembe vennie néhány szempontot. A 
kutatási vagy oktatási célból működtetett drón ve-
zetéséhez jogosítvány szükséges, ennek megszer-
zése időigényes és drága. Naprakésznek kell lenni 
a drónokra vonatkozó szabályozást, többek között 
a drónok regisztrálását illetően. Elengedhetetlen to-
vábbá, hogy felmérjék az igényeket a projekt meg-
kezdése előtt, hogy a ráfordított idő, pénz és humán 
erőforrás megtérüljön. A használóknak biztostani 
kell emellett a konzultáció lehetőségét olyan kérdé-
sekben, mint például a drónok felelős működtetése 
és a használat etikai normái. Ha még nem léteznek 
az intézményben drónhasználati szabályok, ki kell 
dolgozni azokat. A megvásárolt eszközt biztosítani 
kell eltűnés vagy sérülés esetére. Végül célszerű be-
fektetni ejtőernyőbe, erősebb akkumulátorba, extra 
propellerekbe és minden olyan eszközbe, amely biz-
tosíthatja a tartós használatot.
A továbblépés kapcsán a Claremont Főiskola Könyv-
tárában fontolgatják, hogy több kisebb – elsősorban 
rekreációs és kísérletezési célokat szolgáló – eszközt 
is vásárolnak a jövőben, valamint egy olyat, ame-
lyet kifejezetten kutatási és oktatási felhasználásra 
szánnak.

(Tóth Máté)

129/2019

HaHn, jim F.: virtual reality learning environments : de-
velopment of multi-user reference support experiences. 
– Bibliogr. In: Information and learning science. – 119. 
(2018) 11., p. 652-661.

Virtuálisvalóság-alapú tanulókörnyezetek: egy 
többhasználós információkeresési és tájékoztató rend-
szer fejlesztése

Elektronikus könyv; Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási 
könyvtár; gépi információkeresési rendszer; Információ-
technológia; olvasószolgálat; referensz

Jelen cikk egy esettanulmány eredményeit kívánja 
ismertetni, amely virtuális valóságon (VR) alapuló 
tanulókörnyezetekkel foglalkozik, egy többhasználós 
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információkeresési és tájékoztató rendszer kialakítá-
sára és integrációjára összpontosítva.
Az esettanulmányok módszertanát használó cikk cél-
ja egy olyan alkalmazott szoftverfejlesztés bemutatá-
sa volt, amely a szöveges böngészés élményét kínálja 
a HTC Vive virtuálisvalóság-headset segítségével. 
Adatforrásként az API-n keresztül elért, HathiTrust 
Digitális Könyvtárból származó nyílt szövegkorpuszt 
használták.
Egy felsőbbéveseknek szóló informatikai projekt-
kurzus hallgatóival együttműködve a projektcsoport 
kifejlesztett egy szoftvert egy többhasználós VR él-
mény kipróbálására, amelynek funkciói lehetővé te-
szik a használó számára, hogy e-könyveket és egyéb 
digitalizált tartalmakat keressen, fedezzen fel és vá-
lasszon ki a HathiTrust Digitális Könyvtárból.

Összességében a rendszert egy e-könyvekkel kap-
csolatos kísérlet prototípusául fejlesztették ki, hogy 
modellezzék, milyen lehetőségeket tartogat a VR 
a böngészésre, a tájékoztatásra és oktatási célokra 
a könyvtárakban. A kísérleti VR-olvasóteremben a 
használók képessé válnak együtt felfedezni a digitá-
lis gyűjteményeket. A VR rendszerbe beépítették a 
tájékoztató könyvtárosi segítségnyújtást is, beleértve 
a valós idejű kommunikációt chatszolgáltatás révén, 
illetve különböző szövegkiemelési és -módosítási 
eszközöket, amelyek csak a VR környezetben való 
tanulás sajátjai.

(Autoref.)

Lásd még 81, 84, 94, 95, 99, 116

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

130/2019

scHlIPF, Fred – moorman, john a.: repurpose with a 
purpose : converting nonlibrary spaces into public librar-
ies In: american libraries. – 49. (2018) 9/10., p. 34-39.

Újratervezés: nem-könyvtári terek átalakítása közkönyv-
tárakká

Átépítés; Enteriőr; Könyvtárépítés, berendezés; Könyv-
tárépület -közművelődési; Közművelődési könyvtár; Ter-
vezés

Gyakran előfordul, hogy egy meglévő épületet kell 
könyvtári célra átalakítani, ami komoly kihívásokat 
hordoz magában. Sok épület nem rendelkezik azok-
kal a jellemzőkkel, amelyek szükségesek lehetnek a 
könyvtári funkcióhoz (pl. elegendő természetes fény, 
rugalmas alakíthatóság, erős födém stb.). Ha túl sok 
ilyen jellemzőt találunk, akkor az eredmény vagy egy 
diszfunkcionális épület, vagy hatalmas pénzpazarlás 
lesz. Az átalakítás előtt minden esetben körültekintő 
tervezéssel kell kezdeni a munkát. Mindenképpen 
szükség van kompromisszumokra, de ha egy tervben 

