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STUDIES

Data literacy skills of Hungarian researchers

JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor – MURÁNYI Péter 

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 2019. no. 3. pp. 363–374.

In 2018, the authors conducted an online survey of Hungarian researchers’ data 
literacy, as part of an international project. The basic questionnaire was compiled 
in 2017 by Professor Serap Kurbonoglu (University of Ankara) and Professor Jou-
mana Boustany (Université Paris). Their findings have been reported in interna-
tional publications.
The Hungarian survey covered 108 researchers. The responses were compared with 
those from Croatia, Iceland, Spain and Slovenia within the international survey.
Seven general questions (about demographics) were followed by 18 multiple-
choice questions about how researchers manage their own research data. These 
questions focused on: access to data required for research, the forms of data 
used, the use of external data, knowledge of data storage solutions, issues of 
long-term data retention, use of supplementary information, issues of data shar-
ing, knowledge of metadata, use of referencing systems, data storage require-
ments, open access, existence of institutional data management strategies, costs 
related to research data, etc.
In their analysis the authors highlighted similarities to and differences from the 
responses of foreign researchers, and provided suggestions on steps to be taken 
to modernize research knowledge (e.g., participation in data management train-
ing, rethinking joint data use and data sharing under OA), further investigations, 
etc.).
Keywords: Digitization; Survey; Information services to research; Preservation; 
Open access; Research; Researcher
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Digitization of books and journals at the 
Library of the Hungarian Academy of Sci-
ences

HOLL András – HORVÁTH Hajnalka – BILICSI Erika – 
NAGY Erika – TÖMÖRY Pál

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 375–382.

The digitization programme of the Library and In-
formation Centre of the Hungarian Academy of Sci-
ences (HAS) is based on the strategy for 2014-2018 
approved by the Board of HAS. The aim of the pro-
gramme is to digitize, as comprehensively as pos-
sible, the journals and books related to HAS, i.e. 
published by HAS, by Akadémiai Kiadó, with support 
from HAS, or by HAS institutions. As the relevant 
material is of enormous quantity, a selection had to 
be made: the programme therefore focused on jour-
nals, since they were easier to collect and there were 
fewer obstacles to digitizing and publishing them). In 
some cases, however, the project drew on a wider 
range of sources (digitizing non-HAS journals pub-
lished by other scientific societies, and even some 
journals from the Reform Era from the collections 
of the Library, the latter being not research journals 
but important sources for researchers). In regards to 
books, the programme dealt primarily with volumes 
published before World War I. The digitization of ma-
terials on microfilm also started, concerning currently 
only a very small part of the collection.
Keywords: Research library; Digitization; Access; 
Preservation; Open access; MTA KIK

The problems of digitizing Hungarian cul-
tural heritage

SZÜTS Etele

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 383–394.

For a long time, there was no comprehensive plan 
for the digital preservation of Hungarian cultural 
heritage, defining the tasks of public education and 
public collections. Previous digitization work in pub-
lic collections has typically resulted in a fragmented 
digital content with different resolutions, and its co-
ordinated use remains to be solved. Libraries consid-
ered digitization for preservation purposes as their 
primary task, and paid less attention to usage-orient-
ed digitization needs. In addition to the digitization 
of library and museum collections across Europe, 
work has already begun on the digital preservation 

of monuments, historic buildings and archaeological 
finds.
The author presents the institutions created in Hun-
gary for the digital preservation of cultural heritage 
and their initiatives (National Digital Data Archive, 
Hungarian National Digital Archive) from the estab-
lishment of the John von Neumann Digital Library 
and Multimedia Centre in 1997 to the present day. 
The international projects discussed include Euro-
peana, as well as the former Minerva, Michael and 
DC-Net programmes. The study provides an over-
view of the Public Collections Digitization Strategy 
(KDS) compiled in 2017 as part of the Digital Na-
tional Development Programme, and two major on-
line services defined therein, the National Database 
Project (NAP) and the Hungarian Internet Archive 
(MIA). The former aims at enabling digital archives 
to be searched via a standardized interface within 
an integrated search system, while the latter has 
been massively archiving in the National Library 
from 2017 publicly accessible, Hungary-related web 
pages within the National Library Platform (OKP) 
project as a pilot.
Keywords: Digitization; National co-operation; In-
ternational co-operation; Access; Cultural heritage; 
Preservation; National collection

WORKSHOP

Offline librarians – online users. Innovative 
solutions for planning library services

KISS Gábor

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 395–399.

While libraries are operating offline, adapting to lo-
cal conditions and circumstances, library users can 
access library services online from anywhere in the 
world, as libraries themselves have online access to 
the services of any other library in the world. The 
library image of Hungarian society is based on rather 
conservative, old stereotypes. Libraries need to con-
tinually justify their existence to society, and this is re-
inforced by their users being satisfied with the quality 
and diversity of library services. Librarians are con-
stantly looking for ways of renewal. The challenges 
faced are as follows: libraries can be central players 
and platforms for lifelong learning, for developing the 
digital literacy of the local population and for com-
munity building. Public libraries strive to succeed 
through creative use of grant resources, involve-
ment in national digitization projects, and librarians 
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are seeking new types of competencies. As an expe-
rienced public librarian, the author illustrates these 
aspirations toward expanding services (trainings to 
improve the IT skills of the population, introduction of 
a creative spaces, etc.) through practices partly from 
his own library and partly from its network.
Keywords: Duties; Library users; Public library; 
Services; Social needs

The impact of literature therapy on adoles-
cents living in foster homes

CSORBA-SIMON Eszter

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 400–406.

In this study literary texts were jointly processed by a 
group of disadvantaged young people under the di-
rection of therapists. The author (and her colleagues 
involved in the project) added special features (lyr-
ics, musical instruments, games) to the methods 
generally applied. Libraries offer an ideal location for 
bibliotherapy. In this case, the therapists dealt with 
investigating the needs of and assisting adolescents 
living in foster homes, who cope with a variety of 
problems. One of the important aims of this therapy 
was to awaken their ability of self-reflection and self-
awareness, and, indirectly, to support their integra-
tion into society.
Keywords: Bibliotherapy; Disadvantaged readers

Statement of International Cataloguing 
Principles (ICP)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 407–420.

The two most important documents defining the 
future of library cataloguing are the 2016 edition 
of the Statement of International Cataloging Prin-
ciples (ICP) and the 2017 IFLA Library Reference 
Model (IFLA LRM). The Hungarian translation of 
both these basic documents has been recently com-
pleted. Könyvtári Figyelő provides the full Hungarian 
translation of ICP. This translation uses the terminol-
ogy adopted unanimously by the Hungarian Library 
Standardization Committee.
Keywords: Standardization; Library and documen-
tation standards

FROM OUR PAST

The publication of supplementary volumes 
to the Petrik Bibliography has finished. An 
overview of the retrospective Hungarian 
national bibliography, 18th century
POGÁNY György

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 421–430.

The last supplementary volume of the so-called 
Petrik Bibliography (Magyarország bibliographiája 
1712–1860. X. Nyomda- és kiadástörténeti útmutató 
a IX. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi 
magyar nyelvű) 1701–1800 között megjelent nyo-
mtatványokhoz, Budapest, 2018.) was published in 
2018, it includes publications from 53 printing places 
and 112 printing houses. On this occasion, the au-
thor reviews the system of the retrospective Hun-
garian national bibliography, presents Petrik’s basic 
bibliography and its supplementary volumes, as well 
as the work of the editorial board of Old Hungarian 
Prints in the National Széchényi Library. Thanks to 
the work of the expert staff, the knowledge about the 
prints from the 18th century is approaching biblio-
graphic completeness.
Keywords: National bibliography; History of printing 
in Hungary; Retrospective bibliography; National 
Széchényi Library; Old Hungarian Prints; RMNY; 
Géza Petrik

Copies of the two editions of the Pécs Mis-
sale and their local significance
SCHMELCZER-POHÁNKA Éva

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 431–443.

The Pécs Public Episcopal Library, founded in 1774, 
contains a single preprint on the local diocese, the 
Pécs Missale. It was produced in two editions: print-
ed in 1487 in Basel and in 1499 in Venice resp. The 
first edition of the Pécs Missale is available today 
in a single copy, while the second edition – in four 
copies in Hungary. The study describes the copies 
of the second edition in Hungarian collections; how 
the individual copies (three decorated parchments) 
became the property of the Diocese of Pécs, the Na-
tional Széchényi Library and the Pannonhalma Arch-
abbey Library, an undecorated copy of the NSZL, 
the unique features of the specimens, and how they 
survived.
Keywords: Book history; Printing history; Early prints
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OBITUARIES

Dr. Szabolcsné Gomba (dr. Olga Lábos)  
deceased (1935-2019)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 444.

The former Director-General of the University and 
National Library at the Debrecen University (earlier: 
Kossuth Lajos University, University Library) was 
managing the library in the period 1980 through 
1995. Her achievements include, among others, 
creating the computer infrastructure of the university 
library, as well as new library spaces to cease the 
lack of library rooms.
Keywords: University library; Library building; 
Computerisation; Kossuth Lajos University, Univer-
sity Library; Debrecen University, University and 
National Library; Obituary

Farewell to Zoltán Simon (1935-2019)

GELLÉR Hajnalka

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 445.

Remembering the former director of the Hajdú-Bihar 
County Library. He joined the staff of the county li-
brary in 1964. In the period 1967 through 1991 head-
ed the methodological department of the library, and 
in 1991 to 1995 worked as library director. His activi-
ties as aesthete and editor of a literary journal were 
also acknowledged.
Keywords: County library; Fiction; Obituary; Hajdú-
Bihar County Library, Debrecen

OUTLOOK

Focus on open science. A conference in 
the Library of the Hungarian Academy  
of Sciences

BÓDOG András

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 446–448.

Report on the conference co-organized in the Library 
and Information 
Centre of the Hungarian Academy of Sciences by the 

National Programme Electronic Information Services 
(EISZ) and the Scientific Knowledge Services (SKS) 
on September 17, 2019. The main theme of the con-
ference was the stimulating effect of open science 
on research communities.

Keywords: Research library; International confer-
ence; Open access; Scientific publishing

BOOK REVIEWS

Enthusiasm? Forced surrender? Tempo-
rary experiment? Recent analyses about 
the action and behaviour patterns of Ger-
man public library managers under Nazi 
rule (1933–1945)
Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Han-
dlungsspielräume. Kontinuitäten. Deutungs-
muster. Eds. Sven Kuttner, Peter Vodosek, Wies-
baden, Harrassowitz V., 2017. 324 p.

(Reviewed by Péter Sonnevend)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 449–453.

Keywords: National library policy; Library history; 
Public library; Library profession; Germany; Book 
review

Real library – library reality. Studies on 
library and information science 2018.
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Köny-
vtár- és információtudományi tanulmányok 2018. 
Eds. Kiszl Péter, Csík Tibor. Budapest, ELTE BTK 
KITI, 2018. 383 p.

(Reviewed by Tibor Koltay)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 29. (65.) 
2019. no. 3. pp. 453–458.

Keywords: Digitization; Electronic library; Confer-
ence material; Librarianship; Library education; 
Artificial intelligence; Open access; Web

FROM LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE JOURNALS 
(Abstracts)
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készségeirôl

JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor – MURÁNYI Péter

Bevezetés

Egy nemzetközi projekt (European Conference on Information Literacy, ECIL) 
részeként felmérést végeztünk a magyar kutatók adatműveltségéről.* Az ehhez 
használt online kérdőívet Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Egyetem, Ankara, Török-
ország) és Joumana Boustany (Descartes Egyetem, Párizs, Franciaország) állította 
össze 2017-ben. Magyarra Koltay Tibor (Eszterházy Károly Egyetem) fordította 
le, a fordítást pedig Tóth János (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem) ellenőrizte. Kérésünkre az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma tagjai 
saját intézményeikben ösztönözték a válaszadást. 
A hazai adatfelvétel esetében nem lehetett megbecsülni, hogy mekkora az egyes 
kutatók mintába kerülésének esélye, ezért úgynevezett kényelmi mintavételt vé-
geztünk, amiből az is következik, hogy felmérésünk nem reprezentatív. Az összes 
kérdésre 108 kutató válaszolt. Ennek ellenére indokoltnak láttuk, hogy eredmé-
nyeinket összevessük néhány külföldön elvégzett felmérés eredményeivel, hiszen 
ezek mindegyike ugyanazt a kérdőívet használta. Ugyanakkor nem törekedtünk 

* 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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teljességre, különös tekintettel arra, hogy a bemuta-
tásra kerülő felmérésekben alkalmazott adatfelvéte-
li módszerek egymástól, és az általunk alkalmazott 
megközelítéstől a közös eszköz használata ellenére 
is különböztek. El kell viszont mondanunk, hogy a 
kérdőívre két további, európai adatokat bemutató 
publikáció is alapul.1 Ezek azonban a feldolgozott 
írásoktól még inkább eltérő módon közelítik meg 
az eredményeket, ezért figyelmen kívül kellett őket 
hagynunk. 2019-ben megjelent egy másik, újabb ta-
nulmány is, amely három bolgár egyetem 108 válasz-
adó kutatójának adatműveltségi jellemzőiről tudósít.2 
Mivel ezt a felmérést is a fenti kérdőívvel végezték 
el, eredményei nyilvánvalóan tovább árnyalnák az 
adatműveltség európai állapotáról alkotott képünket, 
viszont nagymértékben hátráltatták volna a magyar-
országi eredmények közzétételét, ezért ezeknek az 
elemzésétől el kellett tekintenünk. 
Dolgozatunkban tehát a következő országok (és ezen 
belül intézmények) felmérési eredményeiből válogat-
tunk (zárójelben megadva a kitöltők számát): 

Horvátország (Zágrábi Egyetem) (515), – 3

Izland (Izlandi Egyetem) (141) – 4,
Spanyolország (Complutense Egyetem, Mad- –
rid; János Károly Király Egyetem, Madrid; 
Burgosi Egyetem), (591),5

Szlovénia (Ljubljanai Egyetem, Maribori Egye- –
tem; Primorska Egyetem, Koper). (315).6 

Bár – ahogy majd a későbbiekben részletesebben ki 
fogunk rá térni – ezek a publikációk nem adják meg 
az összes, a felmérésben feltett kérdésre adott választ, 
érdemes néhány megállapításukra kitérnünk. 
Mielőtt további részleteket mondanánk el a felmé-
rések eredményeiről, tisztáznunk kell, mit is értünk 
adatműveltség alatt. Bár nem térünk ki a részletekre, 
elmondhatjuk, hogy az adatműveltség igazán jól a 
kutatási adatok és a könyvtár új és összetett viszo-
nyának tükrében értelmezhető.7 
A felmérés szemlélete mindenesetre egyértelműen 
az adatműveltségnek (adat-írástudásnak) ahhoz a 
megközelítéséhez áll legközelebb, amely olyan tevé-
kenységek együtteseként határozható meg, amelyek 
a kutatási adatokhoz kötődő szolgáltatásokra fóku-
szálnak. Ez a szemlélet nem áll ellentétben az adat-
műveltség olyan megközelítéseivel sem, amelyek az 
adatokra alapozott döntéshozatalra figyelnek, mivel 
ebben a kontextusban – gyakori értelmezésével szem-
ben – a döntéshozatal szó nem csak az üzleti szfé-
rához kötődik.8 Az adatműveltségről mindenesetre 
elmondhatjuk, hogy közeli rokonságban áll az infor-
mációs műveltséggel, mivel azoknak a készségeknek 

és képességeknek az összességét foglalja magában, 
amelyek a kutatási adatok eléréséhez, megértéséhez, 
interpretálásához, kezeléséhez (menedzseléséhez), 
kritikai értékeléséhez, valamint etikus használatához 
szükségesek.9

Az eredmények bemutatása mellett szólnunk kell 
arról is, hogy néhány, a felmérési eredményekről 
tudósító írás a kutatási adatokkal kapcsolatos tudo-
mánypolitikai háttérre is kitér. A spanyolországi fel-
mérés eredményeit bemutató dolgozat szerzői ezzel 
kapcsolatban felhívják a figyelmünket arra, hogy 
már 2014-ben készültek interjúk 270 kutatóval a ku-
tatási adatokról. Azóta számos egyetem és egyetemi 
könyvtár hozott létre a kutatási adatok kezelését se-
gítő szolgáltatásokat, és két konzorcium is működik 
ezen a területen.10 A horvátországi felmérés kapcsán 
megtudjuk, hogy a Horvát Rektori Konferencia 2015-
ben adott ki a kutatási adatok kezelésével kapcsolatos 
ajánlást.11 Szlovéniában 2015 óta van ebben a téma-
körben nemzeti stratégia, akcióterv és kísérleti (pilot) 
program is. Mivel azonban nem empirikus vizsgála-
tok eredményeire támaszkodnak, nem tartalmaznak 
pontos iránymutatást és ajánlásokat. Nem foglalkozik 
a kutatók és más érdekeltek viselkedésével és kompe-
tenciáival sem a stratégia, sem az akcióterv, továbbá 
nem esik szó bennük adatmenedzsmentről sem.12

A hazai felmérés eredményei 
A résztvevők összetételét (demográfiai adatait) vizs-
gáló 7 kérdés utáni Az adatok kezelésével kapcsolatos 
ismeretek cím alá sorolt 18 kérdés közül 13 olyan 
volt, amelynél a lehetőségek közül az összes odaillő, 
igenlő vagy nemleges válaszlehetőséget meg kellett 
jelölni, így kijön, hogy adott országban a válaszadók 
hány százaléka használja ki az adott lehetőséget. A 
13 kérdésben összesen 81 ilyen válaszlehetőség volt. 
A horvátországi felmérés anyagában találhatunk az 
összes kérdéshez kapcsoló eredményeket, 8 kérdésnél 
minden lehetőségnél, 5 kérdésnél azonban csak egy-
két jellegzetesebb választ emeltek ki (a 24 lehetőség 
közül 8-at), így a 81 válaszlehetőségből összesen 65-öt. 
A spanyolországi felmérésről tudósító írás 7 kérdése 
esetében kapunk meg minden adatot, viszont 6 to-
vábbi kérdés 29 lehetőségével egyáltalán nem foglal-
koznak szerzői, így összesen 52 választ ismerhetünk. 
Az izlandi cikknél összesen 5 kérdés 34 válaszlehe-
tőségét kaptuk meg, a további 8 kérdéssel nem fog-
lalkoztak, ahogyan az összes többivel sem. Így ösz-
szesen egy olyan kérdéssel találkozhatunk, amelyre 
vonatkozóan mind a négy országból ismerjük a vá-
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laszokat, a 8. kérdés 14 lehetőségénél, viszont csak 
az izlandiaknál találunk pontos százalékértékeket, a 
horvát és a spanyol kollégák egy skálán ábrázolják az 
eredményeket, amelyekről körülbelüli pontossággal 
lehet csak leolvasni az értékeket. A spanyolországi 
felmérés 5 legfontosabbnak tartott értékét szöveges 
formában is megkapjuk, ami segíthet abban, hogy 
mennyire lehet pontos a becslésünk. 
Két olyan kérdés volt, ahol három lehetőség (MB, 
GB, TB) közül kellett egyet kiválasztani, innen a spa-
nyol és a horvát válaszokat ismerhetjük. Ugyancsak 
ők adtak meg adatokat annál a kérdésnél, ahol 15 
esetben kellett az igen, nem, nem tudom lehetőségek 
valamelyikét kiválasztani, a horvátok 7, a spanyolok 

10 részkérdést elemeztek, 4 olyan volt, amelyet mind-
ketten, és kettő olyan, amelyet egyikük sem.
A jelen tanulmányban legkevésbé feldolgozhatónak 
azok a kérdések bizonyultak, amelyek megválaszolá-
sához egy ötfokú skálán kínált lehetőségek közül kel-
lett választani. Ezeknél ugyanis a spanyol és a horvát 
felmérés eredményeinek közzétételekor összevonva 
kapunk meg adatokat, éppen ezért ezeknek a kérdés-
nek a 32 részkérdése közül 14 esetben nem tudjuk 
összehasonlítani a magyar válaszokat semmivel.
A kutatók által használt adatfájlok típusára vonatkozó 
kérdés az első, amelyre mind a négy országból ren-
delkezünk válaszokkal. 

Adatformák magyar horvát spanyol izlandi

Szabványos irodai dokumentumok (szövegek, táblázatok, 
prezentációk stb.) 

1.
99,07

(92,52)

1.
92

(91)

1.
90,7

(84,3)

1.
88,24

Képfájlok (JPEG, GIF, TIFF, PNG stb.) 
2.

85,05
(56,07)

2.
87

(61)

3.
69,5

(47,7)

3.
58,82

Internet- és webalapú adatok (weboldalak, e-mailek, 
blogbejegyzések, közösségi hálózatok adatai stb.) 

3.
76,64

(32,71)

3.
70

(22)

2.
74,8
(28)

2.
64,7

ZIP, RAR stb. alkalmazásával tömörített adat 4.
63,55

(28,04)

4.
62

(37)

4.
57,5
(22)

5.
38,82

Alkalmazói szoftverek (szerkesztő és fordítóprogramok stb.) 5.
42,06
(8,41)

5.
55

(21)

8.
32

(13)

12.
8,24

SPSS, GIS stb. használatával létrehozott, strukturált tudomá-
nyos és statisztikai adatok 

6.
41,12

(40,19)

6.
52

(46)

5.
51,9

(51,3)

4.
52,94

Hangfájlok 7.
34,58

(12,15)

11.
20
(8)

11.
21
(8)

6.
35,3

Forráskód (Java, C, C++ stb.) 8.
26,17

(13,08)

10.
22

(17)

12.
16
(8)

10.
11,76

Nyers (gépi) adat 9.
22,43

(16,82)

9.
28

(20)

10.
21

(14)

9.
25,88

Jelölő nyelvvel (XML, SGML stb.) kódolt szöveg 10.
17,76
(8,41)

13.
14

(12)

13.
11
(6)

11
9,41

A táblázat folytatódik ...
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Az összes felmérésben azt látjuk, hogy a válaszadó 
kutatók 90%  körüli többsége szabványos irodai do-
kumentumokat (szövegeket, táblázatokat, prezentá-
ciókat stb.) használ fel és hoz létre. Kisebb sorrend-
beli eltérésekkel, „dobogós helyen végeztek” még a 
képfájlok (JPEG, GIF, TIFF, PNG stb.), valamint az 
internet- és webalapú adatok (weboldalak, e-mailek, 
blogbejegyzések, közösségi hálózatok adatai stb.).
Az izlandi felmérés készítői megjegyzik, hogy a 
humán tudományok területén – egyébként teljesen 
érthető okokból – kiemelkedően magas (70,5%) a 
nem-digitális adatok aránya.
A horvát, izlandi, és a szlovén adatok azt mutatják, 
hogy az adatok mennyisége gigabájtokban mérhető 
és ritkán lépi túl az 1 terabájtot. Ha a spanyolországi, 
részletesebb adatokat nézzük, akkor a következő ké-
pet kapjuk: a kutatók által felhasznált adatok 44,8%-a 
gigabájtokban, 45,2%-a megabájtokban mérhető, és 
csak 8%-uk használt terabájt léptékű adatokat. A saját 
maguk által létrehozott adatok megoszlása hasonló 
volt: GB = 37,9%, MB = 53,3%.
A szlovén, a horvát és a spanyol kutatók többségé-
re (az utóbbiak esetében 98,1, illetve 94,3%-ban) 
egyaránt jellemző, hogy adataikat saját eszközeiken 
tárolják. Azok aránya, akik felhőben is tárolnak ada-
tokat Horvátországban 45,8%, Spanyolországban 
50,3%. Az intézményi repozitóriumok részesedése 
18.4, illetve 17,8%, míg a külső repozitóriumoké 8,3, 
illetve 10,0% ezekben az országokban. 
Az, hogy a keletkezett adatok mennyisége a legtöbb-
ször alacsonyabb egy-egy típusnál, érthető, mivel 

feltételezhető, hogy a válaszadók többféle anyagot 
használnak fel egy-egy kutatásnál, de annak eredmé-
nyei annál kevesebb formában rögzülnek.
Az is érthető, hogy a leggyakrabban a szabványos iro-
dai dokumentumokat használják minden országban, 
az azonban feltűnő, hogy a magyar válaszadók közül 
egy kivételével mindenki bejelölte azt. A magyar és 
a horvát válaszadóknál az első 6 válasz sorrendje tel-
jesen megegyezik, a spanyoloknál és az izlandiaknál 
az internet- és webalapú adatok használata megelőzi 
a képfájlokét. 
A spanyol válaszadók körében az 5. legfontosabbnak 
tekintett strukturált tudományos adatok és ugyanígy 
kisebb arányok mellett az adatbázisok és strukturált 
grafika, az internet- és webalapú adatok mellett a ha-
gyományosabbnak tekinthető képfájloknál és a nem-
digitális adatoknál a legmagasabb a magyar arány.
Egyes válaszok előfordulását az is befolyásolja, hogy 
a kutatók egy része esetében valószínűsíthető, hogy 
nincsenek tisztában az egyes formátumok mibenlé-
tével. Az eredmények ezt is tükrözhetik. 
Két másik kérdést is összevontan értékeltek horvát és 
spanyol kollégáink. Ezek közül a 9. kérdés a kutatá-
sok során felhasznált, míg a 13. a létrehozott adatok 
méretére vonatkozott. 
A magyaroknál a legmagasabb a választható értékek 
közül legkisebb, megabájtnyi érték aránya 52,34%, 
illetve 62,61%. Ez az érték a spanyol kutatóknál is 
magas (45,2%, 53,3%), viszont a horvátoknál jóval 
alacsonyabb (26,4%, 37,83%). Ez természetesen 
megfordul a gigabájt nagyságrendű adatok esetében: 

Adatformák magyar horvát spanyol izlandi

Nem-digitális adat (papíron, filmszalagon, tárgyak formájá-
ban stb.) 

