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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



255Könyvtári Figyelõ 2019/2

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.)
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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...
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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
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