leírjuk az ideális állapotot, akkor legalább tisztában 
leszünk azzal, hogy hol engedtünk az igényeinkből 
a megvalósulás érdekében.
Számos oka lehet annak, hogy egy meglévő épületet 
alakítanak át könyvtárrá. Pozitívum lehet a jó hely-
szín, a parkolási lehetőség, a meglévő infrastruktúra 
(pl. gáz, villany, víz), a jó állapotban lévő épület, 
amelyet viszonylag könnyű könyvtárrá alakítani, 
illetve a modern épület, amely mentes a régi techno-
lógiai megoldásoktól (pl. elavult vagy veszélyessé 
vált szigetelőanyagok, rossz minőségű festékek stb.). 
Rossz érv viszont a pénzspórolás, hiszen a nem szak-
mabeliek rendszerint nem képesek felmérni, hogy 
mennyi költséggel jár egy ilyen átalakítás.
Többféle épülettípust lehet újrahasznosítani könyv-
tári céllal. (A cikk az Egyesült Államok urbaniszikai 
jellemzőivel, épülettípusaival számol.) Ezek közül 
az egyik legsikeresebbek szoktak lenni a diszkont-
áruházak, amelyek földszintről megközelíthetők, 
jellemzően egyszintesek, nagy belmagassággal ren-
delkeznek, sok parkolóhelyük van, továbbá a köz-
művek is biztosítottak. Ezzel szemben gondot jelent, 
hogy általában nincsenek ablakaik, nem központi az 
elhelyezkedésük, és olcsó anyagok felhasználásával 
készültek. Az iskolaépületek általában nem alkalma-
sak könyvtárnak (a terek, az építőanyagok, illetve a 
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födém terhelhetősége miatt), viszont vannak sikeres 
projektek, amikor a tornatermet alakították át ilyen 
célra. Szintén akad példa sikeres átalakításokra ko-
rábbi banképületekből. Az erős épületszerkezet álta-
lában komoly ráfordítás nélkül is alkalmassá tehető, 
a páncélteremből pedig raktárakat vagy akár irodákat 
is ki lehet alakítani az áthatolhatatlan zárszerkeze-
tek eltávolítása után. Az üzletházak általában nem 
felelnek meg könyvtári célra, mert nem kellően ter-
helhető a födém, ugyanakkor rövidebb polcokkal és 
azok megfelelő elhelyezésével át lehet hidalni ezt a 
problémát is. Az üzletsorok csak ideiglenes jelleggel 
(pl. a könyvtár költözése során) és csak akkor jelen-
tenek jó választást, ha a könyvtár forgalmas üzletek 
mellett kap helyet. Régi kormányzati épületek átala-
kítása kapcsán is találhatunk jó példákat, de általában 
oka van annak, hogy ezeket az épületeket kiürítették 
(parkolási nehézségek, korszerűtlen vagy veszélyes 
építőanyagok).
Nagyon sok példa van arra, hogy különböző épü-
leteket könyvtárrá alakítanak, de ezek közül nem 
mindegyik mondható sikeresnek. Amennyiben nagy 
a közösség részéről a nyomás, hogy egy meglévő 
épületet fogadjon el a könyvtár, akkor a következő 
lépésekre mindenképpen szükség van: készüljön 
egy írott elképzelés arról, hogy mire van szüksége a 
könyvtárnak, ezt a dokumentumot ne befolyásolják a 
javasolt épület lehetőségei; egy építész és egy épület-
gépész bevonásával értékeljük az épület állapotát és 
azt, hogy egyáltalán megfelelhet-e a kívánt kritériu-
moknak; végül szükséges, hogy az építész becsülje 
meg az átalakítás költségeit is.
A javasolt épület visszautasítása gyakran nem nép-
szerű a közösség szemében. Ennek a döntésnek a 
kommunikálásába vonjuk be a szakértőket is, hiszen 
a „rossz hír” hozóiként a projektet követően nem ne-
kik kell együttműködniük a közösséggel.

(Tóth Máté)

131/2019

WolFF-WölK, andrea – roHde, Ilona – reuTer, 
Jutta: Zwischen Tradition und Moderne : der Bibliotheks-
neubau der universität marburg. – Bibliogr. In: aBI-Tech-
nik. – 38. (2018) 4., p. 300-316.
res. angol nyelven

Hagyomány és modernség: a Marburgi Egyetem új 
könyv tárépülete

Egyetemi könyvtár; Enteriőr; Gépesítési kérdések -általá-
ban; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai; Tervezés

A cikk szerzői – az igazgató, az olvasószolgálat veze-
tője és az építkezésért felelős munkatárs – négy feje-
zetben mutatják be a marburgi új egyetemi könyvtár 
(https://www.uni-marburg.de/de/ub) építését.
A Marburgi Philipps Egyetemet és könyvtárát 1527-
ben alapították. A 2018. április 30-án felavatott új hu-
mán- és társadalomtudományi campusszal (Campus 
Firmanei) együtt a könyvtár visszatért a történelmi 
belvárosba. A most átadott új épület így már a hato-
dik helyen található, és az egyetem harmadik önálló 
könyvtárépülete (az első 1900-ban, a második 1967-
ben létesült). Hessen tartomány vezetése 2007-ben 
120 millió eurót bocsátott az egyetem rendelkezésére 
egy olyan új könyvtár megépítésére, amely a központi 
és a kilenc tanszéki könyvtárat integrálja. Ehhez 3,2 
millió médiaegységet kellett összegyűjteni, jó részü-
ket szabadpolcon téve hozzáférhetővé, emellett tanu-
ló-, munka- és kommunikációs terekre volt szükség a 
hallgatók és a kutatók számára, valamint kapcsolatot 
kellett biztosítani a helyi és országos információs 
infrastruktúrához. Helyszínül a belváros szolgált, 
mégpedig a néhai női klinika területe a régi botanikus 
kert mellett; a könyvtár ezáltal a kampusz közepére 
került. A tervezést a darmstadti Sinnig építésziroda 
végezte, amely 2009-ben megnyerte a pályázatot. (Az 
építkezés 2014 tavaszán indult egy hesseni vállalat, 
az LBIH kivitelezésében, a birtokbavétel pedig 2017 
nyarán kezdődött.)
Az épület egy hosszú új építésű szárnyból és egy 
felújított műemlék épületből áll. Az állományt, az 
olvasószolgálati és a rendezvénytereket az új épü-
letrészben, a könyvtáros munkaterületeket az egy-
kori női klinikán helyezték el. (Az új építésű rész 
hasznos területe 18 500 m2.) Az új épület fontos ré-
sze az átrium, amely nemcsak bejáratként szolgál a 
könyvtárhoz, hanem a város két részét is összeköti; 
itt kapott helyet a diákok által működtetett kávézó 
(CoLibri) is.
A cikk szakmai része a könyvtári koncepcióval, a 
belsőépítészeti kérdésekkel és a könyvtártechnika 
ismertetésével foglalkozik, sorra véve a térkoncepció 
és vezérlőrendszer, az állományelrendezés és könyv-
tártechnika, illetve a „hely a tanulásra és a kommu-
nikációra” alfejezetek szempontjait.
Az új épület könyvtári koncepcióját három alapelv 
határozta meg: az alapszolgáltatások biztosítása sze-
mélyzettől függetlenül a teljes nyitvatartás alatt; a 
nyomtatott, az AV- és az elektronikus dokumentumok 
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legyenek gyorsan elérhetők; végül a könyvtár ne csak 
a Firmanei campus térbeli központja legyen, hanem 
tanuló- és kommunikációs helyként is működjön. A 
térkoncepció és tájékoztatórendszer alfejezetben az 
egyes szintek kialakítását mutatják be (a látogatókat 
szolgáló funkciók a földszintre koncentrálódnak). Az 
állományelhelyezéssel foglalkozó részből megtudjuk, 
hogy a gyűjtemény 40%-a szabadpolcra került, míg 
a többi dokumentum tömör raktárakba. A könyvtár-
technika következetesen épít az RFID-technológiára 
és a kölcsönzést (visszaosztást) segítő, önkiszolgáló 
gépekre. A „hely a tanulásra és a kommunikációra” 
alfejezetből pedig kiderül, hogy 1250 munkaállomás 
áll az olvasók rendelkezésére a klasszikustól a közös-
ségiig – 37 egyéni kabinnal és 19 csoportszobával.
Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az új könyv-
tár mind az egyetemi polgárok, mind a városlakók 
tetszésével találkozik. Bár a komplex technológia 
finomhangolása hónapokat vehet még igénybe, a 
könyvtári folyamatok és a rájuk épülő szolgáltatások 
az első naptól kezdve működnek. A használók hamar 
megismerték a helyszíneket, és intenzíven használják 
a könyvtárat. Még sok a teendő: a zárható olvasói 
szekrényeket és a médiaközpont hardverét még nem 
szállították le, továbbá a próbafázis után a munkafo-
lyamatok és a szervezeti struktúrák véglegesítése is 
hátravan. (A szerzők két rajzzal és húsz fényképpel 
illusztrálják a leírtakat.)