11.
14,95

(27,10)

7.
36

(20)

6.
40

(21)

8.
30,59

Konfigurációs adatok (naplófájlok, könyvtárfájlok stb.) 12.
14,95
(7,48)

14.
12
(8)

9.
21
(9)

14.
3,53

Access, Oracle, MySQL stb. segítségével létrehozott adatbá-
zisok

13.
13,08

(10,26)

8.
34

(15)

8.
33

(15)

7.
32,94

CAD, CAM, VRML stb. alapú strukturált grafika 
14.
3,74

(1,87)

12.
16

(14)

14.
7

(7)

13.
4,71

1. táblázat
 Az adatok formája

A táblázat folytatása ...
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A magyar érték 37,38%, 30,84%, a horvát 60,2%, 
54,37%, a spanyol pedig 44,8%, 37,9%.
A terabájtnyi nagyságrend esetében kisebbek az érté-
kek és a köztük levő különbségek is: magyar: 9,35%, 
5,57%, horvát: 13,4%, 7,8%, spanyol: 8%, 8%. Ezek 
az eredmények egybecsengenek a 8. és 12. kérdés 
válaszaival: úgy tűnik, hogy a magyar kutatások ha-
gyományosabbak.
A diszciplináris különbségek, tehát a kutatási témák 
eltérő volta folytán jelentős különbségek merülhet-

nek fel a méretekben. Egy orvostudományi cikket, 
ahol metszetek, vagy egy művészettörténeti írást, 
ahol képrészletek nagy felbontású ábrázolásai is 
előfordulhatnak, nem lehet összehasonlítani egy hu-
mán tudományterület grafikonjainak, táblázatainak, 
egyszerűbb illusztrációinak méreteivel. Egy-egy fel-
használt, megalkotott kimeneti fájltípus is befolyá-
solja a méreteket. Ha egy hangfájl, videofájl méretét 
összehasonlítjuk egy forráskód vagy egy naplófájl 
méretével, előre tudhatjuk az eredményt.

Adatokhoz való hozzájutás magyar horvát izlandi

Új adatok generálásával. 63,55 83,9 96,47

Saját intézményi kutatócsoport útján. 41,12 43,53

A saját kutatóhálózat (személyes/szakmai) kapcsolatok útján. 55,14 51,3 55,29

Mindig egy ismert forrásból. 4,67 1,18

Mindig több ismert forrásból. 54,21 21,18

Egyéb. 4,67

2. táblázat
A kutatásához szükséges adatokhoz való hozzájutás

Az adatok alapján látszik, hogy mennyivel kevesebben vannak a magyar kutatók között, akik új adatok ge-
nerálásával jutnak adatokhoz. Bár spanyol adatokkal nem rendelkezünk, az eddigiek alapján feltételezhető, 
hogy ott is magasabb lenne ez az érték.

Más (külső) források használata magyar horvát izlandi

Abban a formában, ahogy kapom, probléma nélkül tudom 
használni. 34,58 53 43,53

A tisztításba és változtatásba fektetett némi erőfeszítéssel. 58,88 55 55,29

Az adatokat sok időt felhasználva és nagy erőfeszítéssel 
használhatóvá téve. 25,23 21,18

Nem használok másoktól/külső forrásból származó adatokat. 8,41 16,47

3. táblázat
A másoktól vagy külső forrásból származó adatok felhasználása

Feltűnő, hogy az izlandiakhoz képest mennyivel ke-
vesebben olyan magyar kutató van, aki nem használ 
külső forrásokból vett adatokat, továbbá az is, hogy 
a felhasználók magasabb arányából mennyivel ke-
vesebben jelölték meg azt, hogy probléma nélkül, 
eredeti formában használnák fel a kapott anyagot. 

(Mivel több választ is lehetett adni, nincs abban 
semmi különös, hogy a számok alapján a horvát ku-
tatók között vannak olyanok, akik a kapott anyagok 
egy részét egy az egyben használják fel, más részét 
pedig módosítva).
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Tárolás magyar horvát spanyol

Saját eszközön (számítógépen, külső merevlemezen stb.). 94,39 98,1 94,3

Felhőben. 35,51 45,8 50,3

Intézménye központi szerverein/repozitóriumában. 39,25 18,4 17,8

Külső repozitóriumokban. 14,02 8,3 10  

4. táblázat
 Az adatok tárolása

Azt is láthatjuk, hogy mindhárom országban nagy 
arányban vannak, akik saját eszközeiken tárolják 
adataikat. A további válaszok alapján az is megálla-
pítható, hogy bár többen vannak azok, akik valahol 
máshol is tárolnak adatokat, viszonylag sokan lehet-
nek, akik csak saját eszközeikre támaszkodnak. Az 
viszont örvendetes, hogy a magyarok sokkal nagyobb 
arányban tárolhatják (a korábbi válaszok alapján va-
lamivel kisebb mennyiségű) adataikat saját intézmé-
nyük szerverein és repozitóriumaiban, mint horvát és 
spanyol kollégáik. 

Ehhez a kérdéshez kapcsolták azt a horvát válasz-
adók, hogy a náluk kimutatott 18,4%-hoz képest 
sokkal többen vannak azok (69,3%), akik úgy gon-
dolják, hogy az intézmény eszközein lenne a legjobb 
helye az adatoknak.
Az adatok tartós, egy-egy adott projekt élettartamán 
túli tárolását a magyar válaszadók 96%-a támogat-
ná, míg a horvát kutatóknak csak 30,1%-a, ráadásul 
48,5%-uk a „nagyon nem értek egyet” válaszlehető-
séget jelölte meg. Valószínű azonban, hogy a magya-
rok a tárolás fontosságára figyeltek, a horvátok pedig 
arra, hogy ne nekik kelljen tárolni.

Milyen kiegészítő információt mellékel magyar horvát spanyol

Adminisztratív információt (a létrehozó nevét, a létrehozás dátu-
mát, a fájl nevét, a hozzáférés feltételeit/korlátait stb.). 49,53 60,6 43,1

Az adatok megtalálását segítő információkat (A létrehozó és a 
finanszírozó intézmény nevét, a project címét és azonosítóját, 
kulcsszavakat stb.).

41,12 31,5 41,6

Technikai információkat (a fájl-formátumokról, a fájlok méreté-
ről, a felhasználáshoz szükséges hardverről és szoftverről stb.). 13,08 20,4 23

Az adatfájl leírását (a fájl/adatok szerkezetéről, a mezőkódokról, 
az alkalmazási szabályokról stb.). 26,17 26,17 24,5

Nem. Kutatási adataimhoz nem csatolok kiegészítő informáci-
ókat. 23,36 28,9 72,6

5. táblázat
A „Rendes körülmények között, csatol-e Ön kiegészítő információkat kutatási adataihoz?” kérdésre adott válaszok

Ezen a téren nem találunk igazán lényeges különb-
ségeket az egyes országok válaszai között. A tapasz-
talható kisebb különbségek részben abból adódhat-
nak, amit az eddigi adatok láttán is feltételezhettünk, 
nevezetesen azt, hogy Magyarországon nagyobb 

arányban vannak hagyományos kutatások, ezért le-
het magasabb a megtalálást segítő és alacsonyabb a 
technikai információk aránya. Hogy hogyan jött ki 
a spanyol válaszok esetében az utolsó kérdés értéke, 
az nem nagyon magyarázható.
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Adatmegosztás magyar horvát izlandi

Nem. 9,35 6,4

Igen. Saját kutatócsoportom tagjaival. 65,42 81,7 61,18

Igen. Saját intézményem kutatóival. 43,93 28,5 56,47

Igen. Más intézmények kutatóival. 51,40 38,8 50,59

6. táblázat
Együttműködés más kutatókkal az adatok megosztása terén

A horvátországi mintában feltűnő a saját kutatócsoportok választásának magas aránya. Ahol ez alacsonyabb, 
ott feltehetőleg kisebb arányban dolgoznak kutatócsoportokban, s ezért lehet magasabb a saját intézményben 
máshol és a más intézményekben dolgozókkal való együttműködés aránya.

A kutatási adatok jellemzői magyar horvát izlandi

Adataim mindenki számára nyíltan elérhetőek. 26,17 18,1 14,12

Adataim nyíltan elérhetőek kutatócsoportom tagjai számára. 28,97 49,5 32,94

Adataimat kérésre rendelkezésre bocsátom. 52,34 68,5 28,24

Adataimhoz a hozzáférés korlátozva van (pl. csak egyes adatál-
lományok hozzáférhetőek). 28,97 23,1 30,59

Adataim nem elérhetőek mások számára. 10,28 3,1 16,47

7. táblázat
 A felhasznált kutatási adatok legfontosabb jellemzői

Feltűnő, hogy a magyar kutatók között azoknak a száma a legnagyobb, akik nyíltan elérhetővé teszik adataikat 
(talán a hagyományosabb kutatások miatt), a kutatócsoport számára nyújtott nagyobb arányú elérhetőséget 
horvát kollégáiknál az magyarázhatja, hogy többen dolgoznak kutatócsoportban. Izlandi kollégáik azok, akik 
leginkább korlátozzák a hozzáférést, őket ebben a magyarok követik.

Aggodalmak az adatmegosztással kapcsolatban magyar horvát izlandi

Nem. 42,06 36,47

Eltűnhet a kutatásban meglevő versenyképességi előnyöm. 22,43 17,65

Jogi és etikai problémák merülhetnek fel. 28,04 44,71

Visszaélhetnek az adataimmal. 18,69 48,7 23,53

Félreértelmezhetik az adataimat. 24,29 50,5 22,35

Nincsenek meg a technikai, anyagi stb. forrásaim. 6,54 16,47

Nincsenek megfelelő irányelvek és hiányzik a jogvédelem. 11,21 9,41

8. táblázat
Aggodalmak a kutatási adatok más kutatókkal történő megosztása kapcsán
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Az előző táblázatból is leolvasható, de érdemes ki-
emelnünk, hogy a horvát kutatók közül csak kevesen 
gondolják, hogy nincs szükségük a más kutatókkal 
való együttműködésre és az adatok megosztására, 
azonban csupán 18,1%-uk oszt meg másokkal ada-
tokat. Sokan közülük (50,5%) attól félnek, hogy, ada-
taikat félreértelmezik, továbbá – hasonló mértékben, 
azaz 48,7%-ban – tartanak attól, hogy adataikkal 
mások visszaélnek. Ez alól nem jelentenek kivételt 
a szlovén válaszadók sem. Az izlandi kutatók eseté-
ben viszont jóval alacsonyabb (23,53 és 22,35%) volt 
azok aránya, akik ezeket az aggodalmakat osztják.
A horvátországi összeállításban azt a két akadályt 
adták meg, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb 
mértékű a félelem (ez a kettő viszont jóval megha-
ladja a másik két országnál található adatokat), de 
hozzáteszik, hogy mindegyik probléma jelen van 
valamennyire: a magyar kutatók aggodalma egyes 
kérdéseknél kisebb, másoknál valamivel nagyobb 
az izlandiakénál, de összességében ez látszik a leg-
kisebbnek.

Ki fedezze a tárolás és  
a nyilvánossá tétel költségeit magyar horvát

Önnek/az Ön kutatócsoportjának 16,82

Az Ön intézményének 64,49 71,4

Ki fedezze a tárolás és  
a nyilvánossá tétel költségeit magyar horvát

A finanszírozó(k)nak 42,99

Valamilyen nemzeti testületnek 26,17

9. táblázat
 A „Kinek kellene fedeznie az Ön által létrehozott  

adatok tárolásával és nyilvánossá tételével kapcsolatos 
költségeket?” kérdésre adott válaszok

A horvát kutatók azzal, hogy csak egy választ jelöl-
ték meg, nyilvánvalóan azt kívánták kifejezni, hogy 
többségük szerint intézményüknek kellene fedeznie 
a költségeket. A magyar válaszadók majdnem kéthar-
mada is ezt a lehetőséget választotta, és a legkeve-
sebben gondolták úgy, hogy nekik vagy kutatócso-
portjuknak lenne ez a feladata.

A hosszú távú tárolás helye magyar horvát

Az Ön intézményénél 64,49 69,3

A finanszírozó intézménynél 27,10

Külső, ingyenes tárolóhelyen 37,38

Külső, fizetős tárhelyen 12,15

10. táblázat
Az adatok hosszú távú tárolásának helye

A horvátok itt is csak azoknak a lehetőségnek az adatait adták meg, amelyeket a legtöbben választottak, majd-
nem olyan arányban, mint az előző kérdésnél, és az ottani válaszhoz igazodva. A magyarok itt ugyanolyan 
számban jelölték meg a saját intézményt, mint az előző kérdésnél. Egyéb válaszlehetőségként négyen jelöltek 
meg a saját eszközt, tárolóhelyet, ami a gyakorlatban ennél sokkal nagyobb mértékben érvényesül.

Részvétel tréningeken magyar horvát spanyol

Adatkezelési tervek
Részt vett 0,93 3 4,6
Részt venne 36,45 61 61,4

Metaadatok
Részt vett 5,61 4 5,1
Részt venne 42,06 53 49,2

Konzisztens fájlelnevezési gyakorlat
Részt vett 2,80 2 1,7
Részt venne 27,10 42 42,9

Adatállományok verzióinak kezelése (verziókezelés)
Részt vett 2,80 2 2,0
Részt venne 39,25 32 38,9

Az adatokra való hivatkozás stílusai
Részt vett 10,28 19 20,1
Részt venne 40,19 34 37,7

Nem vettem részt ilyen tárgyú képzésben 84,11 79 73

11. táblázat
 Részvétel formális képzésekben (tréningeken)
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Ennek a két kérdésnek fontos részét jelentik az adat-
kezelési tervek. Ezek készítését a kutatásfinanszírozó 
szervezetek egy része előírja, azonban jelenleg csak 
a kutatók kisebb részét érintik az ezekkel kapcsola-
tos teendők.
A horvát és a spanyol válaszadók 80% körüli arány-
ban úgy gondolják, hogy intézményüknek nincsen 
adatkezelési terve (Data Management Plan, DMP). 
Némileg kisebb és egymástól is eltérő arányban (78,4 
és 72,6%-ban) sohasem használtak ilyen tervet. Az 
adatkezelési terveket potenciálisan hasznosnak ítél-
te a horvát kutatók 35,5%-a, míg ez az arány 31,9% 
volt spanyol kollégáik körében. Tegyük hozzá, hogy 
a két országban a válaszadók 59,0, illetve 63,8% nem 
tudja megmondani, hogy a DMP-k segítik-e a kuta-
tási adatok menedzselését. A szlovén kutatók is csak 
kis számban használnak DMP-t, bár egyharmaduk 
hasznosnak gondolja őket. 

Feltűnő, hogy milyen sokan nem vettek részt sem-
milyen képzésben, s ezek között is a magyarok van-
nak a legnagyobb arányban. Azok között, akik részt 
vettek valamilyen képzésben, a többség a hivatko-
zási stílusról tanult. A magyar kutatók között volt 
a legkevesebb ilyen, viszont erről ők szeretnének a 
legnagyobb arányban tanulni. Ugyanakkor jól lát-
ható az, hogy a többi országhoz képest mennyivel 
kevesebben igényelnének oktatásokat a magyar vá-
laszadók az adatkezelési tervekről és a konzisztens 
fájlelnevezési gyakorlatokról. 
Az adatkezelési tervekkel, a metaadatokkal, a szab-
ványos/ konzisztens fájlelnevezési rendszerekkel, 
az adatokra való hivatkozás valamelyik szabványos 
formáival, a DOI (Digital Object Identifier) és 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
azonosítókkal, valamint a nyílt hozzáféréssel (Open 
Access) kapcsolatos kérdéssor kapcsán beérkezett 
magyar válaszok is igen tanulságosak.

Az adatkezelés formái Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Van-e az Ön intézményének adatkezelési terve (Data 
Management Plan, DMP)? 8,41 71,03 20,56

Használt-e Ön valamikor kutatásához adatkezelési tervet? 13,08 9,35 77,57

Van-e (valamelyik) jelenlegi kutatásának adatkezelési terve? 13,08 9,35 77,57

Ön szerint segítik-e az adatkezelési tervek a kutatási adatok 
kezelését (menedzselését)? 34,58 50,46 14,95

12. táblázat
Az adatkezelési tervek, metaadatok, szabványos fájlelnevezési rendszerek, az adatokra való hivatkozás  

szabványos formái, DOI és ORCID azonosítók, nyílt hozzáférés

A tudományos kutatóknak az adatkezelési tervekben 
megfogalmazottak szerint figyelembe kell venniük a 
kutatási jogosultságot, a kutatás pontos célját, a ke-
zelendő személyes adatok körét és azok forrásait, az 
adatkezelés komplex folyamatát, az érintett jogainak 
érvényesítését biztosító intézkedéseket, valamint az 
adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intéz-
kedéseket. A válaszadók a kutatási terv létezésével 

kapcsolatban 90%-ban nemleges vagy bizonytalan 
választ adtak, továbbá a valamikori és jelenlegi hasz-
nálat aránya sem sokkal jobb. A terv fogalmát ismeri 
és annak szükségességét a válaszadók 34,58%-a fon-
tosnak tartja, viszont ez alig több mint egyharmada 
azoknak, akik biztosan állították, hogy már használ-
tak, vagy jelenleg is használnak ilyet.

Metaadatok ismerete Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Ismeri Ön a metaadat fogalmát? 74,77 11,21 14,01

Gondolja-e, hogy a metaadatok használatával kapcsolatos for-
mális képzés hasznos lesz a kutatási adatok kezelésében? 54,21 39,25 6,54

A táblázat folytatódik ...
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Metaadatok ismerete Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Van az Ön intézményében előírás arra, hogy az adatoknak 
repozitóriumokba történő felöltésekor milyen metaadatokat 
használjon?

21,50 49,53 28,97

13. táblázat
 A metaadatok ismerete

A metaadatok fogalmát a válaszadók háromnegyede ismeri, viszont mindössze 14,01% vallotta be, hogy nem 
tudja, mit jelent ez a kifejezés. Az 50% formális képzések szervezését hasznosnak tartaná. Ezen a téren az 
előírások meglétéről csupán 21,50% állítja, hogy intézményében van ilyen, és a válaszadók 50%-a nem biz-
tos benne. 

Fájlnevek Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Használ, vagy ajánl-e az Ön kutatói közössége szabványos 
fájlelnevezési rendszert? 20,56 23,36 56,07

Van-e az Ön intézményének szabványos/konzisztens fájlelneve-
zési rendszere? 3,73 37,38 58,88

14. táblázat
Szabványos fájlelnevezési rendszerek

A fájlok szabványos elnevezése első hallásra talán feleslegesnek tűnhet, de nagyobb adatmennyiségnél, több 
kutató esetén igen hasznos eszköze lehet a visszakeresésnek. A válaszokból az is kitűnik, hogy csekély szá-
mú intézményben (3,73%) létezik az elnevezések használatára vonatkozó előírás. Mindkét válasz esetében 
közel 60%-os a nemleges válasz, ami hosszú távon várhatóan változni fog. A vizsgált országoknál hasonló 
eredmények születtek.

Hivatkozások használata Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Használja-e Ön az adatokra való hivatkozás valamelyik  
szabványos formáját? 33,64 16,82 49,53

Ismeri Ön a DOI (Digital Object Identifier) fogalmát? 68,22 9,35 22,43

Ajánl-e az Ön intézménye specifikus irányelvet (APA, Harvard 
stb.) az adatokra való hivatkozás tekintetében? 23,36 38,31 38,31

Van Önnek egyed kutatói azonosítója (ORCID = Open 
Researcher and Contributor ID)? 29,91 14,95 55,14

Ösztönzi-e Önt intézménye arra, hogy adatait a nyílt hozzáférés 
(Open Access) keretében ossza meg? 32,71 27,10 40,19

15. táblázat
A hivatkozási rendszerekkel foglalkozó kérdésekre adott válaszok

A hivatkozási rendszerekkel foglalkozó kérdésekre adott válaszokból az derül ki, hogy a magyar kutatók 
33,64%-a használ szabványos formát, és az intézményeknek is csak 23,36%-a ajánlja valamelyik ismert, speci-

A táblázat folytatása ...



373Könyvtári Figyelõ 2019/3

 A MAGYAR KUTATÓK ADATMÛVELTSÉGI KÉSZSÉGEIRÔL 

fikus irányelv használatát. A horvátországi felmérés 
eredményei viszont azt mutatják, hogy a szabványos 
formák használatára az intézmények 54%-a tesz köz-
zé irányelveket, és közel 15%-kal kisebb a bizonyta-
lan választ adók aránya. Egyedi ORCID azonosítóval 
a magyar válaszadók közel egyharmada rendelkezik, 
viszont meglepő a bizonytalanok 15%-os, viszonylag 
jelentős aránya. A horvát válaszadóknál az azonosító-

val rendelkezők aránya 41,5%, tehát több mint 10%-kal 
magasabb, míg az azonosítóval nem rendelkezők 
37,7%-ot tesznek ki. 
A nyílt hozzáférés alkalmazására az intézmények a 
válaszadók esetében egyharmados arányban kapnak 
intézményi ösztönzést arra, hogy ezt megtegyék. A 
40%-os nemleges válaszarány úgy gondolom lassan, 
de csökkenni fog az évek során.

