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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 
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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-
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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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