(Murányi Lajos)

Számítógépes könyvtári rendszerek

132/2019

BreedIng, marshall: library systems report : cycles of 
innovation In: american libraries. – 50. (2019) 5., p. 22-
35.

Könyvtári rendszerek 2019: az innováció ciklusai

Integrált gépi rendszer; szoftver; szoftverválasztás

A könyvtári rendszerek világát jelenleg eltérő fejlesz-
tési modellek jellemzik: míg a felsőoktatási intézmé-
nyek könyvtáraiban az új technológiák, mindenek-
előtt a könyvtári szolgáltatási platformok (KSZP-k) 
térhódításának vagyunk tanúi, addig a közkönyvtá-
rakban a tartósan bevált, ugyanakkor öregedő archi-
tektúrájú rendszerek bővítésével kívánnak megfelelni 

a kor követelményeinek. A piac mindemellett zárt: 
lassan növekszik és néhány nagyvállalat dominálja, 
a kevés szereplő miatt a bővülés pedig főként egymás 
kárára valósulhat meg.
A piacvezetők közös jellemzője, hogy – a régi rend-
szereik „bütykölése” helyett – kifejezetten nyitottak 
az innovatív megoldásokra, ezzel összhangban az 
Ex Libris és az OCLC is elősorban a felsőoktatási és 
szakkönyvtárak rendszereinek KSZP-kbe való köl-
töztetésén fáradozik. 2018-ban az Ex Libris Alma 
terméke volt a legkelendőbb, ez 115 új szerződés-
kötést jelentett összesen 448 könyvtárral. Emellett 
113 licencmegállapodás született a cég Primo nevű 
discovery szolgáltatására. Az OCLC, kissé lemarad-
va, 53 új licencszerződést tudott kötni az adott évben 
a WorldShare Management Services KSZP-re.
Az IKR-ek terén a SirsiDynix vitte el a pálmát a 
Symphony 107 eladásával, a cég BLUEcloud termé-
keit szintén szép számban értékesítették. A ByWater 
Solutions 43 darab, mintegy 225 könyvtárat érintő 
szerződést kötött a nyílt forráskódú Koha rendszer-
re.
Az eddigiek mellett említést érdemel az Innovative 
Interfaces, amelynek új fejlesztése egy, a kap-
csolt adatok (linked data) technológiájára és a 
BIBFRAME-re épülő új könyvtári platform. Az inno-
vatív megoldások elterjedése a könyvtári szakmában 
általában lassú, és ha megalapozott új technológiá-
ról is van szó, át kell mennie mindenekelőtt a korai 
implementálók (early adopters) rostáján. Az utóbbi 
idők nagy bukásai a Kuali OLE és az Intota voltak, 
míg az Alma és a WorldShare Management Services 
a sikertörténetek közé tartoznak. 
A webalapú interfészekre való átállás jelentős kapaci-
tásokat kötött le az elmúlt években, ugyanakkor ezek 
fontos előrelépést jelentettek a grafikus felhasználói 
felületekhez képest. Ami a discovery rendszereket 
illeti, megjelenésükkor azt feltételezték, hogy a leg-
több könyvtár ugyanattól a szállítótól szerzi majd be 
a könyvtári gyűjteménykezelő rendszerét, ahonnan a 
discoveryjét. Mára a discoveryk közötti különbségek 
elmosódtak, és már csak a Primóra jellemző, hogy 
az Almával együtt vásárolják.
Az elmúlt időszakban megnövekedett a nyílt forrás-
kódú rendszerek használóinak száma, az Egyesült Ál-
lamokban az IKR-telepítések 14 százalékát teszik ki 
ilyen szoftverek. A rendszerek szállítóinak üzleti mo-
dellje eltér a többi vállalatétól, és főleg a támogatási 
(support) szolgáltatásra fekteti a hangsúlyt. Az 1999-
ben indult Koha ma a világ minden régiójában jelen 
van, egyes országokban (pl. Indiában, Malajziában, 
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Törökországban és a legtöbb latin-amerikai ország-
ban) piacvezetőként. A Koha-szupportszolgáltatást 
nyújtó ByWater Solutions 2017-hez képest megnégy-
szerezte a rendszer használóinak körét, és jelenleg 
1221 Koha-használó könyvtár számára nyújt támo-
gatást. Az egyesült királyságbeli PTFS Europe szin-
tén a nyílt forráskódú rendszerek használóit célozza 
meg: Európa-szerte nyújtanak támogatást Kohát imp-
lementáló könyvtáraknak, 2018-ban 109 szerződött 
ügyfelük volt. Nyílt forráskódú fejlesztésként meg-
említendő még a FOLIO platform, amelynek tényle-
ges bevezetése az alapfunkcionalitás kifejlesztéséig 
még várat magára.