Adattárolás Igen Nem vagyok 
biztos benne Nem

Ismeri Ön intézményének (finanszírozójának) az adatok tárolá-
sára vonatkozó előírásait? 19,63 26,17 54,21

16. táblázat
 Adattárolási előírások

A válaszadók 54,21%-a nem ismeri saját intézményé-
nek adattárolásra vonatkozó előírásait. Ez a magas 
arány megkérdőjelezi az adattárolási szokásokról 
szóló válaszok hitelességét, mivel ezeknek az elő-
írásoknak az ismerete, betartása esetén az ott adott 
válaszok eltérő értékeket mutattak volna.

Záró megjegyzések
Az adatok puszta összevetése mellett már írásunk 
első részében is megpróbáltuk kiemelni a különbsé-
gek és hasonlóságok nyilvánvaló vagy vélhető okait. 
Ennek megfelelően nem látjuk szükségesnek, hogy 
ezeket újra leírjuk. Ugyanakkor maradt még néhány, 
főként az esetleges jövőbeli vizsgálatokra vonatkozó 
gondolatunk, amelyeket az alábbiakban osztunk meg 
a kedves olvasóval.
A felmérés tanulságai közül érdemes kiemelnünk, 
hogy a magyar kutatók nagy számban adnak közre 
adatokat, írásokat. Azonban az adatok kezelését több-
ségük régen tanulta (közel 80 fő több mint tíz éve 
publikál). Ez azt is jelenti, hogy kevésbé valószínű, 
hogy számoltak az adatok esetleges megosztásával.
Érdekes adatokat kaphatnánk annak vizsgálatával, 
hogy milyen korosztály adta a válaszokat, továbbá 
van-e jelentős eltérés a kutatók életkora és az általuk 
használt megoldások között. Nem egyértelmű, hogy 
aki idősebb, az már több éve publikál is. Vizsgálható 
lenne a kutatók tudományág szerinti megoszlása. Ev-
vel véleményünk szerint szignifikáns különbségeket 
tapasztalnánk.
Elgondolkodtató az adatbiztonság kérdése. A fizi-
kai, a logikai és az adminisztratív védelem hármas 

szempontrendszerének való megfelelést is vizsgálni 
kellene, amikor tárolásról beszélünk. A többes adattá-
rolás módozatai közül a legkisebb számban a magyar 
válaszadók a külső, fizetős tárhelyet jelölték meg. 
Ez több kérdést is felvet. Megbíznak a saját intéz-
ményük infrastruktúrájában, szakembergárdájában, 
vagy a kutatási projektek, pályázatok tervezésénél 
már a hosszú távú tárolás költségei a fenntarthatóság 
kidolgozása során már nem kerülnek tervezésre? A 
csak a saját eszközein és csak egy eszközön tárolók 
arányát kellene közelíteni a nullához.
A felhő alapú adattárolás és azon belül a térítésmen-
tesen igénybe vehető szolgáltatások száma egyre nő, 
és használatuk egyszerűbbé vált. Az erre vonatkozó 
döntések meghozatalában fontos szempont a bizton-
ság megléte, a hálózati infrastruktúra kiépítettsége és 
a rendelkezésre állás aránya. A felhőben tárolt adatok 
esetében ugyanakkor kikerül az irányítás a felhaszná-
ló kezéből, bármilyen változás a szolgáltató oldaláról 
befolyásolhatja adataink elérését, ami napi munkára 
is kihathat. Éppen ezért egyre több intézménynek 
kellene hibrid felhő alapú szolgáltatásokat nyújtani 
dolgozóinak, ami azt eredményezné, hogy az ada-
tok egy része a kutatók saját kezében marad, saját 
irányítás alatt lévő megoldásokat használva létezik, 
így kerülve el ezeket a problémákat.
Végezetül várhatóan hasznos volna intézményi ke-
retek között, például tanfolyamokon, képzéseken 
megismertetni a kutatókkal a kutatás témájában az 
elmúlt időszakban bekövetkezett változásokat. Ezt 
emeli ki a válaszadók egyike, aki a következőket 
írja: „A napi használatban lemaradásaim vannak, 
mert a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a 
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napi munka mellett nem tudok lépést tartani, hogy 
felzárkózzak a fejlődésben”. 
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Bevezetô
Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA 
KIK) digitalizálási programja az MTA elnöksége ál-
tal elfogadott, a 2014–2018-as időszakra vonatkozó 
stratégián alapul. A program célja az MTA-hoz köt-
hető – az MTA kiadásában, az Akadémiai Kiadónál, 
MTA támogatással vagy az intézethálózatban megje-
lent – folyóiratok, könyvek minél teljesebb körű di-
gitalizálása és nyílt hozzáféréssel való elérhetőségé-
nek megteremtése volt. Mivel hatalmas mennyiségű 
anyagról van szó, elengedhetetlen volt a válogatás:  
a folyóiratok könnyebben összegyűjthetőek voltak, 
digitalizálásuknak és közzétételüknek kevesebb aka-
dálya látszott, így ezekre összpontosítottunk. Az elő-
zetesen kitűzött célokhoz képest a projekt során ese-
tenként szélesebb körből merítettünk: digitalizáltunk 
az MTA-hoz nem köthető, más tudományos társasá-
gok által megjelentetett folyóiratokat is, sőt, néhány 
olyan reformkori folyóiratot is az MTA Könyvtár 
gyűjteményéből, amelyek nem tudományosak, ám a 
kutatók számára forrásanyagként fontosak. Könyvek 
is digitalizálásra kerültek, ebben az esetben viszont 

még jelentős anyag maradt hátra – az I. világháború 
előtt kiadott kötetekkel foglalkoztunk elsősorban. 
Elkezdődött a mikrofilmen őrzött dokumentumok 
digitalizálása is, bár csak a gyűjtemény igen cse-
kély részének feldolgozására kerülhetett sor ebben 
a programban.
A kitűzött feladatot a hatalmas volumen miatt saját 
kivitelezésben nem tudtuk megoldani, ezért a folyó-
iratok és könyvek digitalizálását az Arcanum Adat-
bázis Kft.-vel együttműködve végeztük. A velük 
történt megegyezés szerint hozzájárultunk az anya-
gok Arcanum Digitális Tudománytárban (ADT) való 
elhelyezéséhez. (Kivételt csak néhány nem MTA-s 
társasági lap képviselt, ahol a kiadó nem járult hozzá 
az ADT-ben való közzétételhez.) A mikrofilmek digi-
talizálását a PEDRO Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 
közreműködésével valósítottuk meg. Sajnos a mikro-
filmes anyagok esetében nem volt lehetőségünk olyan 
mértékű feldolgozást végezni, amilyet elképzeltünk, 
ezért a felvételeket utómunkálatok nélkül (pl. nincse-
nek kiegyenesítve, körbevágva, nem távolítottuk el a 
túl- vagy alulexponált, illetve életlen felvételeket) ad-

Folyóirat- és könyvdigitalizálás az MTA Könyvtárában 

– Lezárult az elsô szakasz
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tuk közre a repozitóriumi gyűjteményeinkben. Kuta-
tási célra így is megfelelnek, ezért nem volt indokolt 
évekig visszatartani a felvételeket. Saját digitalizáló 
műhelyünkben csupán kisebb kiegészítő jellegű mun-
kákat végeztünk a projekt keretein belül. 
A digitalizálás eredményeit a REAL* különböző 
gyűjteményeiben helyeztük el: a folyóiratokat a 
REAL-J-ben1, a könyveket a REAL-EOD-ben2, a 
mikrofilmekről készült kéziratok és muzeális köny-
vek felvételeit pedig a REAL-MS-ben3, illetve a 
REAL-R-ben4. Cikkünkben az MTA pályázatokból 
finanszírozott projektről számolunk be. Nem foglal-
kozunk a repozitóriumi gyűjteményekbe került egyéb 
anyagokkal – mint amelyeket a Könyvtár törzsgyűj-
teményi vagy különgyűjteményi állományainak más 
projektjeinek (pl. RMK, Arany János, Széchenyi Ist-
ván, Nemzeti Casino, Héber, Arab, Perzsa, Török) 
keretében digitalizáltunk vagy digitalizáltattunk. 

1. ábra
 Az 1934-ben indult Tudománytár első kötete

A digitalizálási program számokban
A projekt költségeinek jelentős részét – lényegében 
az Arcanum és a PEDRO munkadíját – az MTA éves 
infrastruktúra pályázatának segítségével fedeztük. Az 
első években nagyobb összegek álltak rendelkezésre, 
később a pályázati összegek valamelyest csökkentek, 
és a digitalizálható anyagok mennyisége is szűkült. 
A külső digitalizálásra az öt év során valamivel több, 
mint 100 millió forintot fizettünk ki.
Az akadémiai infrastruktúra pályázatok keretében 
344 folyóiratcím összesen 9760 kötetét és 2967 kö-
tet könyvet digitalizáltunk, összesen több mint 4,5 
millió oldal terjedelemben. A könyvek nagy része 64 
sorozatból került ki. A mikrofilmek közül a határon 
túli magyar könyvtárakban őrzött dokumentumokról 
készült tekercseket válogattuk ki. Mivel azonban egy-
egy tekercsen több tétel is szerepel, számos egyéb 
lelőhelyről – köztük az MTA KIK-ből – származó 
anyagról is digitális másolat készült. Ezek főként 
régi kéziratok és muzeális könyvek, azaz közkincsek, 
így online közzétételükhöz felhasználási engedély 
beszerzésére nem volt szükség. Mikrofilmről 1458 
dokumentum (248 tekercsről, mintegy 210 000 fel-
vétel) digitalizálása valósult meg.
A cikkünk tárgyát képező, valamint a saját műhe-
lyünkben készült és az átvett anyagokkal együttesen 
a REAL gyűjteményei cikkünk beküldésekor 130 
ezer tételt tartalmaztak.

2. ábra
Eötvös Loránd előadása az Akadémia évkönyveiből

A digitalizálás folyamata és termékei
A bevezetőben megfogalmazott célnak megfelelő 
dokumentumok föltérképezéséhez fölhasználtuk 
saját gépi és kézi katalógusainkat, az Akadémiai 
Kiadó régi nyomtatott katalógusait és az Akadémia 

* REAL ‒ Repository of the Academy's Library
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intézeteinek honlapjait. A címeket téma szerint – az 
Akadémiai osztályok szakterületeinek megfelelően 
– táblázatba szerveztük, melyet megkaptak az MTA 
intézetei, osztályai és elnöksége. A kísérőlevélben 
Monok István főigazgató úr tájékoztatta az illetéke-
seket a tervezett projektről, támogatásukat (az MTA 
finanszírozásához), hozzájárulásukat (pl. publikálási 
engedélyek) és együttműködésüket (pl. digitalizálha-
tó példányok rendelkezésre bocsátása) kérve.
A táblázatokból világosan látszott, amit addig csak 
sejtettünk: olyan nagyságú az anyag, hogy fontossá-
gi sorrendet kell felállítanunk: kiemelten kezeltük a 
„nagy” sorozatokat (pl. az MTA idegen nyelvű folyó-
iratait), a szerzői jog által már nem védett (praktiku-
san: I. világháború előtti) dokumentumokat, illetve 
azokat, amelyekből rendelkeztünk többes- vagy ál-
lományba nem vett példányokkal, illetve, természe-
tesen, a Könyvtár saját kiadványait.
Az elő- és utómunkálatok (az anyagok kiválasztása, 
előkészítése és adminisztrálása, visszavétele, REAL-
feltöltés, katalógusrekordok módosítása) a könyv-
tári kollégákra hárultak, ami rengeteg többletmun-
kát jelentett. Úgy érezzük, a munka során szerzett 
tapasztalatainkat érdemes a könyvtári közösséggel 
megosztanunk.
A „nagy” táblázat alapján legelőször is megnéztük, 
mivel érdemes kezdeni: kijelöltünk jónéhány címet, 
amely szóba jöhet. Ezután fölmértük az állományun-
kat: hány példányt tartunk az adott sorból, van-e 
esetleg leltározatlan (pl. a régi tartalékból még meg-
maradt), tud-e esetleg valamelyik intézet rendelkezé-
sünkre bocsátani digitalizálható példányt. (Ez utóbbi, 
sajnos, előzetes várakozásainkkal ellentétben, nagyon 
ritkán sikerült.) Akadtak olyan szorosan kötött, fel 
nem vágható sorozatok is, melyeknek digitalizálá-
sáról egyelőre le kellett mondanunk.
Leltározatlan példányokat azért próbáltunk besze-
rezni, mert ezeket fölvágathattuk: így gyorsabb és 
olcsóbb volt a szkennelés. Leltározott példányoknál, 
amikor kettőnél több példánnyal rendelkeztünk, bi-
zonyos sorokat összevontunk, és a felvágott példá-
nyokat már nem köttettük vissza.  (A visszakötés nem 
csak drága, de sokszor nem is lehetséges, ha eleve 
keskeny a belső margó.) Mivel az Akadémiai Könyv-
tár kiemelt feladata az MTA szellemi örökségének 
megőrzése, így első példányokat csak nagyon kivéte-
les esetben engedtünk felvágni. (1949 előtt megjelent 
köteteket egyáltalán nem engedtünk felvágni, kivéve 
egy nagyon minimális mennyiségű leltározatlan állo-
mányt.) Így gyakran megesett, hogy a digitalizálás-
ra küldendő anyag meglehetősen „mozaikosan” állt 

össze: leltározatlan füzetek, saját másodpéldány, sa-
ját első példány, más könyvtárból származó kötetek, 
vágható/nem vágható, illetve ezek egy-egy folyóirat-
címen belül mindenféle kombinációban. Nem beszél-
ve a „lyukakról”, mert bizony számos alkalommal 
megesett, hogy legnagyobb igyekezetünk ellenére 
sem tudtunk hiánytalan sort kiállítani.
Mindezt adminisztrálni is kellett, nem utolsósorban 
az elszámolás miatt, hiszen a vágható/nem vágható 
oldalak digitalizálási tarifája jelentősen eltért. Így 
minden egyes szállítmányhoz olyan Excel-tábla ké-
szült, amely külön tartalmazta a vágható/nem vágha-
tó köteteket/füzeteket. Minden egyes fizikai egység 
külön sorba került, mert szkennelésnél is így tartják 
nyilván az oldalszámot, megjegyzéssel a saját ma-
gunk számára (kinek az állományából származik, 
hányadik példány, van-e vele valami speciális teendő 
stb.). A listára fölvettük azokat a köteteket is, ame-
lyeket esetleg nem tudtunk elküldeni, de a sorozathoz 
tartoznak, egyszerűsítve a hiánypótlást.
A listákat kinyomtattuk, és elektronikusan is elküld-
tük: az Arcanumnál megosztható dokumentummá 
(Google-sheet) konvertálták és kiegészítették a saját 
oszlopaikkal és megjegyzéseikkel. Ezeket velünk is 
megosztották, így mindig figyelemmel tudtuk kísérni, 
hol tart épp a munka, illetve, ha láttuk, hogy valami 
pótlandó, intézkedni tudtunk.
Magukat a köteteket ládákba pakoltuk (1 láda ~ 1 
polcfolyóméter ~ 10 000 oldal), szigorúan külön a 
vágható/nem vágható köteteket, az összetartozó ele-
meket (pl. folyóiratfüzeteket kötetenként) postai gu-
mival átfogva – szintén segítségül a szkenneléshez. 
Előzetesen minden egyes kötetet átnéztünk, ha volt 
pl. éves összesített tartalomjegyzék, azokat a kötetek 
elejére raktuk, vagy ha különleges bánásmódot kívánt 
a dokumentum (pl. kihajtható térkép miatt csak óva-
tosan szabadott vágni), ezt külön megjegyeztük.
Amikor az anyag visszaérkezett, ugyanezt a tábláza-
tot használtuk: ellenőriztük a szkennelésnél felmerült 
oldalhiányokat, nem csak véletlenül maradtak-e ki 
– ha kellett (és tudtuk), ezeket a következő szállít-
mánnyal pótoltuk. A köteteket tételesen vettük vissza, 
küldtük a raktárba, kötészetre, vissza valamelyik in-
tézetnek, vagy pedig – a leltározatlan, felvágott köte-
teket – ideiglenes megőrzésre a törökbálinti raktárba. 
Sajnos arra nem volt kapacitásunk (sem tárolási, sem 
adminisztratív), hogy – külföldi példákat követve – 
ezt az anyagot rendezetten megőrizzük, gondolva a 
jövőbeli, fejlettebb technikával történő esetleges újra-
digitalizálásra. Az utómunka részét képezte a többes 
sorok összevonása, illetve szerencsés esetekben még 
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az állományunk kiegészítésére is volt módunk. 
Mivel a digitalizálási munka dandárját az Arcanum 
végezte saját, az ADT adatbázis fejlesztéséhez kiala-
kított munkamenete szerint, mi kétrétegű, tartalom-
jegyzékkel ellátott PDF-fájlokat kaptunk kötetenként. 
Rendelkezésre álltak a PDF-fájlok tartalomjegyzé-
kei szöveges állományok formájában is. Kaptunk 
továbbá szöveges listákat a fájlnevekkel és néhány 
metaadattal – ezek a folyóiratok esetében a kötegelt 
feltöltéshez kerültek felhasználásra.
A mikrofilmek esetében is hasonlóan zajlottak az 
előkészítő munkák. Könyvtárunkban A-s jelzettel 
azonosítjuk a mikrofilm negatívokat és B-s jelzet-
tel a pozitívokat. Az Aleph katalógusban csak a ne-
gatívok vannak feldolgozva, egy ezekről exportált 
lista segítette a válogatást. Ebben jelöltük a határon 
túli magyar lelőhelyű dokumentumokat, ill. azokat 
is, amik ezekkel egy tekercsen szerepelnek. Így a 
teljes tekercsek digitalizálását rendelhettük meg, 
amelyek több szempontból is segítették és segítik 
majd a jövőbeni munkát is: egyrészt nekünk nem 
kell nyilvántartani, hogy mely tekercsekről mely 
dokumentumok lettek digitalizálva és melyek nem; 
másrészt a PEDRO munkatársainak szinte csak be 
kellett fűzni a tekercseket a szkennerbe, nem kellett 
kiválogatni a szkennelendő dokumentumokat egy 
6-800 kockás mikrofilmtekercsről; és végül a jö-
vőben így selejtezhetővé váltak a digitalizált doku-
mentumokat tartalmazó pozitív tekercsek (a negatív 
felvételeket megőrizzük). A digitalizált felvételeket 
TIFF- formátumban, az általunk megadott fájlelne-
vezési séma szerint – ami a dokumentumok jelzeté-
re támaszkodik – mappákba rendezve kaptuk meg a 
PEDRO-tól, ezekből mi fűztük össze szkriptek segít-
ségével a csökkentett felbontású PDF köteteket.

Repozitóriumi elhelyezés
A digitalizált folyóiratokat a REAL-J gyűjteményben 
helyeztük el. Mivel ez – a projekt lehetőségeinek 
megfelelően kialakított gyűjtemény – nem cikken-
ként, hanem kötetenként tárolja a folyóiratokat, a 
tételekhez tartozó metaadatok minimálisak. A feltöl-
tés kötegelt formában történt, a feltöltéshez használt 
EPrints XML csomagokat minimális kézi munká-
val, jobbára szkriptek segítségével hoztuk létre az 
Arcanum által átadott listákból.
Az ADT esetében a PDF-fájlok tartalomjegyzéke-
iben és a teljes szövegben lehet keresni, az SZTE 
Contenta esetében a folyóiratok tartalma cikkenként 
kerül metaadatokkal ellátva a repozitóriumba. A 
REAL-J a kötet-szintű feldolgozásával megtestesí-

ti a repozitóriumokról kialakított adatsiló képet. A 
helyzet ennél valamivel jobb – maga a repozitórium 
szoftver is indexeli a teljes szöveget, és megteszi ezt 
a Google is. Azonban egy keresés találatainak eléré-
séhez a teljes kötetet, esetenként igen nagyméretű 
fájlt kell letölteni, és abban a kívánt szövegrészt újra 
meg kell keresni. A felhasználás megkönnyítésére 
a PDF-tartalomjegyzékeket (utólag) elhelyezzük a 
tételek tartalmi leírás mezőjében. Elindult a folyó-
iratok cikkekre való szétvágása, és a cikkek elhelye-
zése a REAL alapgyűjteményben – de ez a munka 
csak igen lassan halad, a gyakorlatban csak néhány 
kiválasztott folyóirat teljes feldolgozása várható. A 
felhasználást megkönnyítheti az is, ha más szolgálta-
tásokban (mint például az MTMT) egy adott cikkre a 
PDF-állományon belül az oldalszám feltüntetésével 
hivatkozunk5. Hasonlóképpen tárják fel a REAL-J 
digitalizált folyóiratköteteiben lévő tartalmakat a 
Könyvtár virtuális kiállításai – mint például a Vö-
rösmarty kiállítás honlapjának irodalmi adatbázis 
szolgáltatása6. (A dokumentumok láthatóságának 
maximalizálása során sok összekapcsolt információs 
rendszer együttesére kell támaszkodnunk. Fontos az 
egyes rendszerek funkcionalitása, de fontosabb, hogy 
sokrétű információs kapcsolatok eredményeképpen 
a tartalmak különböző platformokról is felfedezhe-
tőek legyenek.)

3. ábra
 A Szózat az Aurora 1837-es évfolyamából
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A könyvek esetében sem egyszerű a helyzet. Ugyan 
rendelkezésre állnak metaadatok a könyvtári kataló-
gusban, de kérdéses, mennyire pontos a katalógus. Az 
egyes művek feltöltését az integrált könyvtári rend-
szerből indítjuk egy SWORD protokollon alapuló 
szerviz (ALEPH segédprogram) segítségével. Több 
száz, több ezer kötet feltöltésénél a teljes autopsziára 
nincs mód, amennyiben a katalógus hibákat tartal-
mazott, vagy a SWORD szervizben nem sikerült 
a MARC21-ből minden esetre megfelelő Dublin 
Core adatokat képezni, kerülhettek hibás adatok a 
repozitóriumi tételekhez. Tapasztalataink szerint 
szükség van arra, hogy a feltöltő könyvtáros munká-
ját, a SWORD szerviz által létrehozott repozitóriumi 
rekordot egy másik személy ellenőrizze – nálunk ez a 
folyamat könyveknél a Wikipédiába való linkeléssel 
összekötve valósul meg. A többkötetes művek és a 
hierarchikus sorozatok kezelése is hibalehetőségeket 
rejt – már a könyvtári katalógusban is így volt ez, és 
ezek a hibák tovább terjedhetnek a repozitóriumba 
is. Ez néha meg is történik, időnként azonban a 
repozitóriumi elhelyezés jóvoltából sikerül egy-egy 
hibát, hiányosságot a katalógusban is javítani. Ezt 
a folyamatot nehezítheti a jogosultságok hiánya: a 
repozitóriummal dolgozó kolléga – amennyiben erre 
jogosult – a katalógusban is javíthat, de ha a jogosult-
ság nincs meg, a javítás könnyen elakad. 