(Dancs Szabolcs)

Lásd még 102, 117

Számítógép-szoftver
Lásd 119

Elektronikus könyvtár

133/2019

gÁBrIšovÁ, Henrieta: Analýza možností využitia výsled-
kov digitalizácie v knižniciach : sprístupňovanie digitál-
neho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom 
inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu. – Bibli-
ogr. In: ITlib. – 22. (2018) 3., p. 11-15.
res. angol nyelven

elemzés a könyvtárak digitalizálási eredményeinek kiak-
názásáról: a tudományos könyvtárak digitális tartalmai-
nak elérése az intézményi repozitóriumok által – kutatási 
eredmények

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Elektronikus 
könyvtár; Hozzáférhetőség; Kulturális örökség; Megőr-
zés; Tervezés; Tudományos és szakkönyvtárak

A kulturális örökség elválaszthatatlan részét alkotják 
a digitalizált és digitálisan keletkező dokumentumok. 
A szerző szakdolgozata alapján a cikk a Szlovákiában 
elérhető digitális repozitóriumokat elemzi, tipológi-
ájuk, tulajdonságaik, tervezésük és megvalósításuk 
szerint. Az intézményi repozitóriumokat hatféle 
szempont szerint definiálhatjuk, melyeket 2004-ben 

Mark Ware határozott meg: interneten keresztül el-
érhető adatbázisok; tudományos tartalmakból állnak; 
intézményi kötődésűek; kumulatív és tartós elvekre 
épülnek; nyitottság és interoperabilitás jellemző rá-
juk; céljuk a gyűjtés, megőrzés és hozzáférés biz-
tosítása.
Az intézményi vagy konzorciumi formában szerve-
zett repozitóriumok a létrehozóik speciális szükség-
leteihez alkalmazkodnak. A digitalizálás stratégiai 
tervezése nemzeti szinten hangsúlyozottan fontos, de 
intézményi szinten is nagy a jelentősége. A szlovák 
tudományos könyvtárak feladatait a könyvtári tör-
vény határozza meg, mely szerint a kulturális örökség 
részeként folyamatosan megőrzik a hagyományos és 
digitális dokumentumokat; tudományterületek szerint 
szakosodnak; az állam finanszírozza működésüket; 
továbbá csatlakoznak a digitalizálási projektekhez.
A kutatás a következő témákra fókuszált: a tudo-
mányos könyvtárak publikációs tevékenységének 
aktuális állapota; hozzáférési lehetőségek a digitális 
tartalmakhoz a digitális repozitóriumok révén; gya-
korlati ismeretek beépítése a projektbe a második 
legnagyobb szlovák könyvtár (a Pozsonyi Egyetem 
Könyvtára) tapasztalatai alapján. A kutatás során 
kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazására is 
sor került. A világ öt legnagyobb tudományos adat-
bázisa alapján 16 terület kiválasztásával követték 
nyomon a szlovák könyvtárakat. Elemezték a tudo-
mányos könyvtárak munkatársainak publikációs te-
vékenységét 2010 és 2014 között, különös tekintettel 
a láthatóságra. Végül kérdőíves felmérést végeztek a 
tudományos könyvtárak repozitóriumainak használa-
táról. További szempont volt a digitalizált és digitális 
dokumentumok gyűjtésének és hosszú távú megőrzé-
sének biztosítása, valamint a könyvtári tevékenység 
dokumentáltsága.
A vizsgált intézményekben előrelépés volt tapasz-
talható a repozitóriumok építésével és használatával 
kapcsolatban, főként a könyvtárak és más közgyűj-
temények szakmai együttműködésének területén. A 
kulturális örökség digitális tartalmainak megőrzésé-
ben és közvetítésében további pozitív hatással járhat 
a konzorciumok kialakítása, a szomszédos cseh és 
lengyel példák alapján. A könyvtári és más intézmé-
nyi digitalizálási stratégiák elkészítése, egyeztetése, 
összehangolása nemzeti szinten is fontos feladat.

(Prókai Margit)

Lásd még 80, 92, 112, 126, 129
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Kapcsolódó területek
Múzeumok, levéltárak

134/2019

KOVÁč, Mišo A.: Literárne múzeum Rakúskej národnej 
knižnice vo Viedni In: Knižnica. – 19. (2018) 3., p. 78-79.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Irodalmi Múzeuma

Kézirat -költői, írói; Kiállítás; Múzeum; Nemzeti könyvtár

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Irodalmi Múzeumá-
nak 2015-ben megnyílt kiállítása az osztrák irodalom 
jelentős szerzőinek eredeti műveit mutatja be a 18. 
század végétől napjainkig. Az intézmény tágabb ér-
telmezés szerint olyan világirodalmi múzeum, amely 
az osztrák gyökerekkel rendelkező szerzőket is fel-
öleli, illetve a soknemzetiségű és többnyelvű Habs-
burg Birodalom különböző nemzetiségű, Bécsben élt 
íróit is magában foglalja. A gyűjtemény többek között 
tartalmazza Franz Kafka, Robert Musil, továbbá fon-
tos szlovák és lengyel írók alkotásait is. A nemzeti 
könyvtár múzeumi épülete a történelmi városrészben, 
a hajdani császári és királyi udvari kamara levéltárá-
nak épületében, az ún. Grillparzer-házban található. A 
műemléki védettség alatt álló, 1844-ben épült ház a 
bécsi biedermeier építészet egyik gyöngyszeme.
Az osztrák irodalom tematikus és történeti kiállítása 
az első és második emeleten kapott helyet, a har-
madik emelet a jelenkori alkotásokat mutatja be. A 
látogatók technikai kiállításvezetőként táblagépeket 
használhatnak. Az állandó kiállítás „szereplői” kö-
zül kiemelkedik a ház névadója, Franz Grillparzer 
(1791–1872) író, költő, drámaíró, aki eredetileg 
levéltárosként, majd a levéltár vezetőjeként is te-
vékenykedett. A kiállítási tereket a levéltári polcok 
felhasználásával alakították ki, amelyek megidézik 
a korabeli hangulatot és a terek eredeti funkcióit. 
Az egyedi kompozíciók, a polcok és vitrinek a bie-
dermeier stílust tükrözik. Figyelemreméltó az első 
helyiség bejáratánál található megoldás, amely „ta-
pintható” érzékelést biztosít az irodalmi műfajokról 
az érzékszervi sérültek számára. Nemcsak a kiállított 
könyvek, hanem a megőrzött eredeti kéziratok, bo-
rítók és más kordokumentumok is hozzájárulnak az 
összhatáshoz. Az anyag érzékeny válogatásról tanús-
kodik, a nemzeti könyvtári gyűjteményből kéziratok, 

fakszimile és első kiadások egyaránt a tárlat részét 
képezik. Fontos elemek a fotográfiák és a korhangu-
latot felidéző berendezési tárgyak, emellett hatásos 
a nézőpont kitágítása a szerzői művektől a más mű-
fajok, a színház, a film vagy a képzőművészet felé. 
A kiállítás látogatói közül azok, akik a táblagépes 
vezetést választották, célirányosan arra haladtak, ami 
érdekelte őket, a többiek kevésbé álltak meg, inkább 
sétáltak a terekben.
A kiállítás lényegi eszköze az eredeti levéltárépü-
let használata, bár ez a különböző időszakok korhű 
megjelenítéséhez nem mindig volt előnyös. Rend-
kívül látványosnak bizonyult azonban az irodalom 
más, rokon területekkel, társművészetekkel való 
összekapcsolása.

(Prókai Margit)

Lásd még 78, 85, 120

Kiadói tevékenység

135/2019

Bauer, Bruno [et al.]: austrian Transition to open ac-
cess (aT2oa). – Bibliogr. In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., 
p. 463-475.
res. angol nyelven

ausztria átállása a nyílt hozzáférésre (aT2oa)

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási intézmény; 
Felsőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség; Kutatás infor-
mációellátása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tá-
mogatás -pénzügyi -általában; Tervezés

Az „Ausztria átállása a nyílt hozzáférésre (AT2OA)” 
elnevezésű, 2017-től 2020-ig tartó projekt célja, 
hogy elősegítse az osztrák állami egyetemeken a 
tudományos publikálás nagyarányú áttérését a nyílt 
hozzáférésre (OA), és az átállás érdekében lépé-
seket tegyen. Célkitűzése, hogy a kiadókkal való 
licencmegállapodások átstrukturálása és a kutatók 
publikációs tevékenységéhez nyújtott célzott támo-
gatások révén növeljék Ausztria nyílt hozzáférésű 
publikációs termését. Emellett az OA-publikáláshoz 
új fórumokat is indítanak. Az alprojektek a követke-



349Könyvtári Figyelõ 2019/2

ző területeket érintik: (1) A nyílt hozzáférésre való 
átállás hatásának vizsgálata; (2) A nyílt hozzáférésre 
való átállás üzleti modelljének finanszírozása; (3) Az 
OA-publikálási alapok finanszírozásának kiépítése; 
(4) Az OA-publikációk és az egyetemek alternatív 
OA-publikálási modelljeinek támogatása. Ezek az 
alprojektek hálózati együttműködéssel és tudását-
adási tevékenységekkel egészülnek ki.

(Autoref.)

136/2019

desgranges, olivier: de l’ePuB «maison» aux édi-
tions Transbordage : édition numérique du patrimoine 
écrit en bibliothèque territoriale. – Bibliogr. In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – (2018) 15., p. 24-31.

A „házilag” előállított elektronikus könyvektől a 
Transbordage-kiadványokig: az írott kulturális örökség 
digitális kiadása a kisebb könyvtárakban

digitalizálás; elektronikus könyv; Formátum -gépi; Kiadói 
tevékenység -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; Kul-
turális örökség

A szerző a Charente-Maritime megyei, 25 ezer lakosú 
Rochefort médiatékájának vezetőjeként a könyvtár 
2015 és 2017 közötti digitalizálási projektjét ismer-
teti. Franciaország közel 300 kulturális örökséget 
őrző, vidéki közkönyvtárából mindössze 54 minő-
sített (bibliothèques classées); a digitális projektek 
keretében csak ők kapnak állami támogatást. Ám a 
maradék 250 gyűjteményben is jelentős kulturális 
értékek találhatók. Felmerül a kérdés, hogy egy kis 
vagy közepes könyvtár képes-e egy birtokában lévő 
szöveg szakszerű közreadására, ugyanis a könyvtá-
rosok szerkesztői munkája zömében kiállítási kata-
lógusok, brosúrák összeállításában merül ki. Az írott 
kulturális örökség digitalizálása nem pusztán tech-
nikai kérdés. A hozzáadott érték ebben a munkában 
maga a „digitális kiadás”, ami nagyon speciális tevé-
kenység; minden lépése több-kevesebb intellektuális 
értelmezést, döntést, választást igényel a szerkesztők 
részéről. Ez a fő tanulsága azoknak a digitális kiad-
ványoknak, amelyeket 2015 és 2017 között a „nem 
minősített” rochefort-i médiatéka adott közre.
A többi közepes méretű városhoz (Belfort, Blois, 
Laon, Roanne stb.) hasonlóan a gyűjtemény egy-
szerre tükrözi a város és a fő adományozói történe-
tét. Megőrzése, feldolgozása és értékének megfelelő 
kulturális hasznosítása lehetetlen emberi erőforrások 
és pénzügyi segítség nélkül. További kihívást jelent, 