4. ábra
Az Akadémia kiadásában megjelent könyvek egyike

A SWORD szerviz segítségével a repozitóriumba 
feltöltött könyveknél természetesen a katalógusba is 
bekerül a repozitóriumi URL, és a repozitóriumba is 
bekerül a katalógusban található leírásra mutató link. 
A mikrofilmről digitalizált művek esetében is a köny-
vekhez hasonlóan történt a repozitóriumi feltöltés.
Nyílt hozzáférésűvé tettük a projekt keretében digi-
talizált anyagok túlnyomó részét. Kivételt az Akadé-
miai Kiadó 1995 után kiadott folyóiratai jelentettek7 
– esetükben a kiadó a megjelenéstől számított húsz év 
embargót kért (így az 1996–98-as kötetek már szaba-
don hozzáférhetőek). A PDF-formátumú állományok 
letölthetőek, kutatási, oktatási célra vagy személyes 
használatra, térítés nélkül. A repozitóriumban elhe-
lyezett állományok minősége egy esetleges fakszimi-
le kiadást nem tesz lehetővé, kereskedelmi felhasz-
nálás igénye esetén kérjük az érdeklődőket, hogy 
keressenek meg bennünket.
A Könyvtár nem csupán a kedvezőbb árszabás miatt 
engedélyezte egyes digitalizált anyagok elhelyezését 
az ADT-ben – úgy véljük, a digitalizált anyagokat 
több helyen kell őrizni, és több különféle rendszer-
ben kell megjeleníteni. Egyes, a program keretében 
elkészített anyagokat átadtunk harmadik intézmé-
nyeknek is – mint ahogy át is vettünk másutt digita-
lizált, a gyűjtőkörünkbe tartozó folyóiratokat vagy 
könyveket.
A digitalizálási program eredményeként létrejött 
gyűjteményeket különböző fórumokon ismertettük 
(Holl, 2017 és 2019). A digitalizálandó anyag össze-
válogatásakor támaszkodtunk Gazda István munká-
ira – az ő újabb bibliográfiáiban pedig rendszeresen 
megadja a REAL gyűjteményekben található digitális 
másolatok elérhetőségét (például Gazda, 2018).

Tervek és feladatok
Nem tudjuk, hogy a jövőben lesznek-e majd pályázati 
források a digitalizálás folytatására. Ezek hiányában 
kereskedelmi hasznosításra törekvő partnerekkel 
együtt lehet esély a jelentős hátralévő könyvanyag és 
mikrofilmtekercs digitalizálására. Mivel a Könyvtár 
Digitalizáló műhelyében mindössze két fő dolgozik, 
ezért házon belül elsősorban a muzeális dokumentu-
mok állományvédelmi minőségű digitalizálása folyik. 
A mikrofilmek esetében folyamatos előkészítő és 
selejtező munkát végzünk: jelenleg a katalógusban 
található bibliográfiai rekordok példányozása zajlik, 
hogy biztosítsuk ezekhez a dokumentumokhoz is az 
online raktári kérés lehetőségét. A példányrekordok 
révén lehetőség nyílik arra, hogy az egyes tekercseket 
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digitalizálandó vagy selejtezendő státusba soroljuk. 
Vagyis, ha az olvasó kér a raktárból egy dokumen-
tumot, arról visszaosztás előtt eldöntjük, hogy di-
gitalizálandó-e vagy sem. Így, ha bármikor adódik 
finanszírozási lehetőség a digitalizálás folytatására, 
hamar, kis ellenőrzés és korrekció után (továbbra is 
figyelemmel kell lenni, hogy minden dokumentum 
digitalizálásra kerüljön, ami a kiválasztott tekercse-
ken van, az esetleges egyéb tekercseken lévő doku-
mentumrészekkel együtt) tudunk digitalizálandó cso-
magot összeállítani. Amennyiben pedig megvalósul 
a digitalizálás, és a katalógus rekordokba bekerül az 
online közzétett példány elérhetősége, az érintett te-
kercsek selejtezendő státuszba kerülnek. Így remél-
jük, hogy évről évre jelentős mennyiségű tekercset 
vonhatunk ki az állományból. A távlati tervek között 
az is szerepel, hogy összekössük a katalógusunkban 
azokat a rekordokat, amelyek az MTA KIK-ben őrzött 
eredeti dokumentum leírását és a mikrofilmen őrzött 
másolat leírását tartalmazzák. Így nem csak az olva-
sók juthatnak el az egyes példányokhoz könnyedén, 
de egyszerűbbé válik annak nyomonkövetése is, hogy 
ne digitalizáljunk olyan dokumentumot mikrofilmről, 
ami a saját állományunkból származik, hiszen ilyen 
esetben az eredeti dokumentum digitalizálása a kívá-
natos. Ennek elkerülése érdekében már tettünk lépé-
seket: kivontuk a digitalizálandó mikrofilmen őrzött 
dokumentumok köréből azoknak a rekordjait, melyek 
valamilyen projekt keretében már elkészültek vagy 
digitalizálásukra sor fog kerülni (pl. Kaufmann gyűj-
temény, Stein gyűjtemény, Széchenyi gyűjtemény, 
tibeti, arab és török gyűjtemények).
A Könyvtár a teljes hazai tudományos produktum 
lefedésére törekszik, a digitalizálás súlypontja a tu-
dományostól az ismeretterjesztő, szakmai és egyesü-
leti/közéleti tartalmak felé tolódik. Az MTA mellett 
egyre nagyobb teret kapnak a különböző tudomá-
nyos és szakmai egyesületek lapjai, kiadványai is, 
mivel egyéb szolgáltatásai révén egyre több ilyen 
szervezettel kerül szakmai kapcsolatba a Könyvtár. 
A digitalizálás mellett nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetni a már rendelkezésre álló tartalmak feltárására, 
megismertetésére, népszerűsítésére. A birtokunkban 
lévő szövegkorpusz lehetőséget ad szövegbányászati 
felhasználásra is (a szövegbányászatot tágan értel-
mezve – lásd Holl, 2015).

Tárlatvezetés
A REAL gyűjteményeiben – mint ahogy a Könyvtár 
polcain is – rengeteg különféle dokumentum talál-

ható, nem csak az elmúlt öt év digitalizálási pályá-
zatainak eredményei. A bevezetőben említettük a 
más finanszírozásban megvalósult kisebb volumenű, 
tematikus digitalizálási programokat. A már eleve 
digitális formában keletkezett, esetenként nyom-
tatásban meg sem jelent dokumentumok száma is 
folyamatosan gyarapszik a kiadókkal való hosszú 
távú együttműködés révén, és jelentős digitalizált 
állományokat másoltunk át más gyűjteményekből is. 
Cikkünk illusztrálására azonban csak azokból a doku-
mentumokból válogattunk, amelyek az itt bemutatott 
projekt eredményeképp kerültek a szerverekre.

5. ábra
 Kivételes esetben levéltári anyagok is  

a projektbe kerültek. Az akadémiai tagajánlásokat  
1882-től nyomtatták ki. 

Az 1950-es évek elejétől csak a Levéltárban fellelhe-
tő dokumentumok tanúskodnak a tagnak ajánlottak-
ról, míg a rendszerváltás után a Magyar Tudomány-
ban ismét közzé nem tették a jelöltek ismertetését. 
Az olvasók kedvéért a REAL-J-ben egy sorozatot 
képeztünk a tagajánlási dokumentumokból.
A REAL-J és a REAL-EOD gyűjteményeket böngé-
sző olvasó számára a könyveknél szerző, év, sorozat, 
a folyóiratoknál cím és év szerinti indexek állnak 
rendelkezésre.  A szerző és az év szerinti böngészési 
lehetőségek mellett a REAL-MS és a REAL-R gyűj-
teményekben a dokumentumtípusoknak megfelelő 
speciális böngészési nézeteket is kialakítottunk: a 
kéziratok közt kódex és kollekció szerinti, a muze-
ális könyvek között pedig RMK szerinti böngészési 
nézet segíti az olvasót. A gyűjtemények anyagából 
a látogató nemigen tudja elkülöníteni, melyik doku-
mentum származik a cikkünkben ismertetett projekt-
ből – erre valószínűleg nem is kíváncsi. A folyóira-
tok esetében például az ezredforduló előtti kötetek 
többnyire nyomtatott állományok digitalizálásával 
keletkeztek, a későbbiek általában már eleve digitális 
formában születtek. 
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Digitalizálási tapasztalatainkat szívesen megoszt-
juk az érdekelt közgyűjteményekkel – ahogyan mi 
is támaszkodtunk más könyvtárak jó gyakorlatára. 
Anyagaink több különálló gyűjteményben lelhetőek 
fel, azonban ez lehetőségeket adott arra, hogy saját 
gyűjteményeink között és szélesebb körben is ta-
pasztalatokat szerezzünk az aggregáció területén. Jó 
munkát, jó olvasást kívánunk!

6. ábra
 A Studia Archaeologica egyik kötete

Irodalom

GAZDA István: A Magyar Tudós Társaság által kiadott köny-
vek és folyóiratok 1831–1848. magyar Tudománytörté-
neti Szemle könyvtára, 129. magyar Tudománytörténeti és 
egészségtudományi Intézet; magyar orvostörténelmi Társa-
ság, budapest, 2018. Forrás: http://real.mtak.hu/80354/

Holl andrás: Szövegbányászat, adatbányászat, ismeretfeltárás. 
= magyar Tudomány, 6. sz. 2015. 680–685. p.

 Forrás: http://real.mtak.hu/24408/

Holl András: Kémiai tárgyú folyóiratok és publikációk az 
MTA Könyvtárának repozitóriumában.= magyar kémi-
kusok lapja, 72. évf. 4. sz. 2017. 113–115. p. 

 Forrás: http://real.mtak.hu/50828/

Holl András: Csillagászati folyóiratok és könyvek az Aka-
démiai Könyvtár repozitóriumában.=  meteor, 49. vol. 3. 
sz. 2019. 20–23. p. Forrás: http://real.mtak.hu/90409/

7. ábra

8. ábra
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9. ábra

10. ábra

11. ábra

12. ábra
Vörösmarty kézirat mikrofilmtekercsről

Jegyzetek
1. real-J: http://real-j.mtak.hu
2. real-eoD: http://real-eod.mtak.hu
3. real-mS: http://real-ms.mtak.hu
4. real-r: http://real-r.mtak.hu
5. Például: merre tartson az akadémiai könyvkiadás? (Hermann 

József, Imre Samu, klaniczay Tibor, köpeczi béla, Juhász 
gyula, ránki györgy, vizi e. Szilveszter, vajda györgy, 
Szántay Csaba, Pécsi márton). In: magyar tudomány, 31. 
(93.) köt.), 6. sz. 1986. 467–478. p. link a cikk első oldalára a 
folyóirat évfolyamát tartalmazó PDF fájlban: http://real-j.mtak.
hu/142/1/maTuD_1986.pdf#page=489 a link összeállításának 
sémája: [a PDF dokumentumra mutató url]#page=[a PDF 
fájlban annak az oldalnak a száma, amin a cikk első oldala 
szerepel]

6. http://vorosmarty.mtak.hu/vm.php
7. mint ismeretes, a magyar Tudományos akadémia az akadémi-

ai kiadó többségi tulajdonrészét eladta, kizárólagos jogokkal 
csak 1995-ig rendelkezik.

Beérkezett: 2019. augusztus 28.
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Bevezetés

A kutatási téma

Kulturális örökségünk digitális formában való meg-
őrzése évtizedek óta közismert és meghatározó fel-
adat. Akik közgyűjteményekben dolgoznak, tudják, 
hogy a hazai közgyűjteményi és közművelődési 
intézményekben tárolt magyar kulturális örökség 
digitalizálásának megvalósítására nem jellemző a 
folytonosság. Gyakoriak a párhuzamosságok és a 
megszűnő, majd újra induló projektek, melyek – et-
től még – hatással vannak a következő nemzedékek 
műveltségére, olvasási és kutatási szokásaira is. Ezért 
szükséges tudományos igénnyel vizsgálni az eddigi 
eredményeket és problémákat.

Személyes motiváltság

Egyetemi éveim alatt, 2011-ben kezdtem el dolgoz-
ni az akkoriban átadott Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközpontban található megyei és 
városi feladatokat ellátó Csorba Győző Könyvtárban. 
A könyvtár Kovács Zoltán projektvezető irányításával 
ekkor kezdte meg nagyszabású, Baranyai DigiTár el-
nevezésű adatbázisának megtervezését (Pap és Szüts, 
2018). A projekt alapvető célkitűzése az volt, hogy 
a Baranya megyében keletkezett és a későbbiekben 
létrejövő szellemi kulturális értékek a könyvtár hon-
lapján keresztül szabadon hozzáférhetőek legyenek. 
A Baranyai DigiTár megtervezésében és elindulásá-
ban magam is aktívan részt vettem, és lehetőségem 
volt számos unikális tartalmú, helytörténeti témájú, 
papíralapú dokumentumot, film- vagy hangfelvétel-
részletet megismerni, amelyek alapvetően kijelölték, 

Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái*

SZÜTS Etele

* A tanulmány a Könyvtári Intézet K2 továbbképzési sorozata keretében megrendezett Körkép az egyetemi kutatásokról című 
szakmai műhelynapján (OSZK, Budapest, 2019. május 21.) elhangzott előadás szerkesztett változata. Az előadó az ELTE 
BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Programjának első éves doktorandusz hallgatója. A 
doktori kutatás témavezetője dr. Fodor János, a doktori program vezetője dr. habil. Kiszl Péter.
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hogy a könyvtárosi pálya kulturálisörökség-megőrző 
és -közreadó területén képzeljem el a jövőm.
A kutatásomban jelentősen építek személyes tapasz-
talataimra, melyeket 2014–2016 között a Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) 
különböző beosztású közalkalmazottjaként, majd 
2017-től a MaNDA egyes feladatait átvevő, 100%-ig 
állami tulajdonú Forum Hungaricum Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Forum Hungaricum) Digitálisarchí-
vum-fejlesztési Osztály vezetőjeként szereztem.

A kutatás

A kutatás idôhatárai

Az első kezdeményezés a magyar digitális kulturá-
lis örökség megőrzésének intézményi feltételeinek 
megteremtésére a Neumann János Digitális Könyvtár 
és Multimédia Központ (továbbiakban: Neumann-
ház) 1997-es létrehozása volt. Ezért választottam a 
kutatásom időintervalluma kezdetének a Neumann-
ház megalakulását. A Neumann-ház céljai nagyban 
hasonlítottak a MaNDA 2011-ben megfogalmazott 
küldetéséhez, amely emlékeztethet a napjainkban 
tervezési fázisban lévő Nemzeti Adattár Projekthez 
(NAP).
A Neumann-háztól a NAP létrejöttéig szeretném a 
megfogalmazott, kitűzött célokat összevetni a meg-
valósult eredményekkel, valamint a felmerülő prob-
lémákat tudományos igénnyel elemezni és  rendsze-
rezni a tanulságokat.

A kutatás módszere

Elemzésemben elsősorban a magyarul, másodsorban 
pedig az idegen nyelven megjelent szakirodalomra 
fogok támaszkodni. Kutatásom alapját a vizsgált 
időszak jogszabályai is jelentősen meghatározzák. 
Felhasználom a digitalizálás és a digitális megőrzés 
témájában készített nemzetközi és hazai stratégiai 
terveket, kutatási jelentéseket és beszámolókat. Ku-
tatásomban tudományosan egzakt módon elemzem 
a kulturális örökségünk digitális megőrzése érdeké-
ben létrehozott intézményeket és azok projektjeit, 
valamint azokat a projekteket is, amelyeket olyan 
intézmények koordinálnak, amelyek már a digitális 
világ előtt is léteztek.

A kutatás céljai

Kutatásommal bizonyítani szándékozom, hogy 
kulturális örökségünk digitális megőrzése terü-

letén korábban hiányoztak a közművelődési és a 
közgyűjteményi intézmények pontos szerep- és 
feladatmeghatározásai, amelyek nélkülözhetetle-
nek kulturális örökségünk digitális példányainak 
megőrzéséhez. Kulturális örökségünk koordinált 
digitalizálása érdekében szükséges a legmodernebb 
infrastruktúra, technológia, illetve az ahhoz tartozó 
digitalizálási, archiválási és tartalomszolgáltatási 
módszertan, valamint a közművelődési és közgyűj-
teményi intézmények pontos feladatmeghatározása. 
Vizsgálom, hogy tapasztalható-e javulás az ezeket a 
feladatokat központilag meghatározó Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia1 (KDS) életbelépése után.
A jelentős költségvetésből kiépített digitális archí-
vumokat sokszor kritizálják azért, hogy látogatott-
ságuk alulmarad az elvárttól. Vizsgálatom kitér arra 
is, hogyan lehetne növelni a magyar közművelődési 
és közgyűjteményi intézmények digitalizált kulturá-
lis örökségeit bemutató adatbázisok felhasználóinak 
számát. Számos szakember szerint (saját meglátásom 
szerint is) a hagyományosan elsődleges feladatnak 
tartott állományvédelmi digitalizálást ki kell egészí-
teni a felhasználói szempontokat figyelembe vevő, 
közzétételi célú digitalizálással, amely elősegítheti 
a teljes magyar kulturális örökség dinamizálását. A 
kritikus tömeg eléréséhez aktív online marketingte-
vékenység szükséges az interneten leggyakrabban 
használt keresőmotorok és a közösségi média se-
gítségével.
Továbbá arra is választ keresek, hogy a különböző 
kulturális területek digitalizált értékeit célszerű-e 
tematikusan összekapcsolni? Vajon a jelenleg szét-
tagolt és különböző felbontású digitális tartalmak 
tudják-e egymást erősíteni és ki tudják-e egymást 
egészíteni? Könnyebben megtalálhatóak-e ilyen 
módon a digitális tartalmak? Ezzel ösztönözhetők-e 
a kultúra iránt érdeklődő legfontosabb célcsoportok? 
Tudjuk-e stimulálni a közgyűjtemények használatát 
a köznevelésben, a kutatásban, a szabadidő hasznos 
és élményszerű eltöltése érdekében?
Kutatásomban nemzetközi példákkal hasonlítom 
össze a kulturális javak digitalizálása érdekében lét-
rehozott hazai stratégiáinkat. A Bizottsági Ajánlások 
Alkalmazásáról 2011/711/EU2 2015–2017 szóló je-
lentés alapján elmondható, hogy napjainkban nincs 
egységes Európai Uniós megoldás a digitalizálás ko-
ordinálására, a tagállamok különböző elvek alapján 
tervezik és végzik a digitalizálást. Például míg Né-
metországban és Hollandiában intézményi együttmű-
ködések alapján digitalizálnak, addig Csehországban 
a Nemzeti Kulturális Örökség Intézet koordinálásával 
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a cseh közgyűjtemények a Cseh Központi Kulturális 
Örökség Nyilvántartórendszert használják.
A jelentésben jól látszik, hogy még mindig a könyv-
tári és archív anyagok maradtak meg a kulturális 
források digitalizálásának prioritási csoportjában, 
amiket a múzeumok gyűjteményei és a hang- és au-
diovizuális öröksége követ, ugyanakkor a tagállamok 
is elkezdték az épített kulturális örökség nagyobb lép-
tékű digitalizálását, amely a jövőben egyre növekvő 
hangsúlyt fog kapni. A tagállamok több mint harma-
da jelentette be, hogy elkezdték a műemlékek, törté-
nelmi épületek és régészeti területek digitalizálását. 
A párizsi Notre-Dame-székesegyházzal történt idei 
tűzeset ismét rámutatott épített kulturális örökségünk 

törékeny mivoltára és arra is, hogy a digitalizálásra 
kiemelt figyelmet kell fordítani a közeljövőben.
Hazánkban, – a KDS-hez igazodva – kísérleti jel-
leggel, a Forum Hungaricum kezdte el digitalizálni 
épített kulturális örökségünk egyes fontos épületeit 
és azok belső tereit. Az első 3D-s modellek között ké-
szült el a Gyöngyösi Ferences Könyvtár bemutatása. 
A könyvtár Magyarország egyetlen, a középkor óta 
megszakítások nélkül ugyanazon a helyen működő 
szolgáltató helye. A könyvtárat a kutatók engedéllyel 
vehetik igénybe, a turisták vezetéssel és belépővel te-
kinthetik meg, de aki szeretne a könyvtárszobákban 
részletesebben is körbe nézni, virtuálisan is megte-
heti3 (ld. 1. ábra).

1. ábra
A Gyöngyösi Ferences Könyvtár belső tereiről készült 3D-s modell

Digitalizálás céljából létrehozott hazai  
intézmények

Kulturális örökségünk közgyűjteményekben őrzött 
részének digitalizálását jellemzően a közgyűjtemény 
végzi önállóan vagy a szakági nemzeti közgyűjte-
mény segítségévével. Ugyanakkor sok intézmény a 
digitalizálási tevékenységének egyes részeit, vagy 
akár az egészet is, kiszervezi külsős, dedikáltan 
ezzel a feladattal foglalkozó társasághoz (például 
az állami tulajdonú Forum Hungaricumhoz vagy a 
Hungaricana közgyűjteményi portált4 és az Arcanum 
Digitális Tudománytárat5 (ADT) is fejlesztő – piaci 
szereplőhöz, az ARCANUM Adatbázis Kft.-hez).

Neumann-ház

A Neumann-ház létrehozása volt az első kezdemé-
nyezés annak érdekében, hogy a magyar digitális kul-
turális örökség megőrzésének intézményi feltételeit 
megteremtsék. A közhasznú társaságot a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium (MKM) alapította 1997. 
november elején azzal a céllal, hogy biztosítsa a szak-
mai felügyeletet és megszervezze a magyar kulturá-
lis javak digitalizálását, a digitalizált és a digitálisan 
keletkező (ún. born-digital) dokumentumok nemzeti 
közgyűjteményeként szolgálják a közoktatást, kuta-
tást és közművelődést. A Neumann-ház pontos szak-
mai célkitűzéseit Tószegi Zsuzsanna a Neumann-ház 
első ügyvezető igazgatója, a közhasznú társaság egy-
személyi felelős vezetője az alábbiak szerint foglalta 
össze (Tószegi, 1998):
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„A működését az ezredfordulón megkezdő új nemzeti 
kulturális intézmény létesítésének célja:

vállaljon szerepet a hazai tudományos, gazda- –
sági és kulturális eredmények megörökítésében, 
és azok digitalizált formájának megőrzésében 
a jövő nemzedékek számára;
vegyen részt a magyar kulturális örökség digi- –
talizálásában és minél szélesebb körű hozzá-
férhetővé tételében;
járuljon hozzá a Magyarország szellemi-kul- –
turális javairól készült multimédia alkotások 
bemutatásához a hazai és a külföldi közönség 
számára;
segítse elő a hagyományos európai kultúrá- –
nak és az új technológiáknak a találkozását és 
ötvöződését, ezzel járulva hozzá az új értékek 
megteremtéséhez;
mutassa be, hogy értő kezekben a számítógép  –
is lehet emberarcú és kultúracentrikus eszköz;
nyitottságával, emberközpontúságával, szol- –
gáltatásainak kifogástalan minőségével és új-
szerűségével teremtsen új „műfajt” a kulturális 

intézmények sorában – ugyanakkor létfeltétele-
inek java részét önmaga által megteremtő, ru-
galmas működésű és alkalmazkodóképes szer-
vezetként maximálisan használja ki és fordítsa 
a maga javára a profiljából és az elhelyezésé-
ből adódó előnyöket.

A Neumann János Multimédia Központ és Digitális 
Könyvtár szakmai koncepciója az ismeretek olda-
láról közelítve három, egymásba ágyazódó szinten 
fogalmazható meg:

az ismeretalkotás szintjén a tudományos ku- –
tatás és művészeti alkotómunka ötvöződésé-
ből új információk keletkeznek, és új alkotások 
jönnek létre;
az ismeretszerzés a korábban nyomtatásban  –
vagy más módon lejegyzett, illetve az újonnan 
létrejövő szellemi javakról szóló információk 
összegyűjtésére terjed ki,
az ismeretközvetítés szintjén kell gondoskodni  –
mind az újonnan létrejövő, mind a korábban 
keletkezett információk eljuttatásáról a felhasz-
nálók széles táborához.”

2. ábra 
Az NDA (http://nda.hu) nyitó oldala6 (Forrás: Internet Archive)
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A 2000-es évek elején a digitális kultúra elterjedé-
sével párhuzamosan a szakemberek körében már 
felmerült egy központi költségvetésen alapuló ún. 
„nagytömegű digitalizálási” projekt gondolata. Az 
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) akkori vezeté-
se kezdeményezte, hogy az intézmény Digitalizációs 
Bizottsága foglalkozzon a felvetéssel. A nemzeti 
könyvtár keretein túl megalakult az ún. NOKI Bizott-
ság a magyar kulturális közvagyon feltérképezésére. 
A nagytömegű állományok digitalizálását tervező 
projektek forráshiány miatt nem indulhattak el, pe-
dig a NOKI-tanulmányt még követte a NOKI Plusz 
(Országos Könyvtári Digitalizálási Terv 2007–2013), 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), 
és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
(EKOP) pályázati konstrukciói keretében tett kísér-
letek (Bánki, 2012).
A Neumann-ház számottevő projekttel képviseltette 
magát az online kulturális világban. 2003-ban indí-
totta el ez egyik legismertebbet, a Nemzeti Digitális 
Adattár (NDA) elnevezésű programját, amelynek 
az volt a célja, hogy regisztrálja a magyar nyelvű és 
magyar vonatkozású digitális kulturális tartalmakat. 
A rendszer a Nyílt Archívumok Kezdeményezés 
(Open Archives Initiative) keretében kidolgozott 
szabványok és ajánlások alapján lett kialakítva. Az 
NDA adatbázishoz – a kulturális tartalmakat digita-
lizáló intézményekkel szoros együttműködésben – 
önkéntesen csatlakoztak partnerek (tartalomgazdák) 
az elektronikus dokumentumokat leíró metaadatok 
közlésére. A metaadatok közötti böngészés minden-
ki számára ingyenesen elérhető volt. Az NDA első 
partnerei olyan intézmények voltak, mint az OSZK, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány és a Magyar Nemzeti Galéria, és ké-
sőbb is számos további adatgazdával kerültek  kap-
csolatba. Az NDA holnapján három szolgáltatást kí-
nál a nyitó oldalán: „Metázz! Böngéssz! Csatlakozz!”. 
Az oldalhoz kapcsolódó tartalmak is e három szlogen 
köré épültek. (2. ábra)
Az NDA hiányossága, hogy „csupán” egy metaadat-
gyűjtemény volt, azaz nem tartalmazta magát a digi-
tális objektumot, csak az azt leíró mezőket (mint pél-
dául a szerző neve, a mű címe). Az eredeti dokumen-
tumhoz link vezetett. Ez a módszer azzal járthatott, 
hogyha az adatgazdánál módosult vagy megszűnt a 
link elérése, akkor az archívum „404 – Az oldal nem 
található” hibaüzenetet mutatott.
A Neumann-ház ma már nem működik és az NDA 
felülete sem érhető el, de számos olyan kezdemé-

nyezés ma is elérhető, amely rövidebb vagy hosz-
szabb ideig a Neumann-házhoz volt köthető. Ilyen 
például a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 
vagy a Filmhíradók Online és a Digitális Irodalmi 
Akadémia (DIA).

MaNDA

A „Digitális Megújulás − Magyarország Középtávú 
IKT Cselekvési Terv7” a 2010–2014. közötti időszak-
ra vonatkozóan határozta meg az információs társa-
dalom nyújtotta előnyök és az infokommunikációs 
technológiák eredményeinek átfogó hasznosítási 
szándékát, külön is nevesítve a kulturális örökség 
digitális megőrzésével kapcsolatos feladatokat. A 
tervhez kapcsolódó akcióprogram így rögzítette a 
MaNDA létrehozásának szükségességét: „Az akció 
célja, hogy Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
létrehozásával – az Európai Unió tagállamaihoz 
hasonlóan – a kormányzat a magyar kultúra által 
létrehozott valamennyi alkotást, a szépirodalomtól 
a képzőművészeten át a filmművészetig biztonságo-
san, digitálisan rögzítse, és hozzáférhetővé tegye egy 
központi nyilvános felületen. A cél nem csupán az al-
kotások többszörösen biztosított digitális megőrzése, 
hanem a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok 
anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő 
számára, a jogdíjjal nem terhelt alkotások esetében 
díjmenetesen, szükség esetén pedig online díjfizetés 
mellett. Az Archívum törekszik a minél szélesebb körű 
szabad felhasználás megteremtésére a nemzeti és 
uniós szerzői jog keretei között. Mivel a kultúra szö-
vete naponta új alkotásokat hoz létre, a gyűjtemény 
is folyamatosan új alkotásokkal gyarapszik. Ezek 
rögzítése és archiválása szintén a létrejövő Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum feladata.”
A Magyar Országgyűlés 2011. június 6-i ülésnapján 
fogadta el a 2011. évi LX. törvényt8, amely létrehozta 
MaNDA-t – a miniszter irányítása alatt álló – önálló 
közgyűjteményként, az akkori Magyar Nemzeti Film-
archívum bázisán. A filmekkel foglalkozó archívum 
Filmintézet néven, a MaNDA részeként folytatta to-
vább működését. Az MaNDA fő célkitűzése a követ-
kező volt: „A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet a nemzeti erőforrás miniszter (a további-
akban: miniszter) irányítása alatt álló közgyűjtemény, 
amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális 
örökség részét képező értékeket, különösen az irodal-
mi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat 
számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az 
utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáfér-
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hetőségét megteremtse, továbbá – speciális szakfel-
adatként – ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra 
tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különö-
sen a magyar játék- dokumentum, híradó, kísérleti és 
animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumen-
tumok – gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével 
kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, 
kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kul-
túra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával 
összefüggő oktatást.”9 
A forráshiány a MaNDA-t is érintette, ezért 2012− 
2013-ban elsők között vett részt az Országos Kul-
turális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Minta-
programok működési modelljének kialakításában. A 
programot a Nemzeti Művelődési Intézettel (jelenleg 
Művelődési Intézet Nonprofit Kft.) együtt dolgozta 
ki, és nyújtotta be a Belügyminisztériumnak. A cél 
a helyi közösségek megerősítése és a kultúra ter-
jesztése volt. A 2016. évben megtörtént a program 
kiterjesztése, melynek során a MaNDA, a Nemze-
ti Művelődési Intézet, valamint a Magyar Nemzeti 
Levéltár mellett közfoglalkoztatóként az bevonta az 
OSZK-t, a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar 
Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft.-t is.
Az 1997. évi CXL. törvény10 2013. január 1-én ha-
tályba lépett módosítása szerint a jogszabály 59. § 
(6.) bekezdése – a MaNDA korábbi kiemelt szerepét 
szűkítve − már úgy rendelkezett, hogy „a Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a moz-
góképről szóló törvényben meghatározott közgyűj-
teményi feladatain túl részt vesz a magyar kulturális 
örökség digitális megőrzésében és széleskörű hozzá-

férhetőségének megteremtésében”. Ez a törvényi – a 
MaNDA szakmai jelentőségét csökkentő – rendel-
kezés, valamint a MaNDA fenntartója (Miniszter-
elnökség) tekintetében bekövetkezett változás (új/
régi fenntartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI)) mintegy előrevetítette azt szakpolitikai 
koncepcióban bekövetkezett szemléletváltást, amely 
a központi hivatalok és a költségvetési formában mű-
ködő háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsola-
tos intézkedésekről szóló 131/2016. (VI.13.) Korm. 
határozatban a MaNDA megszüntetését elrendelő 
döntéssel manifesztálódott.
A MaNDA eredményeire tekintettel az intézmény 
szakmai jogutód nélküli megszüntetésére nem ke-
rülhetett sor. Az egyes központi hivatalok és költ-
ségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlás, valamint az egyes közfeladatok átvé-
teléről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm.rendelet11 a 
kulturális javak digitalizálásával kapcsolatos –  ko-
rábban a MaNDA által ellátott – közfeladatok foly-
tatására a Forum Hungaricumot jelölte ki. A Forum 
Hungaricum digitalizálási stratégiájának meghatá-
rozása során elsődleges figyelmet fordít a  jogelőd 
(MaNDA) által létrehozott szakmai megoldásokra, 
metódusokra és eredményekre. A társaság − annak 
érdekében, hogy kulturális örökségünk digitalizált 
példányai rendszerezve fennmaradjanak, és széles-
körűen elérhetővé váljanak – továbbra is fejleszti és 
üzemelteti aggregációs adatbázisát, megtartva a ko-
rábbi elnevezést: Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
(MaNDA DB – http://mandadb.hu) (3. ábra).

3. ábra 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA DB – http://mandadb.hu) kezdőlapja
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Páneurópai kezdeményezés

Europeana

Kutatásomban fontos szerep jut az Európai Unió 
digitális könyvtárának, az Europeanának12, amely 
2008-ban kezdte meg működését Brüsszelben. In-
dulásakor már akkora volt az érdeklődés a kulturális 
portál iránt, hogy a webhely túlterhelés miatt le is állt. 
Az elmúlt évtized során Európa-szerte sok aggregátor 
jött létre, hogy adatot szolgáltasson az Europeanának, 
de ma már nem mind működik, ezért az Europeana 
szakemberei 2018 és 2019 között egy újonnan ki-
dolgozott akkreditációs rendszerben azonosítják a 
megbízható aggregátorokat. Az akkreditációs rend-
szer hozzájárul ahhoz, hogy azok a kulturális örök-
ségi intézmények, amelyek szeretnék az adataikat az 
Europeanában publikálni, tájékozódhassanak, melyek 
az akkreditáltan megbízható aktív aggregátorok. Az 
akkreditáció első körében húsz ország 31 intézmé-
nye13 vagy szervezete kapott hivatalos tanúsítványt, 
hogy alkalmas az Europeana szempontrendszerének 
megfelelő adatszolgáltatási tevékenységre. Magyar-
országról eddig két aggregátorintézmény szolgál-
tatása, a Forum Hungaricum által üzemeltetett és 
folyamatosan fejlesztett MaNDA DB14 aggregációs 
adatbázis és a Magyar Nemzeti Múzeum MuseuMap15 
múzeumi aggregációs portálja kapott akkreditációt 
(Szüts, 2019).
A cikk írásakor az Europeana nyilvános felületén 
közel 4000 kulturális örökségi intézménytől (CHI 
– Cultural Heritage Institution) elérhető kulturális 
örökségi elemek (CHO – Cultural Heritage Object) 
öt dokumentumtípusra oszthatók: kép, szöveg, hang, 
AV anyag, 3D modell. Jelenleg több mint 57 millió 
CHO érhető el, amelyből 918 218 származik magyar-
országi kulturális intézményektől.

Digitalizálás céljából létrehozott projektek

Az Europeana előtt is voltak kulturális öröksé-
günk megőrzését célzó európai szintű projektek, 
melyeket feldolgozni szándékozok a kutatásom-
ban. Ilyen volt például a MINERVA (Ministerial 
Network for Valorising Activities in Digitisation) 
és a MINERVAPlus16, ami egy minisztériumi szintű 
együttműködés volt annak érdekében, hogy össze-
hangolja a tagállamok digitalizálási tevékenyégeit. 
Finanszírozását az Európai Bizottság látta el. Ma-
gyarország a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumán (NKÖM) keresztül vett részt a projektben 

és az OSZK volt a projektpartner17 (Rónai, 2005; 
Szalóki, 2005).
Ígéretes kísérlet volt a MICHAEL (Multilingual 
Inventory of Cultural Heritage in Europe) majd a 
MICHAEL Plus18 projekt is. A MICHAEL-t 2004-ben 
indította az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy a 
közös kulturális értékeinket egységes formátumban, 
közös infrastruktúrában, egységes adatmodellben 
összegyűjtve bemutassa a világ számára. Ennek ér-
dekében egy közös pontról elérhetővé és kereshetővé 
tették az Európában fellelhető kulturális intézmé-
nyek leíró adatait. A konzorciumnak három magyar 
tagja volt: az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(OKM), a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
(GKM), továbbá a Neumann-ház. Szakmai részről a 
Neumann-ház keretében működő NDA munkatársai 
vettek részt a projektben (Zsolt, 2007).
Többek között érdemes még megemlíteni a DC-Net19 
(Digital Cultural Heritage Network) projektet, amely 
2009. december elsején indult nyolc EU tagállam – 
köztük Magyarország – részvételével, azzal a céllal, 
hogy a kulturális örökséget őrző intézmények és a 
nemzeti e-infrastruktúra szolgáltatók közötti kapcso-
latok fejlesztésével hatékonyabbá tegye a kulturális 
digitalizációt. A DC-NET projekt végrehajtásához 
itthon a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) 
járult hozzá.
Kutatásomban elengedhetetlen lesz a megbízható sta-
tisztikai adatok felhasználása. Munkámat nagymér-
tékben segíteni fogják a NUMERIC (2007–2009) és 
az azt követő ENUMERATE projekt20 (2011–2014) 
keretén belül gyűjtött, az Európai Unió tagállamai-
ra kiterjedő statisztikai adatok. A statisztikai adatok 
kiterjednek az európai országok digitalizálási és di-
gitális megőrzési tevékenységeire, valamint a kultu-
rális örökség online elérhetővé tételére (Tóth, 2014; 
Tóth, 2015).

Digitalizálás céljából létrehozott hazai  
programok, stratégiák
A digitalizálást segítő nemzeti stratégiák, tervek és 
programok közül első körben az alábbiakra helyezem 
a hangsúlyt a kutatásomban.

Magyar Információs Társadalom Stratégia – 21 
(2003)
Digitális Megújulás Cselekvési Terv (2010– –
2014)
Kulturális Közfoglalkoztatási Program – 22 (2011–)
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia – 23 (2014–
2020)
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Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017– –
2025)

A felsoroltak mellett még természetesen számotte-
vő a különböző funkciójú (nemzeti, felsőoktatási, 
megyei, városi stb.) közgyűjtemények által készített 
intézményi stratégiák. A legújabb fejlesztési program 
a KDS, amelyben az 2017 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozóan határozzák meg a szereplőket és a fel-
adatokat a magyar kulturális örökség digitalizálása 
terén. A KDS-en belül két meghatározó online szol-
gáltatás is definiálásra került. Az egyik a Nemzeti 
Adattár Projekt (NAP), a másik, a Magyar Internet 
Archívum (MIA), melyet az OSZK-n belül fejleszte-
nek és már elérhető a demo24 verziója.

Közgyûjteményi Digitalizálási Stratégia

Aggregátorok

A magyar kormány Digitális Nemzet Fejlesztési 
Programja25 megvalósulásának elősegítése érdeké-
ben a kultúráért felelős tárca – az érintett közgyűj-
teményi és egyéb szakmai szervezetek bevonásá-
val – kidolgozta a KDS-t, amelynek legfőbb célja 
a kultúrához és a kulturális értékekhez való szabad 
hozzáférés biztosítása. A KDS végrehajtásában nagy 
szerep jut az ún. ágazati aggregátoroknak, amelyek 
az állam által dedikált szervezetként segítik a köz-
gyűjteményi és közművelődési területek egy megha-
tározott szegmensének digitalizációs tevékenységét. 
Aggregátori feladatot az 1. táblázatban szereplő hat 
intézmény kapott.

Intézmény Europeana által 
akkreditált Működési terület

Országos Széchényi Könyvtár nem könyvtári ágazat

Magyar Nemzeti Múzeum igen múzeumi ágazat

Magyar Nemzeti Levéltár nem levéltári ágazat

Magyar Nemzeti Filmarchívum és a Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
Archívuma közösen

nem audiovizuális archívumok, mozgó-
képek

Forum Hungaricum Nonprofit Kft. igen
egyéb (kulturális) intézmények, 
kiemelten egyházi fenntartású 
intézmények

1. táblázat
Aggregátor feladatot ellátó hazai intézmények

Közgyûjteményi Digitalizálási Stratégia 
átfogó céljai

A KDS az átfogó céljait a következők szerint hatá-
rozza meg: „a közgyűjtemények tartalomszolgálta-
tása szolgáltatásorientált szemléletet tükrözzön: a 
felhasználói igények ismeretéből kiindulva határozza 
meg a szolgáltatott tartalmat és annak felhasználha-
tóságát úgy tervezze meg, hogy az valóban segítse a 
potenciális felhasználót speciális céljai elérésében, 
legyenek ezek rekreációs, oktatási, vagy gazdasági 
alkalmazási típusúak.

A közgyűjtemények a kulturális örökség őrzőiből,  –
a kulturális örökség első számú, autentikus, forrás 
értékű megosztóivá váljanak.
A digitalizálás legyen eszköz ahhoz, hogy az embe- –
rek könnyebben juthassanak hozzá olyan tudáshoz, 

amely egyéni élethelyzetüket javítja. 
Javuljon a digitális kulturális tartalmakat hasz- –
nálók életminősége: célunk, hogy bármikor infor-
mációhoz juthassanak, hozzáférhessenek a digi-
tálisan elérhető kulturális tartalmakhoz, ezáltal 
tudásuk bővüljön.
Javuljon a felhasználói komfortérzet: célunk a fel- –
használó számára releváns és könnyen elérhető 
tartalom szolgáltatása. 
Érzékelhetővé váljon az oktatás és a közgyűjtemé- –
nyi tartalomszolgáltatás egymásra utaltsága. 
Javuljon az állampolgárok digitális kompetenciái- –
nak minősége, ezáltal növelhető az online oktatás-
ban, felnőttképzésben résztvevő lakosság aránya. A 
digitális világban való jártasság versenyképesebb 
munkaerőt, igényesebb fogyasztót jelent, melynek 
érdekében készségfejlesztéssel, képzéssel és motivá-
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ciós eszközökkel készítjük fel Magyarország állam-
polgárait az új lehetőségek használatára.”26

Elvárás, hogy a stratégia megvalósításának első sza-
kaszában, 2020-ig a közgyűjtemények digitalizált 
állományának – a teljes digitalizálandó állományhoz 
képest – meg kell közelítenie az ötven százalékot, és 
ezeket a digitális tartalmakat a Belügyminisztérium 
koordinálásával készülő NAP közös keresőfelületen 
is el lehessen érni. A közgyűjteményi szféra a tudás-
alapú társadalom egyik legfontosabb tartalomszol-
gáltatója, ezért cél, hogy a Digitális Oktatási Straté-
giához27 igazodva negyven százalékkal emelkedjen a 
közgyűjteményi tartalmakra épülő digitális tananyag-
ok száma, és jelentősen nőjön a közgyűjtemények 
tartalomszolgáltatását igénybe vevő felhasználók 
száma. 2025-ig, a megvalósítás második szakaszában 
cél az audiovizuális archívumok tartalomszolgálta-
tásának teljes körűvé válása, és létre kell jönnie egy 
folyamatosan működő webaratás szolgáltatásnak a 
Kárpát-medence egész területén.

Nemzeti Adattár Projekt

A NAP elnevezésű közgyűjteményi online kere-
sőrendszer működését és műszaki tervezetét tar-
talmazó megvalósítási tanulmány elkészítésével a 
Belügyminisztérium lett megbízva28. A tanulmány 
1.1-es verziója a Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanáccsal és a Közgyűjteményi Digitalizálási Kol-
légiummal (KDK) együttműködve készült el 2019. 
május közepén. A NAP integrált keresőrendszer le-
endő célja az ágazati aggregátorok digitális archívu-
maiban található kulturális elemek közötti keresés, 
illetve összekapcsolni a különböző tartalmakat, és az 
együttműködésre építve egy speciális közgyűjtemé-
nyi, szabványosított interfészt létrehozni (4. ábra). 
A NAP-tól elvárás, hogy az „elszigetelten” működő 
intézményi rendszerekben lévő digitális tartalmak-
hoz széles körű hozzáférést biztosítson, valamint a 
találatok mutassanak vissza az adatgazdára. A NAP 
tervezői szerint ezzel magasabb szintű társadalmi 
hasznosulás valósulna meg, mint amire jelenlegi 
szolgáltatásoknak lehetőségük van.

4. ábra
 A NAP tervezett modellje

Ehhez a feladathoz szükséges műszaki lehetőségek 
áttekintéséért a Nemzeti Infokommunikációs Szol-
gáltató (NISZ) Zrt. a felelős. A NISZ szakemberei 
felmérték, hogy az aggregátorok mindegyike olyan 
szoftverrel tartja nyilván az adatait, amelyek az adott 
szakterületen gyakoriak, így rendszer-rendszer szintű 
adatkapcsolatok kialakításának nincs ismert kocká-
zata, a metaadatok exportja és publikálása könnyen 
biztosítható. A felmérés megállapította, hogy az agg-
regátorok telephelyei megfelelő hálózati kapcsolattal 
rendelkeznek, amelyet többnyire a magyarországi ku-

tatási, oktatási és közgyűjteményi közösség kiszolgá-
lására létrehozott Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési (NIIF) Program jogutódja, a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) szolgált. 
Ebből kifolyólag a hálózati szolgáltatások vonatko-
zásában a NIIF szolgáltatásának, illetve a NISZ Zrt. 
– mint kormányzati elektronikus hírközlési szolgálta-
tó – Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) szol-
gáltatásának lehatárolásában a hatályos jogszabályi 
kijelölések az irányadók.
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Magyar Internet Archívum (MIA)

Az OSZK 2017 áprilisától az Országos Könyvtári 
Platform (OKR) projekt keretében kezdett el kísérle-
tezni a webarchiválás technológiájával az internetes 
források hosszú távú megőrzésének érdekében. A cél, 
hogy Magyarországon is létrejöjjenek azok a felté-
telek, amelyek lehetővé teszik a nyilvános, magyar 
vonatkozású weblapok – beleértve az országhatáron 
kívül élő magyarsággal kapcsolatos weboldalakat 
– tömeges archiválását, hosszú távú megőrzését és 
szolgáltatását. Az alprojekt informatikai hátterét a 
KIFÜ biztosítja.
Digitális kulturális örökségünk megőrzésének ezen 
a jól behatárolt területén több mint húsz éves lema-
radást kell behozniuk a magyar szakembereknek, 

hiszen például az amerikai nonprofit szervezet, az 
Internet Archive29 (IA) már 1996 óta foglalkozik ez-
zel a feladattal, de ezen a ponton azt is érdemes meg-
említeni, hogy az OSZK-ban már a 2006-ban meg-
fogalmazódott az igény a magyar internet archívum 
létrehozására. Ekkor készítettek is egy teszt verziót30, 
de a működés feltételei a KDS elindulásával váltak 
adottá (Drótos és Németh, 2018).
Magyarországon jelenleg még zajlik a webarc hi vá lás-
sal kapcsolatos törvényalkotási folyamat, ezért addig 
a kötelespéldány törvény31 általános rendelkezéseinek 
az elektronikus dokumentumokra vonatkozó pontjai 
alapján végzik a nemzeti könyvtár web könyvtárosai a 
nemzeti szintű, általános célú web aratást (5. ábra).