hogyan lehet hozzáférhetővé tenni egy ritka vagy 
éppen sokat használt gyűjteményt, amely nem illesz-
kedik a Gallica integrációs programjaiba.
Rochefort-ban egy olcsó, szinte ingyenes megol-
dással álltak elő. Először kiválasztották a 19. század 
első felében Polinéziában hosszú időt töltött Pierre 
Adolphe Lesson hajóorvos (1805–1888) rövid, kéz-
iratos visszaemlékezéseit (Introduction à tous mes 
voyages), majd két könyvtáros a CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique) kutatói segít-
ségével szövegszerkesztőbe írta át a szöveget, ame-
lyet EPUB-formátumra konvertáltak, végül közzé-
tettek egy ingyenes webhelyen, ahonnan letölthető 
okostelefonra, tabletra és e-olvasóra is. Hogy még 
vonzóbbá tegyék a kiadványt, az Adobe-csomag se-
gítségével címoldalt készítettek hozzá, és azt a sza-
bad hozzáférésű SIGIL szoftver segítségével JPEG-
fájllá alakították, így a kész anyag úgy néz ki, mint 
egy „igazi könyv”.
Ezután Pierre Loti kiadatlan öt levele és egy helyi 
költő, Claude Margat versei következtek. A sorozat a 
Transbordage (’átrakodás’, ’átértelmezés’) név alatt 
fut, s hamar projektté nőtte ki magát: saját logóval 
rendelkező márka lett, amelyet levédettek az Orszá-
gos Ipari Tulajdon Intézetével. A kiadványok ISBN 
számot is kaptak, és a sorozat a könyves világ és a 
sajtó figyelmét is felkeltette. A jövőre vonatkozó-
an több lehetőség kínálkozik a bővülésre, például 
nagyobb terjedelmű szövegek és kortárs szerzők 
műveinek kiadásával, vagy az EPUB3 formátumra 
való átállással, amely audiovizuális dokumentumok 
beágyazását és vizuális effektusok használatát is le-
hetővé teszi.
A helyi kulturális örökség ilyen típusú publikálása 
esetében fontos, hogy alkalmas szövegeket találja-
nak, azokat szakemberek gondozzák, és a közreadók 
átgondolt, hosszú távú tartalom-előállítói és kiadói 
stratégiával rendelkezzenek. Olyan kompetenciák-
ra is szükség van (művelődéstörténet, paleográfia, 
helytörténet stb.), melyek egyre ritkábbnak számí-
tanak a könyvtárosok körében. Mindemellett a vidé-
ki gyűjteményekben számos értékes helyi szöveget 
őriznek, amelyek digitális kiadásra érdemesek. (A 
projekt Rochefort-ban jelenleg szünetel, mert a fe-
lelős főkönyvtáros más feladatot kapott.) A http://
mediatheques.rochefortocean.fr/patrimoine-ecrit/
editions-du-patrimoine/1095-transbordage címen az 
eddig kiadott három digitális mű tekinthető meg.

(Pajor Enikő)
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137/2019

ocHandIano, jean-luc de: l’incubateur de revues de 
l’université lyon 3 : accompagner les chercheurs dans 
leurs projets éditoriaux. – Bibliogr. In: Bulletin des bibli-
othèques de France. – (2018) 15., p. 68-77.

Folyóirat-inkubátor létrehozása a lyon 3 egyetemen a 
kutatók publikációs tevékenységének támogatására

Egyetemi könyvtár; Folyóirat; Hozzáférhetőség; Kiadói 
tevékenység -könyvtárban; Publikálás -tudományos kiad-
ványoké; szerkesztés -tudományos kiadványoké

A lyoni Jean Moulin Egyetem (Lyon 3) a humán- és 
társadalomtudományokra szakosodott. Az egyetem-
nek kis egységei és korlátozott pénzügyi eszközei 
vannak, és eredetileg a kutatás nem is állt tevékeny-
sége középpontjában. A 18 kutatóközpont 600 kuta-
tóprofesszora 1990 óta különféle folyóiratprojekteket 
dolgozott ki a Revues.org-hoz, majd utódjához, az 
OpenEdition Journalshoz (OEJ) kapcsolódva, illetve 
„csináld magad” módon digitális vagy hagyományos 
folyóirat-formátumban. (Némelyik csak hírlevélként 
jelent meg, mások „valódi” folyóiratok.) Az egyetemi 
könyvtár 2016 óta segíti az egyetem tanszékeit nyílt 
hozzáférésű digitális folyóirataik kiadásában.
A 2015-ben rendezett egyik tanulmányi nap a nyílt 
hozzáférés kihívásaira összpontosított; szó esett a 
francia nyelvű nyílt hozzáférési modellekről, a digi-
tális terjesztésről, a tudomány demokratizálásáról stb. 
Az itt megbeszéltek alapján az egyetemi könyvtárban 
2016-ban kutatószolgálatot és folyóirat-inkubátort 
hoztak létre. A célkitűzés az volt, hogy előkészítsék 
az egyetemen kiadott folyóiratokat az OEJ-hez tör-
ténő zökkenőmentes csatlakozásra, és az inkubátor 
az OEJ „óvodája” legyen. Az egyetemi könyvtár eh-
hez használhatja az OEJ nyílt forráskódú szoftvere-
ken alapuló technikai architektúrájának elemeit (pl. 
Lodel CMS szoftver). Minden eszköz, munkafolya-
mat azonos az OEJ-éval, ami hozzájárul egy induló 
folyóirat áthaladásához egy olyan platformon, ahol 
tudományos bizottság hitelesíti azt, és ráüti a pecsétet 
a „termékre”. A szolgáltatások többek között maguk-
ban foglalják a hosszú távú megőrzés biztosítását, a 
DOI-azonosítók kiosztását, a különböző adatbázisok-
ba (DOAJ, Sudoc, Mir@bel, Isidore, Héloïse) kerü-
lést. (Az egyetem folyóiratportálja a https://revues.
univ-lyon3.fr címen található.)
Az első közös projekt 2016 őszén született. A jog- és 
politikatörténeti témájú Cahiers Jean Moulin erede-
tileg is digitális formátumú volt, és a tanszék szerve-