5. ábra
 Részlet a Magyar Internet Archívum (MIA) nyilvános demó verziójából
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Kutatásomban a MIA irányelveit, gyűjtőkörét, szol-
gáltatási kereteit tervezem összehasonlítani nemzet-
közi webarchiválási modellekkel. Például Szlová-
kiában a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár (Univerzitná 
knižnica v bratislave) a nemzeti domén adminiszt-
rátor cégtől évente megkapja a .sk domének listáját, 
ami segítségével általános célú aratásokat végezhet-
nek. Addig Hollandiában a kötelespéldány rendszer 
hiányából adódóan törvényileg is tiltva van a hol-
land domének általános célú aratása, ezért a Holland 
Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) számos 
közgyűjteménnyel együtt szelektív aratással végzi a 
weboldalak archiválását (Németh, 2017).

Összegzés
Amint a tárgyalt témakörökből is jól kiderül, hazánk 
évek óta kiemelt figyelmet fordít kulturális öröksé-
günk digitalizálására és hosszú távú megőrzésére, 
ezzel csatlakozva az Európa-szerte folyó értékmentő 
munkába. Azonban az is látható, hogy a hazai digi-
talizálási projektek nem folytonosak, és ez jelentő-
sen kihat a digitalizálás fenntarthatóságának ügyére. 
Bízom benne, hogy kutatásom kérdéseire választ 
kapva, olyan eredményekre tehetek majd szert, ami 
hozzájárulhat a terület fejlődéséhez.
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ZSolT Péter: a mICHaelPlus projekt magyarországon. = Tu-
dományos és műszaki Tájékoztatás, 54. évf. 6. sz. 2007. 
249–254. p. 

 Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/6781/7785 
[2019. július 30.]

Beérkezett: 2019. július 30.
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Műhely

Kicsit provokatív címet választottam– ezzel szeret-
ném a figyelmet ráirányítani azokra a változásokra 
és törekvésekre, amelyek az elmúlt évtizedekben a 
könyvtári szolgáltatások terén megjelentek, s ame-
lyeknek célja a használó közönség egyszerre bővülő 
és szűkülő, de mindenképpen folyamatosan változó 
igényeihez való alkalmazkodás, és ezzel együtt az 
igények lehetőség szerinti legmagasabb szintű ki-
szolgálása. Ez nemcsak nálunk merül fel, hanem a 
földgolyó más tájain élő könyvtárosokat is ugyanúgy 
foglalkoztatja, hiszen a változó világ – tetszik, nem 
tetszik – egyre inkább globalizálódik, és a megoldan-
dó problémák is egyre inkább hasonlítanak egymásra, 
így a tapasztalatok és az újítási javaslatok is egyre 
szélesebb körben értelmezhetők és alkalmazhatók – 

ezért van jelentősége az ilyen konferenciáknak ha-
zánkban és a nagyvilágban is.
Könyvtárosként alapvető ellentmondásnak érezzük 
azt a létünkből fakadó adottságot, hogy minden 
könyvtár offline, helyi meghatározottságú a gyűjte-
ménye, épülete, felszereltsége, munkatársai, fenntar-
tója, költségvetése, melyek alapvetően befolyásolják 
működését, – miközben a mai kor technikai lehetősé-
geit felhasználva használói a világ bármely részéből 
jelentkezhetnek. A könyvtár maga is a kapcsolódhat, 
fordulhat a világ bármely pontján működő másik 
könyvtárhoz is, valamilyen szolgáltatás biztosítása 
érdekében. Ezt mi, könyvtárosok óriási előnyként 
éljük meg, és persze tudjuk is, hogy a hálózatos, egy-
mást segítő működésnek, a közösen épített adatbázis-
oknak, a konzorciumban történő, támogatást élvező 

Offline könyvtárosok, online használók

Innovatív megoldások a könyvtári szolgáltatások szervezésében

KISS Gábor

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kompetenciák és trendek című nem-
zetközi konferenciáján 2019. április 3-án elhangzott előadás szerkesztett 
változata. 
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előfizetéseknek, a célszerűen vezérelt pályázatoknak 
milyen haszna van – kérdés, hogy azok az offline 
erők, amelyek a működésünket erőteljesen befolyá-
solják, ezt a helyzetet hogyan kezelik. Elfogadják-e, 
hogy a helyi térben működő könyvtár nemcsak a 
helyiek számára szolgáltat, leképezik-e a társadalmi 
hasznát az általunk nyújtott szolgáltatásoknak kör-
nyezetünkben, egy láthatóan egyre voluntaristábbá 
váló világban, ahol az azonnal megkapható, fogyaszt-
ható dolgok megszerzése válik legfontosabb céllá, és 
a véleményalkotók nem mindig törődnek az általunk 
gondosan összeállított, alapos marketing szemlélet-
ről tanúskodó teljesítménymutatókkal. A társadalom 
könyvtárképe alapvetően konzervatív, a könyvtár em-
lítésekor először a könyvkölcsönzés jut az emberek 
eszébe – és az, hogy mivel egyre kevesebbet olvasnak 
az emberek (bár paradox módon olvasás útján kom-
munikálnak), továbbá úgyis minden az interneten 
van, akkor szükség van-e egyáltalán könyvtárakra 
és könyvtárosokra? (Ez utóbbi kérdés nemrégiben 
hangzott el egy középiskolásoknak tartott pályavá-
lasztási orientációs napon!) Ki és mi lehet a könyvtá-
rak és könyvtárosok szövetségese, illetve támogatója 
ebben a helyzetben – figyelembe véve azt is, hogy a 
szolgáltatásaink mögött emberek, a munkatársaink 
vannak, meghatározott beidegződésekkel, képessé-
gekkel, kompetenciákkal; vannak közöttünk újítás-
ra hajlamosak és vannak, akik féltik az újításoktól, 
meg a gyerekzsivajtól a könyvtár csendjét, és őrizni 
akarják az olvasás és kutatás szentségét.
Hogy ki lehet a legfőbb szövetségesünk, arra egy-
szerre könnyű is, meg nehéz is válaszolni – ha a világ 
bármely pontján feltennénk ezt a kérdést, szerintem 
minden könyvtárban nagyjából ugyanazt a választ 
kapnánk: a megelégedett használó, akire hivatkoz-
va a könyvtár léte és szolgáltatásai támogatandónak 
ítéltetnek. Hát igen – mondta nekem régi barátom, a 
kolumbiai Cartagena város könyvtárának igazgató-
ja – szeret bennünket a városi tanács, de pénzt nem 
tud adni könyvek vásárlására, azt nekem kell össze-
koldulni. A példa nem szélsőséges. A könyvtárosok 
számára közhely, hogy a szolgáltatások megfelelő 
színvonala és változatossága nagyon sok pénzt kíván 
meg, amelynek felkutatása és megszerzése jelenti az 
egyik legnagyobb kihívást számunkra. Tehát a leg-
fontosabb a megelégedett használó, de ez még nem 
elég: nem elég jónak lenni, annak is kell látszani! A 
csatákat egyszerre kell megvívnunk helyben és a kö-
zösségekben, és rendre gondoskodnunk kell sikere-
ink, eredményeink felmutatásáról, megjelentetéséről, 
a közvélemény megnyeréséről. 

A jövőnk tehát a folyamatos megújulás kell legyen, 
és e téren nem lehet eléggé hangsúlyozni a humán 
erőforrás jelentőségét. A magyar könyvtárosok, ha-
sonlóan a más országokban dolgozó kollégáikhoz, 
évtizedek óta konzekvensen keresik azokat az in-
novációs lehetőségeket, amelyekkel e kihívásoknak 
meg lehet felelni – ennek tanulmányozására könyv-
tárnyi irodalom áll rendelkezésre, de azért azt hadd 
említsük meg, hogy nagyon sok olyan szakmai kez-
deményezés született, amelyet nem feltétlenül a hi-
vatalos kultúrpolitika generált és támogatott, hanem 
különféle szervezetek, szakmai egyesületek, alapít-
ványok. Gondolhatunk itt a könyvtári informatikai 
fejlesztések első támogatóira, a Neumann János Tár-
saságra, az MTA Számítástechnikai Kutatóintézetére, 
a megyei könyvtárak gazdasági társaságára, vagy a 
MOKKA, a MEK, a MATARKA létrehozására. Az 
infrastruktúra fejlesztésben és a tartalomszolgáltatás 
terén is az elhivatott, jól felkészült kollégáink lendí-
tették előre a hazai könyvtári szolgáltatások ügyét. 
Valószínűleg nem lesz ez másképp a jövőben sem, 
és a kihívások mindegyik könyvtári területet érintik. 
Nyilván másképp kell a tudományos és szakkönyv-
tári, másképp a felsőoktatási vagy közkönyvtári 
környezetben reagálni a változásokra, miközben a 
szolgáltatási területek többszörösen is összefüggnek 
egymással, és azt is világosan látnunk kell, hogy egy 
társadalmi közegben élünk, a felsőoktatási, szak-
könyvtári könyvtárhasználók életük során először a 
közkönyvtári és iskolai könyvtári közegben szocia-
lizálódnak, onnan viszik tudásukat, kompetenciáikat 
tovább. Korunk nagy kihívása, az egész életen át 
tartó tanulás bárhol megjelenhet igényeivel. A köz-
könyvtáraknak óriási lehetőségei és feladatai vannak 
ezen a téren, mert a lakosság legszélesebb rétegeihez 
is el tudnak érni kínálatukkal.
Miután magam is közkönyvtári területen dolgozom, 
alapvetően erről a területről vannak tapasztalataim. 
Munkám során sokféle jó gyakorlattal találkoztam, 
és a könyvtári szakirodalmat forgatva is láthatjuk, 
mennyire hasonló felismerések mozgatják a könyv-
tárosokat a világ minden pontján. Az oxfordi egye-
temi könyvtár vezetése éppúgy elkötelezett abban, 
hogy a könyvtár vonzó, nyitott hely legyen, és váljon 
a közösség életének szerves részévé, ahol előadóte-
rem és kiállítótér várja a látogatókat, mint ahogy mi 
is a legkisebb településen is hasonló könyvtárszer-
vezési elvek szerint gondolkodunk. A makerspace, 
vagyis a kreatívan használt tér lehetőségeivel egyre 
több könyvtárban  élnek. Mi inkább a szemlélet-
formálásra és az új információk és kompetenciák 
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megszerzésére helyezzük a hangsúlyt, de a thaiföldi 
könyvtárakban például kenyérkereseti lehetőséget is 
jelent a könyvtári terekben igénybe vehető eszközök 
kreatív használata.
A könyvtári szolgáltatások dinamizálása és a hasz-
nálók felé fordítása felveti a használói közönség igé-
nyeinek és felkészültségi szintjének minél alaposabb 
ismeretét, ennek alapján pedig a tudásátadás kívá-
nalmát, amely a gyűjtemények mélyebb szintű kiak-
názását, közösségi információs szolgáltatásokba való 
integrálását, a hozzáférés biztosítását és a használók 
kompetenciáinak fejlesztését jelenti – megfelelve a 
LIBER (Európai Tudományos Könyvtárak Szövetsé-
ge) által is megfogalmazott stratégiai céloknak, mi-
szerint „a könyvtárak legyenek a digitális készségek 
és szolgáltatások csomópontjai”, illetve „a kutatási 
infrastruktúra partnerei”. Természetesen ez a könyv-
tárak típusától és a könyvtári rendszerben elfoglalt 
helytől is függ, de a követendő gyakorlat számára 
ez az elv meghatározó kell, hogy legyen, kiegészül-
ve a közösségépítés lehetőségeinek biztosításával. A 
legtöbb innováció ezen a területen jelentkezik, és a 
sikeresség reményt ad arra nézve, hogy megőrizhető 
és továbbadható mindaz a kulturális vagyon, örök-
ség, amely a könyvtári szolgáltatásokon keresztül 
igénybe vehető. 
Kitüntetett szerepe van a könyvtáraknak a digitális 
írástudás és a digitális kompetenciák fejlesztésében 
is. Igazából véve ezt szisztematikusan sehol sem 
tanítják, csak érintőlegesen az iskolákban, azután 
néhány fizetős tanfolyamon; a magyar könyvtárak 
viszont hosszú évek óta tudatosan figyelnek erre, és 
felkészült munkatársaikkal, a folyamatosan korszerű-
sített infrastruktúrájukkal és képzési programjaikkal 
végzik ezt a feladatot, fontos szolgálatot téve ezzel 
a közösség számára. 
A pályázati forrásokkal élve, és az infrastrukturát 
fejlesztve a tudományos és szakkönyvtárak mellett 
(meghaladva a korábbi, kézműves szintű gyakor-
latot) a közkönyvtárak is be tudnak kapcsolódni a 
digitalizálási folyamatokba, s az ott őrzött könyvek, 
térképek, sajtótermékek, képes ábrázolások a nyil-
vános platformokon közkinccsé válhatnak. Újkori 
történelmünk kutatói ezáltal olyan széles – és szé-
les körben használható – forrásbázishoz juthatnak, 
amilyen addig még sohasem állt rendelkezésre. Erre 
is építhetnek könyvtáraink a tudásátadás különböző 
technikáinak alkalmazása során.
Mindezek persze felvetik a könyvtárosok képzésének 
és továbbképzésének kérdését; különösen a tovább-
képzés válik fontossá, hiszen az állandóan változó 

kihívások a szolgáltatói szemlélet erősítését és a 
kompetenciák folyamatos fejlesztését kívánják meg. 
Ez mindannyiunk felelőssége, egyéni, intézményi, 
szakmai szervezeti, kormányzati szinten egyaránt, 
mert a korszerű tudás és a jó gyakorlatok megis-
merése további innovációkat generálhat. Lehet ezt 
belső tudásátadással is segíteni, melyre egyre több 
jó példát láthatunk. Sajnos, a továbbképzések esetén 
is felmerülhetnek problémák, mert anyagi terheket 
jelentenek, és különösen a kisebb létszámú könyv-
tárakban működési gondokat is okozhat a munkatár-
sak távolléte. A fenntartók, és gyakran a közvetlen 
kollégáink sincsenek elragadtatva a megnövekedett 
terhektől, és nehezen értik meg a képzések hasz-
nosságát. Fontos az is, hogy a nem magyarországi, 
de magyar használókat kiszolgáló, más országbeli 
könyvtárak munkatársai is ugyanazt a képzettséget 
kapják, hogy a magyar könyvtári rendszer elemei 
zavartalanul együtt tudjanak működni egymással. Az 
innovációnak tehát nemcsak szakmán belül kell teret 
adni és támogatni, buzdítani, hanem a külső erőket is 
ennek szolgálatába kell tudnunk állítani; ehhez persze 
újabb forrásokat kell szerezni, és kompetenciákat kell 
fejleszteni a menedzsment, marketing, kommuniká-
ció területén (itt igazán nagy szerepe lehet a szakma 
és a kulturális kormányzat összetartásának, együtt-
működésének.)
Végül néhány érdekességet szeretnék illusztrációként 
felvillantani, elsősorban annak a könyvtárnak – a za-
laegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tárnak – az életéből, amelyben 37 éve dolgozom, és 
amely – munkatársaink elkötelezettsége, új dolgokra 
való fogékonysága révén – számos innovációt veze-
tett be, és tett gyakorlattá.
Évtizedek óta folyamatosan végezzük a gyermek és 
felnőtt lakosság informatikai kompetenciája fejlesz-
tését kezdő és haladó szinten, a városi könyvtári háló-
zatunkban és a kistelepülési szolgáltatásban egyaránt. 
Ez az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk, helyben 
telepített és mobil számítógéphálózat használatával, 
20–24 órás tanfolyamok keretében. Az 1. képen a 
Légy tudatos internetező! számítógépes tanfolyam 
résztvevői láthatók a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtárban.
A gyermekek különösen fogékonyak az új technikai 
eszközök, lehetőségek megismerése iránt. A fiata-
lokkal való foglalkozás többféle hasznot is eredmé-
nyezhet: pl. tablet alkalmazással hologram készítést 
gyakorolhatnak, a BOOKR KIDS alkalmazás a me-
sék világába vezet be, de működik történetmesélő 
(Storytelling) alkalmazásunk is, és egy kvíz készítő 
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technikánk (Kahoot), amelynek segítségével interak-
tív foglalkozást tudunk tartani. 

1. kép
Számítástechnikai tanfolyam a József Attila Városi  

Tagkönyvtárban
Forrás: A DFMVK tulajdona

2. ábra
Hologramkészítő fiatalok a megyei könyvtárban

Forrás: A DFMVK tulajdona

Ugyancsak népszerűek az interneten játszható ve-
télkedőink, amelyek az okos internet-használatot, 
meg a helyi környezet jobb megismerését szolgálják. 
AZEGerésző városi honismereti vetélkedőt évente in-
dítjuk, játszani a könyvtár honlapján keresztül lehet. 
Mindig aktuális alaptémát választunk, illetve megyei 
vetélkedőket is szervezünk. Legutóbb az Internet 
Fiesta alkalmából Byte-ok közt barangolva címmel, 
városi könyvtárak összefogásával online megyei 
internet-használati vetélkedőt bonyolítottunk le. 
Különleges vállalkozásba kezdtünk 2018-ban: Deák-
kert néven egy irodalmi portált kapcsoltunk a honla-
punkhoz. Bár a portál nem folyóirat, de a könyvtá-
runk irodalmár munkatársai szerkesztik és rovatai is 
vannak. A publikációk többféle műfajban születnek, s 

folyamatosan frissülnek. A portál iránt mind nagyobb 
az érdeklődés (még neves irodalmárok részéről is), 
mert online szerkezetű, nincs lapzárta és terjedelmi 
korlát (igaz, honorárium sem), és a megjelenés pub-
licitása felér egy irodalmi folyóirat nyilvánosságával; 
a portál zalai helyismereti rovata igen színvonalas 
közleményeket és híreket tartalmaz.

3. ábra
A várostörténeti vetélkedő nyertesi a könyvtárosokkal

Forrás: a DFMVK tulajdona

4. ábra
Irodalmi portál

Forrás: A DFMVK tulajdona

A már említett makerspace tevékenység egyre nép-
szerűbbé válik a könyvtárunkban. A kollégák felké-
szítése érdekében többnapos tanulmányutat szervez-
tünk a Békés Megyei Könyvtárba, ahol a könyvtár 
rendkívül jól felszerelt műhelyében munkatársaink 
is kipróbálhatták a legkülönbözőbb kézműves tech-
nikákat, a hulladékok újrahasznosítási eljárásait, 
megismerhettek szemléletformáló tevékenységeket 
és a tudásátadás újabb lehetőségeit. Az ott tanultak, 
tapasztaltak egyre jobban beépülnek mindennapi te-
vékenységünkbe, és közben újabb ötletekkel is szí-
nesedik a szolgáltatási palettánk. 
Végül egy mobiltelefonra alkalmazott tájékoztatási 
formát mutatnék be: megfelelő applikáció alkalmazá-
sával a könyvtár egyes állományrészeiről és szolgál-
tatásainkról lehet a QR-kód segítségével tájékozódni. 
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A 6. ábrán látható QR-kód könyvtárunk Nádas Péter 
gyűjteményébe kalauzolja a használókat, ahol Nádas 
Péter könyveit, írásait, és fordításban megjelent mű-
veit, a művekről készült recenziókat, illetve színházi 
előadásainak plakátjait és egyéb, a szerzőhöz kapcso-
lódó dokumentumot (információt) lehet elérni. 

5. ábra
Munkatársaink szakmai tapasztalatcserén a Békés Me-

gyei Könyvtárban
Forrás: A DFMVK tulajdona

6. ábra
QR-kód a Nádas-gyűjteményhez

A szerzővel kötött megállapodásunk értelmében 
könyvtárunk – mint egy mini irodalmi intézet – év-
tizedek óta gyűjti, feldolgozza és rendelkezésre bo-
csátja a Gombosszegen élő íróval kapcsolatos infor-
mációkat.

Beérkezett: 2019. július 28.

Publikációs Nívódíj alapítása

A Kovács Máté Alapítvány (http://www.kovacsmatealapitvany.hu/) 2019. május 31-i  

határozatával publikációs Nívódíjat alapított abból a célból, hogy Kovács Máté 

bibliológiai koncepciójának megfelelôen, a koncepcióban kifejtett részterületek  

megismerésére, népszerûsítésére és elmélyítésére vonatkozó publikált tanulmányokat 

(továbbiakban: publikációkat) jutalmazza.

A Nívódíj a díjazott (vagy többszerzôs publikáció esetén díjazottak) nevére kiállított  

oklevél, amelyet a Kuratórium elnöke ír alá, és az elnök vagy az átadással megbízott  

tagja ad át. A Nívódíjat elnyert szerzôt (vagy többszerzôs publikáció esetén szerzôket)  

a Kuratórium 50.000,- azaz Ötvenezer Ft jutalomban részesíti (több szerzô esetében  

az összeg egyenlô arányban megosztásra kerül).