rén jelent meg 2015-től, de hiányoztak a rezümék, a 
kulcsszavak, a szerkesztési elvek, a metaadatok stb. 
Ezért célszerű volt létrehozni a folyóirat weboldalát 
a közös modell szerint, és azonnal javítani a hibá-
kat. Ezt az első együttműködést mindkét partner na-
gyon pozitívnak tartotta. Miután 2017 áprilisában a 
Cahiers Jean Moulin csatlakozott az OEJ-hez, mások 
is jelentkeztek, és felgyorsult a folyóirat-készítés üte-
me. Két folyóiratot eleve online tettek közzé: 2017 jú-
liusában a frankofónia nemzetközi folyóiratát (Revue 
internationale des Francophonies), 2018 januárjában 
pedig az irodalomtudományi kutatócsoport füzeteit 
(Nouvelle Cahiers de Marge). 2018 végéig négy má-
sik kiadvány csatlakozott hozzájuk, 2019 tavaszára 
még egyet terveznek. A végső cél az, hogy minden 
egyetemi folyóirat szabadon hozzáférhető legyen.
Sok tanulásra és munkára van még szükség ahhoz, 
hogy a digitális szerkesztői lánc minden részletének 
készség szintű kezeléséhez a felek megfelelő jártassá-
got szerezzenek. Összességében az elért eredmények 
kedvezőek. Az inkubátor lehetővé tette a többoldalú 
együttműködést, valamint a könyvtári kutatószolgá-
lat fejlesztését.

(Pajor Enikő)

138/2019

WIllInsKy, john: The academic library in the face of 
cooperative and commercial paths to open access. – Bib-
liogr. In: library trends. – 67. (2018) 2., p. 196-213.

A felsőoktatási könyvtárak a nyílt hozzáféréshez vezető 
kooperatív, illetve kereskedelmi úton

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár; 
Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; Kutatás információel-
látása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudomá-
nyos kutatás

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a tudományos 
könyvtárakban az új digitális korszakbeli kezdemé-
nyezések a múltban beágyazott együttműködési ér-
tékekre és mintákra építve hogyan segíthetik a kuta-
táshoz és általában a tudományhoz való hozzáférést, 
megkerülve így az egekbe szökő folyóirat-előfize-
tések piacát. Míg a nyílt hozzáférés egyik forrása 
a könyvtárak, a finanszírozók és a folyóirat-kiadók 
közötti fokozott együttműködés, egy másik út a tu-
dományos munka és az infrastruktúra üzleti alapokra 
helyezésének fokozódásához vezet. A két módszer 
több ponton fedi egymást, és mindkettő hozzájárul 
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a kutatáshoz, adatokhoz, archívumokhoz, eszközök-
höz, egyéb tudományos folyamatokhoz és eredmé-
nyekhez való hozzáféréshez.
A 2014-es év fontos mérföldkőnek számított a nyílt 
hozzáférés szempontjából, amikor is egyes becslések 
szerint az embargó utáni, a preprint és az illegálisan 
elérhetővé tett publikációkkal együtt a nyílt hozzáfé-
résű közlemények aránya elérte az 50%-ot. Időszerű 
volt, hogy jogos, mérhető és igazságos utakat talál-
janak az előfizetési piac védelmét célzó intézkedések 
helyett, melyek már nem szolgálják a könyvtárak és 
a kutatók érdekeit.
A „fordított” üzleti modellnek megfelelően egy or-
szág könyvtárainak folyóirat-előfizetési díja tenné 
lehetővé, hogy a szerzők cikkeiket szabadon hoz-
záférhetővé tehessék a világ számára. A vállalati 
„dupla fordulat” gazdasági kulcstényezője a cikk-
feldolgozási díj (article processing charge, APC), 
amely üzleti alapokra helyezi a nyílt hozzáférést. A 
folyóirat-előfizetésekből származó bevételt a cikk 
közzétételével járó szolgáltatás díja helyettesíti, 
melyet a szerzők különféle támogatások és intézmé-
nyeik segítségével fizetnek ki. Az APC alkalmazása 
ugyanakkor számos problémát vet fel. Először is a 
folyóirat-előfizetésekhez hasonlóan a hozzáadott ér-
tékhez viszonyítva túlzott árképzéssel és nyereség-
gel jár. További aggodalmat okozott, hogy a kiadók 
hibrid folyóirataikban biztosítottak az APC-s cik-
kekhez nyílt hozzáférést, miközben emellett a teljes 
előfizetési díjakra is igényt tartottak. A könyvtárak 
széles körű tiltakozásba kezdtek; egy 2016–2017-es 
felmérés tanúsága szerint az európai tudományos 
könyvtárak 11%-a folytatott éppen tárgyalásokat va-
lamilyen kompenzáció érvényesítésére a kiadókkal 
kötött addigi szerződéseiben, és 66% tervezett ilyen 
tárgyalásokat. Az utóbbi időben a kiadók kidolgoz-
tak egy második típusú vállalati „fordulatot” is: az 
elmúlt négy évtized során felhalmozott folyóirat-tar-
talomból olyan rendszereket (például repozitóriumi, 
tudománymetriai és a kutatási folyamatot támogató 
szolgáltatásokat) hoztak létre, amelyek lehetővé te-
szik számukra a tudományos kommunikációs folya-
mat nagyobb mértékű ellenőrzését.
A nyílt hozzáférés megvalósításának másik fő útja a 
nonprofit együttműködés. A szerző 17 projektet is-
mertet röviden, melyek többségükben a bölcsészet- 
és társadalomtudományokat képviselik. Az egyik 
kiemelhető példa a Könyvtári Kiadói Szövetség 
(Library Publishing Coalition, LPC), melyben a fo-
lyóirat- és könyvkiadás munkafolyamatai a könyv-
tárba „költöznek”. A Nyílt Hozzáférésű Publikálást 

Finanszírozó Konzorcium a Részecskefizikában 
(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing 
in Particle Physics, SCOAP) keretében pedig a 
könyvtárak tömegesen „előfizetnek” azért, hogy a 
hagyományos kiadói folyóiratokat nyílt hozzáféré-
sűvé „fordítsák át”. Az együttműködésen alapuló 
publikálás (főként anyagi szempontból történő) lehe-
tővé tétele mögött olyan nyílt forráskódú rendszerek 
(pl. Open Journal Systems, DSpace, Zotero) állnak, 
melyeket tudományos könyvtárak és független szer-
vezetek fejlesztettek ki.
A könyvtárak és a finanszírozó szervezetek, valamint 
a folyóirat-szerkesztők és a kiadók választhatnak te-
hát a nyílt hozzáférés rendelkezésre álló kereskedelmi 
és együttműködési modelljei, valamint a forgalmazói 
és a nyílt forráskódú rendszerek között, akár kevert 
megoldásokat is alkalmazva.

(Pápai Dóra)

Közmûvelôdés
Lásd 114

Határtudományok

139/2019

HerTensTeIn, elizabeth m. – raBIne, julie l. – 
sWeeT, mathew c.: on the frontlines of richer metadata : 
technical services and TeI. – Bibliogr. In: Technical serv-
ices quarterly. – 35. (2018) 4., p. 353-366.

Frontvonalban a gazdagabb metaadatokért: a feldolgozó 
munka és a TeI szerepe egy digitális bölcsészeti projekt-
ben

Együttműködés -helyi; Gépi dokumentumleírás; Feldol-
gozó munka; Felsőoktatási könyvtár; Kézirat -modern; 
Különgyűjtemény; Munkafolyamat

Miközben a nyomtatott gyűjtemények zsugorod-
nak, az automatizáció pedig egyre növekszik, a 
könyvtári feldolgozó részlegek új módokat keres-
nek arra, hogy hasznosítsák a képességeiket. A digi-
tális bölcsészeti (digital humanities, DH) projektek 
lehetőséget nyújtanak a feldolgozó könyvtárosok-
nak arra, hogy a meglévő készségeiket használva 
új munkafolyamatokba kapcsolódjanak be. Jelen 
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cikk a Bowling Green Állami Egyetem feldolgozó 
osztályának digitális bölcsészeti projektjét ismer-
teti, melynek során I. világháborús katonaleveleket 
tettek online elérhetővé a Text Encoding Initiative 
(TEI) metaadatsémájának segítségével. Azáltal, 
hogy együttműködtek a különgyűjteményi munka-
társakkal, és a személyzet fokozott figyelmet fordí-
tott a metaadatokra, a feldolgozó osztály egy olyan 
előremutató új módszert dolgozott ki, amelyet más 
intézmények is követhetnek.

(Autoref.)

140/2019

KIng, rachel: Personal digital archiving for journalists : 
a “private” solution to a public problem. – Bibliogr. In: li-
brary hi tech. – 36. (2018) 4., p. 573-582.

Személyes digitális archiválás újságíróknak: „egyéni” 
megoldás egy közérdekű problémára

elektronikus könyvtár; Használók képzése; magánkönyv-
tár; Megőrzés; Sajtó; Sajtóarchívum

Jelen tanulmány célja, hogy arra ösztönözze a könyv-
tárosokat, hogy digitális archiválási módszereket 
tanítsanak az újságíróknak. Ezáltal felvértezhetik 
a publicistákat annak képességével, hogyan ment-
sék el a munkájukat a jövőbeli használat érdekében, 
megkönnyítve egyúttal az újságírás megőrzését az 
utókor számára.

A szerző áttekinti a személyes digitális archiválás 
szakirodalmát, és elemzi, hogyan lehetne az újságírók 
egyedi igényeire szabni az eljárást.
A napi sajtót hagyományosan a könyvtárak őrizték 
a periodikaosztályokon tárolt hírlapok és magazi-
nok formájában. Ma, amikor szinte a teljes sajtót 
online publikálják, és a könyvtárak általában csak 
időszaki előfizetések révén kapnak hozzáférést, a 
hagyományos könyvtári megőrzés bármilyen típusa 
(pl. másolati példányok helyi tárolása) akadályokba 
ütközik. A helyi megőrzés e hiánya a jövő történészei 
számára a korai 21. századi primer források hiányá-
hoz vezethet.
Az újságírók igényei nagyfokú eltéréseket mutatnak 
munkájuk természete és formátuma, illetve pub-
likációs fóruma szerint, ami megnehezíti, hogy a 
sztenderdek vagy ajánlások egyszerű együttesét kí-
náljuk az archiváláshoz.
Noha a személyes digitális archiválás hívei a „sze-
mélyes” szót általában a „magánjellegű” szinonimá-
jaként értelmezik, jelen tanulmány rámutat, hogy a 
fogalmat ki kell tágítani, hogy magában foglalja a 
szakmai tevékenységeket is, különösen annak fényé-
ben, mennyire elterjedt a távmunka és a szabadúszói 
foglalkoztatás, illetve mennyire kevés támogatásban 
és képzésben részesülnek az otthonról és a független 
megbízással dolgozók.

(Autoref.)
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