A Nívódíj szabályzatról bôvebben:  

http://www.kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/nivodij_szabalyzat_fuggelek_

melleklet_vegleges.pdf#overlay-context=
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Műhely

Bevezetés 
Az olvasás alapvető mentálhigiénés szerepe ismert, 
hiszen az olvasmányok hozzásegíthetik az olvasót 
az értelmi és érzelmi egyensúly megtalálásához, 
megőrzéséhez. Az alapelgondolás a biblioterápia 
hatásmechanizmusáról az, hogy a szöveg segítsé-
get nyújthat az olvasónak külső szemszögből látni 
a problémáit, példát vagy ellenpéldát mutathat bizo-
nyos élethelyzetekre, segítségével következmények 
nélkül gondolhatunk át különféle megoldásokat, 
megismerhetünk a miénktől eltérő értékeket és uta-
kat, árnyaltabbá válhat a világképünk, ember-, élet- 
és értékszemléletünk.
Mindez a gyermekotthonban nevelkedő gyerekek 
szemszögéből vitathatatlanul fontos és komoly poten-
ciált hordozó jellemző. A biblioterápiás foglalkozá-
sokon folytatott beszélgetések lényege az adott témá-
hoz kapcsolódó „saját élmény” előhívása, amelynek 
kimondása és megbeszélése segítségével az egyén 

egy önmagáról szóló, más módon nem, vagy csak 
nagyon nehezen elérhető tapasztalathoz jut, amely 
motorja lehet a személyiség és az életút pozitív irá-
nyú változásának, fejlődésének. Ez a gyerekek eseté-
ben az otthonban töltött idő során kínált programunk 
egyik fő célja is. 
A fejlesztő biblioterápia narratívumokkal dolgozó, 
lazán strukturált terápiás módszer, amelynek elsődle-
ges terápiás célja az általános személyiségfejlesztés. 
Vagyis az önismeret elmélyítésével, és az egészsé-
ges személyiség legfontosabb ismérvei közé tartozó 
faktorok (pl. általános alkalmazkodóképesség, kom-
petens interperszonális viselkedés, érzelmi és mo-
tivációs kontroll, szociális készségek, integráltság) 
fejlesztésével foglalkozik.
A másodlagos célok közé tartozik például az olvasás 
népszerűsítése, az anyanyelvi műveltség fejlesztése, 
valamint a műveltség és az esztétikai érzék gyara-
pítása. Ezen másodlagos célok is nyilván nagyobb 

Szárnyat adó szövegek – az irodalomterápia hatása  
a gyermekotthonban élô kamaszokra

CSORBA-SIMON Eszter
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jelentőséggel bírnak egy olyan célcsoportnál, amely 
erőteljesen elmaradott e területeken, például írási és 
olvasási nehézségekkel küzd, vagy a műveltsége és 
iskolázottsága alacsony szintű. 
A gyerekek esetében iránymutatónak számít a gyer-
mekek és fiatalok biblioterápiáját tanulmányozó Beth 
és Carol Doll szerzőpáros összefoglalása,1 amelyben 
a személyes belátáshoz segítést, az önismeret növe-
lését, az érzelmi nevelést, a problémamegoldási és 
szociális készségek fejlesztését, a periférikus hely-
zetűeknek való információforrás-adást, valamint a 
rekreációt említik a legfontosabb célként. 
Amerikai gyökereinek megfelelően a biblioterápia 
fogalma általában jelöl olvasmányokkal való szemé-
lyiségfejlesztő tevékenységet, vagyis a terápiás mun-
ka kiindulópontját képező narratívum a szépirodalmi 
műveken kívül még nagyon sokféle lehet (népmese, 
bibliai történet, terápiás történet, újságcikk, napló, 
szakkönyv, lektűr stb.). A hazai gyakorlatra inkább az  
jellemző, hogy a fejlesztő biblioterápiának csak egy 
részterületére, az irodalomterápiára koncentrálnak, s 
azzal dolgoznak a szakemberek. A továbbiakban több 
példa kapcsán is rámutatok arra, mennyire fontos és 
szükséges lenne az irodalomterápiás gyakorlat kiter-
jesztése az irodalomterápián túlra is – jelen esetben 
a gyermekotthonokban végzett foglalkozások pél-
dájában a dalszövegek és hangszerek alkalmazására 
és ezek beemelésére a terápiás munkába. A fejlesztő 
biblioterápia jó eszköz lehet az énkép és az identitás 
központi elemeinek felderítésére is, ami lényeges 
információkkal szolgálhat a foglalkozásvezető szá-
mára a gyerekekkel, fiatalokkal végzendő további 
fejlesztő munkához. Ennek alapja az a Norman N. 
Holland pszichoanalitikus művészetbefogadás-elmé-
letéből eredeztethető felismerés,2 hogy az esztétikai 
válaszokat az identitás lenyomataként kezelhetjük, s 
a befogadott műre, szövegre adott személyes válasz 
nagyban függ az egyéni identitástémától, a személyi-
ségjellemzőktől, az egyéni élettapasztalatoktól, és az 
átélt élményektől.
Az irodalomterápia olyan multidiszciplináris interak-
tív tevékenységi forma, melynek kapcsolódása van 
a recepcióesztétikával és a hermeneutikával, tehát 
az olvasás olvasóra való hatása a fontos, nem az iro-
dalmi mű értelmezése (Ricoeur, 1999). Ahogy Béres 
Judit is megfogalmazta, a biblioterápia alapvetően 
„pszichoterápiás technikákkal dolgozó, interaktív, 
reflektív, verbalitásra épülő segítő munka, amely so-
rán az olvasás és az írás személyes élménye, valamint 
maga a minőségi segítő kapcsolat és a benne születő 
interperszonális folyamatok és mély találkozások tá-
mogatják az egyént a változásban.”3

Derrida struktúra-elméletének,4 a „dekonstrukció” 
fogalma az egyik legmaradandóbb és legeredetibb 
filozófiai ötlete. Az erőteljes és gyakran használt ki-
fejezés olyan hermeneutikai stratégiát jelöl, amely 
alapjaiban kérdőjelezi meg az olvasott szöveghez és 
a másik emberhez/szerzőhöz fűződő viszonyunkat. 
Minden emberi alkotás, legyen az irodalmi mű, po-
litikai intézmény vagy építészeti alkotás, valamiféle 
szerkezettel rendelkezik, ezért a megértéséhez magát 
a szerkezet elvét kell megvizsgálni. A dekonstrukció 
tág értelemben vett strukturalizmus-kritika, amely 
minden emberi alkotásban a dinamikát, a létrehozást, 
a folyamatos változást, az életet helyezi előtérbe, a 
nyelvi közösség nem szűnő szuverén és felelős mun-
káját. Derrida szerint minden struktúra: az irodalmi 
nyelvtől és a filozófiai rendszerektől kezdve a po-
litikai szervezetekig és az építészeti alkotásokig, a 
nyelvet használó és a nyelv által „értelmes”, kreatív 
ember tevékenységének eredménye. Lévén a nyelv 
közös vagyonunk, amelyet minden ember értelmez 
és alakít, így a nyelv általi alkotások, művek valami-
lyen módon szintén minden ember alkotó-értelmező 
tevékenységének hozzájárulásával jönnek létre, ma-
radnak fönn, újulnak meg vagy pusztulnak el. Innen 
értelmezhető a nyelvet használó, az írásokat tanul-
mányozó, a társadalmi vitákban részt vevő ember 
felelőssége: ez az aktív felelősség a dekonstrukció. 
Ez a mód – ahelyett, hogy egy központi gondolat-
tartalmat fejezne ki és igyekezne kommunikálni – 
inkább a mindenkori értelmező részéről fejez ki egy 
általános szándékot és irányultságot: voltaképpen a 
háttérbe húzódva játszadozunk a jelentés lerombolá-
sával és újraépítésével. 
Ezt illusztrálja a következő két gyakorlat, melyet a 
gyerekekkel végeztünk:

Az alapot 1. Somlyó György: Mese arról, ki hogyan 
szeret című verse adta. Miután közösen megbeszél-
tük, hogy a résztvevők között ki hogyan szeret, mit 
jelent nekik a szeretet, hogyan tudják kimutatni, és 
nekik mi a fontos abban, ill. hogyan szeretik őket, – 
az általuk megfogalmazott mondatok adták az új szö-
veget, melyet két foglalkozásvezető megzenésített.

A második gyakorlat alapját 2. Fodor Ákos haikui 
biztosították. Egy borítékból mindenki húzott egy 
haikut, majd megbeszéltük, kinek mit jelent a saját 
szövege – a mélyebb értelmezésektől az általános 
megállapításokig –, aztán mindenkinek választania 
kellett egy-két szót vagy sort, amit a flip-chartra 
(lapozótáblára) felírtunk, és a végén egészen új szö-
veg született, melyet ugyancsak megzenésített a két 
foglalkozásvezető. 
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Ezekből a gyakorlatokból jól látszik, hogy a már fel-
használt szavak összekeverése és újjáépítése, átértel-
mezése új színt adhat a foglalkozásnak, és gyerekek is 
sikerélményhez jutnak, hiszen ők hozták létre ezeket 
a szabadverseket.
Modern világunkban a kommunikáció a társadalmi 
folyamatok felgyorsulását eredményezte. Az eladó-
nak például a termékét vagy szolgáltatását gyorsan, 
versenytársaitól megkülönböztetve, magas minőség-
ben kell eljuttatnia a vevőihez, hogy a szolgáltatások 
piacán a számára előnyös pozíciót elérhesse. A művé-
szet befogadóig való eljuttatása is számos menedzs-
mentfolyamaton keresztül valósul meg a használók/
olvasók azonosításán, motivációjuk kiváltásán ke-
resztül akár egy kiállítás vagy biblioterápiás foglal-
kozás alkalmával bemutatott művek kiválasztásától 
a feldolgozásáig. A mű kiválasztásával kezdődik az 
esztétikai érték pozícionálása, a megértés háttér-
információkkal, technikákkal való segítése. Segítő 
technika, amikor a mű dekódolásához segítségül 
odaadjuk a kódot is, vagy amikor az egyéni gondo-
latok megértése érdekében megismerjük a befogadó 
„kulturális tőkéjének” gyerekszobai élményeit.
A terápiás csoporton részt vevőkkel nem műelem-
zést végzünk, nem rögzített jelentéseket keresünk, 
hanem éppen a felsoroltak által befolyásolt egyéni 
olvasatokra, illetve azok okaira vagyunk kíváncsiak. 
Esetünkben is megfigyelhető, hogy a kamasz gyere-
kek személyiség jellemzői hogyan befolyásolják a 
feldolgozott szövegeknek való jelentéstulajdonítást, 
s egyáltalán a terápiás foglalkozáson végig vihető 
eszmecsere fő csapását.

Lehetôségek a lakásotthonokban
A foglalkozásvezetők: Belány Viktória, Csorba-Si-
mon Eszter, Miodragovits Vince, Pintér Zoltán (Szi-
getvár), Kanizsai Melinda, Csorba-Simon Eszter 
(Komló), Miodragovits Vince, Csorba-Simon Eszter 
(Pécs) 2016 októberétől 2019 májusáig kaptak lehe-
tőséget, hogy három különböző projekt keretében 
három helyszínen a szigetvári és komlói lakásotthon-
ban, valamint a pécsi nevelőotthonban élő kamaszok-
nak biblioterápiás és zenés foglalkozásokat tartsanak. 
A megvalósításhoz hozzájárult a MOL Gyermekin-
dító Program pályázatának elnyerése és a Baranya 
Megyei Gyermekvédelmi Központ támogatása. A 
program elsődleges terápiás céljai között szerepelt 
az önismeret fejlesztése, a türelem és az egymással 
szembeni tolerancia kiépítése, a kommunikációs 
készség, a problémamegoldó képesség és a kreatív 

gondolkodás fejlesztése. A legfontosabb másodlagos 
cél az olvasás népszerűsítése és megszerettetése, az 
olvasási és szövegértési készségek fejlesztése volt. A 
várt eredmények tekintetében az a feltételezés vezette 
a bibioterapeutát, hogy az irodalomról szóló beszél-
getés lehetőséget ad a színvonalas eszmecserére. Így 
a résztvevőkben tudatosulhat, hogy ugyanazzal a té-
mával kapcsolatban hányféle eltérő vélemény létezik 
egymással párhuzamosan, ami erősítheti bennük a 
különböző álláspontokkal szembeni toleranciát. Más-
részről a résztvevők szembesülhetnek azzal, hogy a 
szövegre adott reakcióik a saját személyiségükről és 
világlátásukról, értékítéletükről árulkodnak. Önisme-
retük erősítésével hibáikon és pozitív tulajdonsága-
ikon egyaránt elgondolkodhatnak. Később azonban, 
megismerve a csoporttagok tanulási, magatartási és 
olvasási problémáit, szociális és kognitív készség-
beli hiányosságait, világossá vált, hogy az említett 
általános biblioterápiás célok kitűzhetőek ugyan, de 
a munkamódszereken, feladattípusokon és a feldol-
gozott szövegek jellegén a résztvevők aktuális kere-
teihez, korlátaihoz mérten változtatni kell, csak így 
lehet sikeres a terápiás folyamat.
Első lépésként vizsgáljuk meg, milyen kihívásokkal 
szembesül a biblioterapeuta a gyermekvédelemben 
élő gyerekek speciális célcsoportjánál. A biblioterápia 
nem titkolt feladata, hogy személyiségfejlesztő hatása 
mellett tudást és információt biztosítson mindenki-
nek. Ez különösen nagy kihívás egy olyan környe-
zetben, ahol a foglalkozáson részt vevők többsége 
nincs hozzászokva a tanuláshoz, önfejlesztéshez, 
egyáltalán az olvasáshoz magához sem. 
A biblioterápia gyermekotthonokba való beemelése 
azon a felismerésen alapul, hogy a gyerekek társadal-
mi kurdarcaiban kulcstényező lehet érzékelési, észle-
lési képességük hiányossága. Minden szocioterápiás 
és művészetterápiás foglalkozás a résztvevők „érzé-
kenyítését” tűzi ki célul, annak reményében, hogy si-
kerül javítani azokon a részben vagy teljesen hiányzó 
készségeken és képességeken, amelyek a társadalom 
számára elfogadható formában gyakorolt életvitel-
éhez és egy egészséges személyiséghez szüksége-
sek. Ha a résztvevők megtanulják differenciáltan 
szemlélni a problémákat és a lehetőségeket, akkor 
a percepciós, kognitív és szociális készségeikben is 
változás megy végbe. Ebben a változási folyamatban 
segíthetnek a csoportos foglalkozások: miközben tud-
juk, hogy csodát nem tehetünk, hiszen a személyiség 
mindenestül aligha megváltoztatható, a személyiség-
struktúra hangsúlyai átrendezhetőek, ami már elég 
lehet az illető normális életvitelének és a társadalom 
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által elfogadott célokra és jövőre való irányultságá-
nak, asszertivitásának kialakításához.
A deviáns viselkedés normálistól eltérő, de nem kóros 
magatartásforma. Világszerte, minden jogi szabályo-
zásban szigorúan és pontosan rögzítésre kerülnek az 
általánosan elfogadott elvárások és normák. Mi állhat 
mégis a deviáns viselkedés kialakulása mögött? Az 
egyik ok, hogy a bűnözőknél nem alakul ki a szociális 
gátlás, hanem megmarad az egocentrikus alappozíció 
(„Ami nekem jó, az jó, ami nekem rossz, az rossz.”). 
A másik ok lehet a már sokszor említett családi háttér. 
A gyermek a környezetét (elsősorban a szüleit) utá-
nozza, ösztönösen követve a látott példát, mert fél a 
szeretet elvesztésétől. Ez egy nagy társadalmi csapda 
lehet, hiszen a gyermek így tanulja meg, hogy mi a 
norma, melynek segítségével beilleszkedhet. Ám ha 
negatív mintákat tanul el, nem fejlődik ki személyi-
ségében a szociális gátlásrendszer az antiszociális 
cselekvésekkel szemben. Az antiszociális deviáció 
oka lehet, hogy a szeretet-kapcsolat a respektábilis 
és a nevelt egyén között rideg, elhanyagoló, esetleg 
brutális a nevelési módszer. Ennek ellenkezője is 
előfordulhat, amikor a nevelő és a gyermek között 
úgynevezett majomszeretet alakult ki. Ilyenkor a 
gyermek nem érzi a szeretet elvesztésétől való fé-
lelmet. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a deviáns 
viselkedés hátterében sok esetben az ember szemé-
lyes környezete áll, amennyiben nem élt vele, vagy 
rosszul alkalmazta a személy emocionális befolyá-
solásának lehetőségeit.5

Ebben a folyamatban segíthetnek a csoportos foglal-
kozások. A gyerekeknél különösen fontosnak tartom 
az ilyen jellegű programokat, hiszen így nem-for-
mális keretek között készítik fel őket a társadalmi 
helyzetekre. Ezen kívül bizonyos fokú szuverenitást 
is jelent a falak között, hiszen szabadon használ-
hatják a fantáziájukat, beszélgethetnek, kötetlenül 
alkothatnak. A gyerekek csoportfoglalkozásokon 
való viselkedését meghatározó másik nagyon fontos, 
neveléslélektani jellemző a résztvevők hiperaktivitása 
volt. A hiperaktivitás a normális viselkedést és telje-
sítményt akadályozó viselkedészavar, amely figye-
lemzavarral és impulzivitással jár. Iskolai és egyéb 
teljesítményhelyzetekben a hiperaktivitás ismérvei 
közé tartozik többek között az, hogy az alany nem 
figyel a részletekre, és elkerüli az olyan feladatokat, 
amelyek tartós értelmi erőfeszítést igényelnek.6

Másrészről tudjuk azt is, hogy a hiperaktívakat úgy 
lehet értelmes és normális tempójú aktivitásra ser-
kenteni, ha irányukba elfogadást, a jó tulajdonsága-
ik kiemelését tapasztalják, valamint ha egyszerű, jól 

átlátható szabályrendszerre épülő feladatokat kap-
nak.7 Mindez nagyban meghatározta, milyen módon 
lehet a csoporttal dolgozni a foglalkozásokon, illet-
ve részben magyarázta az összetettebb művek meg-
értését igénylő beszélgetések, feladatok elutasítását 
is. A gyerekek viselkedését nem csupán individuális 
személyiségi struktúrájuk, hanem a többiekkel való 
együttműködésük is meghatározza. 
A közösséghez való alkalmazkodás a szubkulturális 
szabályok, értékek, szerepek, nyelvek, szokások, ri-
tuálék betartását jelentik.8 Az otthon szubkultúrája 
gyakran olyan erő lehet, amely az intézményrend-
szerével szemben hat. A csoportvezetőnek ismernie 
kell a szubkulturális, íratlan szabályokat, mert ezeket 
szem előtt tartva tud hatni a résztvevőkre. A gyere-
kek társadalmi szükségleteiben is érvényesülnek a 
Maslow-féle keretek. Ha az alsóbb szintű igények 
kielégítetlenek (étel, meleg, biztonságérzet), mini-
mális érdeklődés mutatkozik a magasabb szükség-
letek iránt.
Mindezekből következően a biblioterapeutának, fog-
lalkozásvezetőnek egy ilyen közegben elsősorban az-
zal kell megküzdenie, hogy a csoportba került gyere-
keket kommunikációra és értelmes aktivitásra bírja. 
Az irodalomterápia jó módszer arra, hogy a fiatalok-
kal az élet kisebb-nagyobb problémáiról, kérdéseiről 
beszélgessünk. Ezen az úton elindulva fel lehet kel-
teni a kíváncsiságukat, új információkhoz juthatnak, 
és alternatív megoldásokat láthatnak különböző élet-
helyzetekre. A fiatalok foglalkozásokon való viselke-
dését meghatározó másik fontos neveléslélektani té-
nyező a résztvevők hiperaktivitása volt. Ez a normális 
viselkedést és teljesítményt akadályozó viselkedésza-
var figyelemzavarral és impulzivitással jár; iskolai és 
egyéb teljesítményhelyzetekben ismérvei közé tarto-
zik többek között, hogy az alany nem figyel a rész-
letekre, és elkerüli az olyan feladatokat, melyek tar-
tós értelmi erőfeszítést igényelnek. A hiperaktívakat 
úgy lehet értelmes és normális tempójú aktivitásra 
serkenteni, ha irányukba elfogadást, a jó tulajdon-
ságaik kiemelését tapasztalják, valamint ha egysze-
rű, jól átlátható szabályrendszerre épülő feladatokat 
kapnak. Mindez meghatározta, milyen módon lehet a 
csoporttal dolgozni a foglalkozásokon, illetve részben 
magyarázta az összetettebb jelentésrétegekkel bíró, 
nehezebben dekódolható művek megértését igénylő 
beszélgetések, feladatok elutasítását is.
Yalom9 elméletéből kiindulva a következő csoportdi-
namikai folyamatokat figyelhettük meg a foglalkozá-
sokon. Az interperszonális tanulás és az önmegértés 
ugyan rendkívül indirekt módon, de megvalósul az 
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otthonokban is. Összegezve tehát, a csoporttagok az 
öntudat magasabb szintjeit érhetik el a csoport más 
tagjaival való interakción keresztül. Az interakciós 
partnerek visszajelzést adnak a tag viselkedéséről, 
illetve másokra való hatásáról. Természetesen nem 
várható el egy halmozottan hátrányos helyzetű ka-
masztól, hogy ki tudja fejezni a személyközi kap-
csolatainak jelentőségét vagy az adott mikrokozmosz 
dinamikáját és annak hatásait. Ugyanakkor azt már 
többször megfogalmazták, hogy milyen sokat jelen-
tett nekik, hogy komolyabb dolgokról is tudtak egy-
mással beszélgetni – sokszor olyan személyekkel 
is, akikkel korábban nem tudtak vagy nem akartak 
beszélni. 
 Mivel az ember társas lény, ösztönösen szüksége 
van arra, hogy tartozzon egy csoporthoz, és szemé-
lyes fejlődése is csak interperszonális közegben va-
lósulhat meg. Egy összetartozó csoport minden tagja 
az összetartozás, elfogadás és az érvényesülés érzését 
éli meg. Tapasztalatom szerint a csoportkohézió ak-
kor tud kialakulni, amikor a vezérszemély elfogadja, 
hogy nem csak az ő véleménye számít. Ez hosszabb 
folyamat, bár a terapeuta számára annál látványo-
sabb. A látogatottság és cserélődési arány nem a ko-
hézión múlik. Ebben az esetben a kohézió magára a 
csoportmunkára van hatással, valamint arra, hogy a 
személyek mennyire nyitottan és őszintén mernek 
nyilatkozni.
Az egzisztenciális tényezők alatt azt érthetjük, hogy 
az egyén megtanulja, hogy felelősséget kell vállal-
jon saját életéért és döntéseinek következményeiért. 
Yalom öt állítást fogalmaz meg:

Fogadjam el, hogy az élet néha igazságtalan és 1. 
méltánytalan.
Fogadjam el, hogy végső soron nincs menekvés 2. 
az élet néhány csapásától és a haláltól.
Fogadjam el, hogy mindegy, mennyire állok kö-3. 
zel másokhoz, az élet kihívásaival egyedül kell 
szembesülnöm.
Szembesüljek az élet és a halál alapkérdéseivel, 4. 
hogy őszintén élhessem az életem, és ne essek a 
trivialitások csapdájába.
Ismerjem fel, hogy én felelek azért, milyen életet 5. 
élek, és nem számít, mennyi útmutatást és támo-
gatást kapok másoktól.

Ezekkel a megállapításokkal nehéz szembesülni a 
résztvevőknek. Mert ebben az esetben be kell lát-
niuk, ha hibáztak. Ennek elkerülése érdekében sok-
szor a komolyabb témáktól látványosan távol tartják 
magukat, elviccelik vagy nemtetszésüket fejezik ki. 
Úgy gondolom, hogy az, hogy a nyilvánosság előtt 

nem beszélnek ezekről a dolgokról, nem jelenti azt, 
hogy nem foglalkoztatja őket. De itt újra felmerül a 
szociális technikák fejlesztése, hiszen a saját bizony-
talanság elismerése is a gyengeség jele lenne – az ő 
képzetük szerint.

A csoportvezetők számára az egyik legnehezebb- ●
nek tűnő feladat a közös hang megtalálása volt 
a gyerekekkel. Ezt nehezítette, hogy a csoport-
tagok – érthető okokból – bizalmatlansággal és 
elutasítással kezelték az új csoporthelyzetet. Ám 
némi humorral és közös érdeklődési pontokkal 
sikerült elérni, hogy a fiatalok nyitottabban áll-
janak hozzájuk, valamint az általuk közvetíteni 
kívánt értékekhez. A terapeuták nem illettek abba 
a képbe, amit a gyerekek a felnőttekről gondol-
tak, ezért nehéz volt elérni, hogy bizalommal for-
duljanak feléjük. Végül pedig a munkamódszer 
megválasztásával kapcsolatban is akadt kihívás: 
kiderült, hogy a viselkedészavaros csoport ta gok 
figyelme aligha köthető le maradéktalanul és 
hosszú időre pusztán receptív biblioterápiával. 
A biblioteraputáknak önkritikát kellett gyako-
rolniuk, s engedniük kellett a csoportigények-
nek, belátva, hogy szükség van olyan aktivizáló 
feladatokra is, amelyek más módon foglalkoztat-
ják, és inkább indirekt módon vonják be a közös 
terápiás munkába a résztvevőket. Ide sorolhatók 
a játékok (pl. az önismeretet fejlesztő asszociáci-
ós OH-kártya), ill. hangszerek alkalmazása, amik 
ellen először többen tiltakoztak, később aztán a 
leghangosabban tiltakozó követelte leginkább a 
folytatást. Egy másik aktivizálási mód olyan te-
vékenységforma bevezetése volt,  amely egyéb-
ként is előkelő helyet foglal el e korosztály ked-
velt napi szabadidős tevékenységei között: ez a 
zenehallgatás, a zenélés, és a kreatív írás jegyé-
ben közös dalszövegírás volt. A csoportot 12–17 
éves kamaszok alkották (Komlón olyan kamasz-
lányok is, akik már anyukák voltak), alkalman-
ként változó létszámban. A projektben, mely 14 
alkalomra volt tervezve, ez idő alatt kialakult az 
az erős mag, amelynek tagjaira mindig lehetett 
számítani egy-egy alkalmon. A biblioterápiás 
foglalkozások tervezésekor lényeges, hogy a fog-
lalkozásvezető a maga számára is megtervezze, 
milyen kérdéskörök szerint fog haladni a beszél-
getés során, s noha a valóságban többnyire nem 
kerül sor minden eltervezett kérdés megbeszé-
lésére, sokat segítenek a beszélgetés továbblen-
dítésében az előre feljegyzett kérdéssor ötletei. 
Az alapcél természetesen nem az, hogy csak a 
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terapeuta által fontosnak tartott, tervezett kérdé-
sekről, témákról essék szó, hanem az is, hogy a 
csoporttagok saját érdeklődésük, jellemző élet-
helyzetük és az életüket aktuálisan meghatározó 
problémák felől olvashassák a bevitt szöveget, 
és az emberi üzenetéből azt és annyit fogadjanak 
be, ami az adott pillanatban leginkább nekik szól, 
és hasznosítható. 

Gyakori tapasztalat, hogy a foglalkozásból egészen 
másfajta beszélgetés kerekedik ki, mint amit a terape-
uta végigvezetni szándékozott. Ennek köszönhetően 
hamar kiderült, hogy a lányok többségének súlyos 
szeretethiánya van, amit különbözőképpen kezelnek 
(van, aki sündisznóként elutasít mindenféle közele-
dést, van, aki ölelgetéssel és bújással orvosolja). A 
kooterápiának köszönhetően a csoportvezetőknek 
lehetőségük volt arra, hogy megosszák a figyelmü-
ket a gyerekek között. Így amíg egyikük a csoporttal 
foglalkozott, a másik „egyéni terápiás” beszélgetést 
folytathatott olyan gyerekekkel, akiknek az aktuális 
élethelyzete ezt megkívánta. 
Kérdéses, hogy a foglalkozások által megismert új 
szemléletmódok meddig hatnak a résztvevők szemé-
lyiségére. Ahogy Csalay András is megfogalmazta, a 
változáshoz szükséges a résztvevők fejlődni akarása 
és nyitottsága az újdonságok felé.10 A biblioterápia 
segítséget nyújthat az olvasónak, hogy a tudatos 
szférába hozza eltemetett érzelmeit és élményeit, 
lehetőséget ad arra, hogy képzeletben kísérletezzen 
különböző viselkedési módokkal, valamint növelheti 
a személy tudatosságát és szociális érzékenységét, de 
csupán a kezdő lökést adhatja meg. A további visel-
kedési mechanizmusok azon múlnak, hogy az egyén 
mennyire van tisztában saját értékeivel, mennyire 
tudatosult benne a változtatás lehetősége és az arra 
irányuló vágy. A Doll-szerzőpáros ehhez azt a nagyon 
fontos megállapítást teszi hozzá, hogy a fiataloknak 
bizonyos készséggel már rendelkezniük kell ahhoz, 
hogy hasznosítani tudják a biblioterápiás programot. 
Rendelkezniük kell például alapvető társas probléma-
megoldó készségekkel ahhoz, hogy a biblioterápia 
során nyert felismeréseiket hasznosítani tudják. Az 
egyszerű problémamegoldó készségek közé tartozik 
a probléma világos megfogalmazásának, a többféle 
megoldás elképzelésének és a szóba jöhető megol-
dások szisztematikus értékelésének képessége. Félő 
azonban, hogy hiányos tudásuk, elégtelen családi és 
iskolai szocializációjuk miatt ezeknek a készségek-
nek sokan nincsenek birtokában. Pedig ezek tennék 
lehetővé a fiatalok számára, hogy az olvasmányok-
ban fellelt problémákat, megoldásokat és következ-

ményeket személyes cselekvési tervbe foglalják. 
Ehhez céltudatosságra is kell törekedniük a tekintet-
ben, hogy saját viselkedésüket az újonnan elkészített 
cselekvési terv szerint alakítsák. Ha a fiatalok nem 
képesek személyes célokat kitűzni és elérésükért 
dolgozni, a biblioterápia során nyert felismeréseik 
kiaknázatlanok maradnak. 
Természetesen sem a fejlesztő biblioterápia, sem 
más szocio- és művészetterápiák nem jelenthetnek 
önmagukban teljes körű megoldást minden felmerü-
lő problémára, inkább kiegészítő terápiaként hatnak. 
Jelen példában teret biztosított arra, hogy a gyere-
kek kilépjenek a mindennapi nehézségeikből és két 
órára felszabadulhassanak biztonságban érezhessék 
magukat. Ennek, valamint a csoportvezetők nem 
szigorú, de következetes hozzáállásának köszönhe-
tően a gyerekek együttműködővé váltak, aminek az 
eredménye azok a dalszövegek voltak, amiket a ZAJ 
csoport megzenésített. 

Összegzés 
Általános felfogásban a klasszikus biblioterápia szép-
irodalmi szövegeket használ, és a biblioterapeutának 
nem szabad alá-fölé rendelt helyzetbe kerülni, óva-
kodnia kell a pedagógiai helyzet kialakításától is. Ám 
a lakásotthon olyan speciális környezet, ahol ezeket a 
„szabályokat” újra kell értelmezni. Az egyik nehezítő 
tényező, hogy a befogadók nagy része nincs olyan 
szinten, hogy egy összetett művet értelmezni tudjon. 
Egy olyan szövegtől, amit nem ért, még frusztrál-
tabb és elutasítóbb lesz az egyén. A célom az volt, 
hogy felkeltsem az érdeklődésüket, gondolkodásra 
késztessem őket, és valamiféle konfliktuskezelési 
és problémamegoldási mintát lássanak. Ezért egé-
szítettük ki a programot zenével és dalszövegekkel, 
valamint játékokkal, bízva abban, hogy a hozzájuk 
közelebb álló stílussal, témákkal ők is elfogadóbbak, 
nyitottabbak lesznek. A másik nehézség a pedagó-
giai státusz elkerülésével volt. Sokuk viselkedési 
zavarral küzd – dekoncentrált, hiperaktív, kevéssé 
tud alkalmazkodni. Ehhez hozzáadódik, hogy az 
intézetben hozzászoktak ahhoz, hogy beosztják a 
napjukat, parancsokat és utasításokat hajtanak vég-
re. Bár igyekeztem őket felnőttként kezelni, de erre 
úgy reagáltak, mint a kisgyerekek – próbálkoztak, 
meddig mehetnek el. Így annak érdekében, hogy 
a csoportkohézió megmaradjon, sokszor kénytelen 
voltam pedagógusként, egyfajta szigorral fellépni. A 
nevelőotthonos gyerekek esetében is sokat segített, 
hogy szigortól és elvárásoktól mentes, befogadó kör-
nyezetet sikerült teremtenünk. 
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Úgy gondolom, a biblioterápiának, mint sok más 
művészet- és szocioterápiának, nagyon fontos sze-
repe lehetne a gyermekotthonok világában is, ahogy 
jól érzékelhető az ilyen szolgáltatásokra való igény 
más, speciális élethelyzetben lévő egyéneket gondozó 
intézmények, például a gyermekvédelem részéről is. 
Fontosnak tartom, hogy ezekről a gyerekekről minél 
több szó essen. Hogy elgondolkodtassák azt, aki ott 
van és hallgatja. Van egy rózsaszín buborékéletünk, 
és minden rossz azon kívül van. Tele „bélyegek-
kel”, félelmekkel és előítéletekkel. Ezek a gyere-
kek ugyanolyan gyerekek, mint a rendezett családi 
körülmények között nevelkedő társaik, ugyanolyan 
érzésekkel, gondolatokkal. Az más kérdés, hogy az 
eltérő feltételek miatt a viselkedésük és/vagy a szo-
cializációjuk eltér a társadalmilag elfogadottól. Az 
elfordulástól nem fognak megszűnni ezek a problé-
mák. De azzal, hogy beszélünk róla, hogy figyelmet 
adunk nekik, olyan együttműködések születhetnek, 
mint például az „Elmondani az elmondhatatlant...” 
projekt.

Irodalom, jegyzetek

1. DOLL, Beth – DOLL, Carol: Fiatalok biblioterápiája. Könyvtá-
rosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése. Bu-
dapest, Könyvtári Intézet, 2011. 168 p. Forrás: http://ki.oszk.
hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/biblioterapia_gyer-
mekeknek_es_serduloknek_0.pdf [2019. május 15.]

2. HOLLAND, Norman N.: Tranzaktív beszámoló a tranzaktív 
irodalomtudományról = Helikon, 36. évf. 2–3. sz. 1990. 
246–258. p.

3. BÉRES Judit: Azért olvasok, hogy éljek. Az olvasásnépsze-
rűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs, Kronosz Kiadó, 2017. 
156. p.

4. DERRIDA, Jacques: A struktúra, a jel és a játék az ember-
tudományok diszkurzusában. In: BÓKAY Antal – VILCSEK 
Béla – SZAMOSI Gertrud – SÁRI László: A posztmodern 
irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól 
a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris 
Kiadó, 2002. 266. p.

5. DOLL, Beth – DOLL, Carol: Fiatalok biblioterápiája. Könyvtá-
rosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése. Bu-
dapest, Könyvtári Intézet, 2011. 55. p. Forrás: http://ki.oszk.
hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/biblioterapia_gyer-
mekeknek_es_serduloknek_0.pdf [2019. május.15.] 

6. PÁPAINÉ FARAGÓ Ildikó: Deviáció, deviáns viselkedés, 
bűnözés. In.: Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása. 
Budapest, OSZK KMK, 1985. 52–54. p.

7. FARKAS Margit (2007): Hiperaktivitás és figyelemzavar. 
Forrás: https://doksi.hu/get.php?lid=17282 (2006, 17 p.) ; 
http://fejlesztok.hu/hasznosolvasmanyok/18-fejlesztes/74-
hiperaktivitas-es-figyelemzavar.html [2019. május 15.]

8. LEDVINOVÁ, Jitka: A börtönkönyvtárak helye a nyugati vi-
lágban és Csehországban. 2. rész. = Ctenár, 57. roc. 2. c. 
2005. 64-65. p. (Referátum a Könyvtári Figyelő 20005. 3. 
számában):

 Forrás: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/ [in=ref1.
in]/?05/232*51412 [2019. május 15.]

9. YALOM, Irwin D.: A csoportpszichoterápia elmélete és gya-
korlata. Budapest, Animula Kiadó, 1995. 448 p.

10. CSALAY András: Mit tehet a könyvtár a deviáns és kallódó 
fiatalokért? = Könyvtáros, 37. évf. 8. sz. 1987. 472–476. p.

Beérkezett: 2019. május 23.

Módszertani kiadványok bemutatója „Az én könyvtáram” programban

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) közremûködésével 2017 óta dolgoznak 
„Az én könyvtáram” program megvalósulásán, melynek keretében elkészült a projekt 
módszertani könyvsorozatának elsô négy kötete. A bemutatóra az Országos Könyvtári 

Napok alkalmából került sor 2019. szeptember 30-án. Fodor Péter fôigazgató elmondta,  
hogy a projekt keretében a köznevelés hatékonyságát szolgáló kompetencia- és 

készségfejlesztô, valamint tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztését elôsegítve  
készültek a módszertani kiadványok, melyeket eljuttatnak a szakma képviselôinek.  

Hamarosan egy könyvtár- és olvasásnépszerûsítô kampány is elindul.  

Forrás:  
http://www.azenkonyvtaram.hu/hu/current-news/-/tartalom/sajtonyilvanos-konyvbemuta 

to-46067
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Műhely

0 Bevezetés
Az első, „Párizsi alapelvek” („Paris Principles”) néven ismert, alapelvekről szóló nyilatkozatot 1961-ben 
hagyta jóvá a Katalogizálási Alapelvek Nemzetközi Konferenciája*. Célját, a katalogizálás nemzetközi szabvá-
nyosításának megalapozását, kétségkívül elérte: az azóta világszerte kidolgozott katalogizálási szabályzatok 
többsége pontosan, vagy legalábbis jelentős mértékben követte az alapelveket.
Több, mint ötven év elmúltával ugyanúgy szükség van a nemzetközi katalogizálási alapelvek egy közös kész-
letére, tekintettel arra, hogy a katalogizálók és a felhasználók világszerte online katalógusokat használnak ke-

* International Conference on Cataloguing Principles (Paris, 1961). Report. London : International Federation of Library 
Associations, 1963, p. 91‒96. Lásd még: Library Resources & Technical Services, v. 6 (1962), p. 162‒167; továbbá: 
Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961. Jegyze-
tekkel, kommentárral és példákkal ellátott kiadás, Eva Verona [szerk.]. London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971. 
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reső- és discovery rendszerként. A 21. század elején az IFLA új alapelveket fektetett le, amelyek 2009-ben* 
láttak napvilágot, és amelyek alkalmazhatók az online könyvtári katalógusokban, sőt azokon túl. A jelenlegi 
változat felülvizsgálata és aktualizálása 2014-ben és 2015-ben történt, és 2016-ban került jóváhagyásra.
A 2009-ben kiadott alapelv-nyilatkozat felváltotta és egyértelműen kiterjesztette a „Párizsi alapelvek” alkal-
mazási területét a csupán szöveges forrásokról a források valamennyi típusára, illetve a pusztán csak a rendszó 
és a tételforma megválasztásáról a könyvtári katalógusokban használt bibliográfiai és authority adat minden 
vonatkozására. Nemcsak alapelveket és célkitűzéseket, hanem irányadó előírásokat is magában foglalt, ame-
lyek alkalmazása a katalogizálási szabályzatokban nemzetközi szinten kívánatos, továbbá keresési és lekérde-
zési útmutatást is tartalmazott. Jelen, 2016. évi kiadás figyelembe veszi a felhasználók új kategóriáit, a nyílt 
hozzáférésű környezetet, az adatok cserélhetőségét és elérhetőségét, a keresőeszközök sajátosságait, valamint 
általában a felhasználói viselkedés jelentős mértékű megváltozását.
Jelen nyilatkozat tartalma:

1. Alkalmazási terület
2. Általános alapelvek
3. Entitások, ismérvek és kapcsolatok
4. Bibliográfiai leírás
5. Hozzáférési pontok
6. A katalógus céljai és feladatai
7. A keresési lehetőségek alapjai

E nyilatkozat a világ jelentékeny katalogizálási hagyományaira,** valamint az IFLA funkcionális követelmények 
(IFLA Functional Requirements)*** kiadványcsalád elméleti modelljeire épül.
A nyilatkozatban foglalt alapelvek remélhetőleg elősegítik a bibliográfiai és az authority adat nemzetközi szintű 
megosztásának növekedését és utat mutatnak a katalogizálási szabályzatok készítőinek.

1 Alkalmazási terület
E nyilatkozatban foglalt alapelvek útmutatást kívánnak nyújtani a katalogizálási szabályzatok kidolgozásához 
és a katalogizálók döntéshozatalához. A bibliográfiai és az authority adatra vonatkoznak, így alkalmazhatók a 
jelenlegi könyvtári katalógusok, bibliográfiák és a könyvtárakban előállított egyéb adatkészletek számára. 
Céljuk az egységes szemlélet biztosítása a bibliográfiai források minden fajtájának katalogizálásához, formai 
és tartalmi feltárásához.

2 Általános alapelvek
A következő alapelvek a katalogizálási szabályzatok, a katalogizálók által meghozandó döntések, valamint 
az adatok hozzáférését és cseréjét vezérlő eljárások létrehozására és továbbfejlesztésére irányulnak. Közülük 
a felhasználó kényelme a legfontosabb, míg a 2.2 alapelvtől a 2.13-asig a sorrendiségnek nincs különösebb 
jelentősége. Ha ellentmondás lenne ez utóbbi alapelvek között, akkor a kölcsönös átjárhatóság elvét kell 
előbbre sorolni.
2.1. A felhasználó kényelme. A felhasználó kényelme azt jelenti, hogy mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy az adatok érthetők és a felhasználásra alkalmasak maradjanak. A „felhasználó” kife-
jezés mindenkire vonatkozik, aki a katalógusban keres, és használja a bibliográfiai és/vagy authority 

*  IFLA Cataloguing Principles: Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary. München : K.G. Saur, 2009. 
(IFLA Series on Bibliographic Control; v. 37). A Nyilatkozat online hozzáférése: <www.ifla.org/publications/statement-of-international-
cataloguing-principles>.

**  Cutter, Charles A. Rules for a Dictionary Catalog. 4th ed., rewritten. Washington, D.C. : Government Printing Office, 1904; 
Ranganathan, S.R. Heading and Canons. Madras [India] : S. Viswanathan, 1955; Lubetzky, Seymour. Principles of Cataloging. Final 
Report. Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Calif. : University of California, Institute of Library Research, 1969.

*** Functional Requirements: the FRBR Family of Models <www.ifla.org/node/2016>. Jelenleg egyeztetés alatt áll, az állásfoglalás ma-
gán viseli az átmeneti állapot bizonytalanságának jeleit.
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adatot. A leírások készítésekor és a hozzáféréshez szükséges kontrollált névformák megválasztásakor a 
felhasználó figyelembevételével kell döntést hozni.

2.2. Általános szóhasználat. A leírások és hozzáférési pontok szókészlete összhangban kell, hogy legyen 
a felhasználók többségének szókincsével.

2.3. Reprezentáció. A leírásnak úgy kell képviselnie az információforrást, ahogyan az megjelenik. A sze-
mélynevek, testületi nevek és családnevek kontrollált névformája az a névalak, amellyel az entitás saját 
magát leírja. A műcímek számbavételének alapja az eredeti kifejezési forma első megjelenési formáján 
található változat. Ha ez nem megvalósítható, akkor a hivatkozásokban általánosan elterjedt formát kell 
használni.

2.4. Pontosság. A bibliográfiai és az authority adatnak a leírt entitás pontos ábrázolását kell adnia.
2.5. Elégségesség és szükségesség. Azon adatelemek megadására van szükség, amelyek a felhasználók 

minden típusának hozzáférését támogatják, beleértve a speciális használói igényeket is; amelyek telje-
sítik a katalógus céljait és feladatait; és leírják vagy azonosítják az egyedi entitásokat.

2.6. Jelentőség. Az adatelemek a leírás szempontjából lényegesek, említésre méltók, és megkülönböztet-
hetővé teszik az entitásokat.

2.7. Gazdaságosság. Ha a cél elérése több úton lehetséges, az élvezzen elsőbbséget, amelyik a leginkább 
célravezető és praktikus (pl.: a leginkább költségkímélő vagy a legegyszerűbb megközelítés).

2.8. Következetesség és szabványosság. A leírások és hozzáférési pontok szerkesztését, amennyire 
csak lehet, szabványosítani kell a konzisztencia érdekében.

2.9. Integráció. Bármely típusú információforrás leírásának és bármely típusú entitás kontrollált névfor-
májának a lehetséges mértékig egységes szabályrendszerre kell épülnie.

2.10. Átjárhatóság. Mindent meg kell tenni a bibliográfiai és az authority adatok megosztásának és újrafel-
használásának biztosítása érdekében mind a könyvtáros közösségen belül, mind azon kívül. Az adatcse-
re és a discovery eszközök érdekében különösen ajánlott az automatikus fordítást és egyértelműsítést 
elősegítő szótárak használata.

2.11. Nyitottság. Az adatok korlátozását minimálisra kell csökkenteni az átláthatóság elősegítése és a nyílt 
hozzáférés elvének betartása érdekében, amint ezt az IFLA Nyilatkozata a Nyílt Hozzáférésről (IFLA 
Statement on Open Access*) deklarálja. Az adatokhoz való hozzáférés bármilyen korlátozását részlete-
sen ki kell fejteni.

2.12. Hozzáférhetőség. A bibliográfiai és az authority adat elérhetőségének és a kereső alkalmazásoknak 
összhangban kell lenniük a hozzáférésre vonatkozó nemzetközi szabványokkal, az IFLA könyvtáro-
soknak és információs szakembereknek szóló etikai kódexében (IFLA Code of Ethics for Librarians 
and other Information Workers**) kifejtett ajánlásoknak megfelelően.

2.13. Észszerűség. A katalogizálási szabályzatok előírásainak mindig indokolhatónak kell lenniük, nem 
lehetnek tetszőlegesek. Amennyiben egyes speciális esetekben nem tartható be minden alapelv, megin-
dokolható, gyakorlatias megoldást kell találni, és az okfejtést meg kell magyarázni.

3 Entitások, ismérvek és kapcsolatok
Egy-egy szakterületen az entitások kulcsfontosságúak a felhasználók számára. Minden entitás leírható elsőd-
leges jellemzőivel, amelyeket ismérveknek (idegen szóval attribútumoknak) nevezünk. Az entitás ismérveit 
a felhasználók egyszersmind eszközként alkalmazzák keresőkérdéseik megfogalmazásához, és a válaszok 
értelmezéséhez, amikor információt keresnek egy bizonyos entitásról. A kapcsolatok tisztázzák az entitások 
közötti összefüggéseket.
A katalogizálás, a bibliográfiai univerzum elméleti modelljeiben foglalt meghatározásoknak megfelelően, 
figyelembe kell, hogy vegye az entitásokat, ismérveket és kapcsolatokat. A követendő elméleti modellek Az 
authority adat funkcionális követelményei (Functional Requirements for Authority Data, FRAD), valamint 

* <www.ifla.org/node/8890>
**  <www.ifla.org/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers-full-version>
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A tárgyi authority adat funkcionális követelményei (Functional Requirements for Subject Authority Data, 
FRSAD). [Az említett két modellnek nem készült magyar fordítása.]
3.1. Entitások: A bibliográfiai és az authority adat a következő entitásokat jelenítheti meg:*

Mű
Kifejezési forma
Megjelenési forma
Példány**

Személy
Család
Testület***

Téma
Megnevezés (Nomen)****

3.2. Ismérvek: Az entitások azonosítását szolgáló ismérveket adatelemként kell alkalmazni.
3.3. Kapcsolatok: Az entitások között fennálló, bibliográfiai szempontból lényeges kapcsolatok beazono-

sítandók.

4 Bibliográfiai leírás
4.1. Általánosságban elmondható, hogy minden megjelenési formáról önálló bibliográfiai leírást kell készí-

teni.
4.2. A bibliográfiai leírást jellemzően a megjelenési formát megtestesítő példányt alapul véve kell elkészí-

teni, és a leírás a példányhoz, illetve a benne foglalt mű(vek)hez és kifejezési formá(k)hoz tartozó is-
mérveket vagy az ismérvekhez vezető kapcsolatokat is tartalmazhat.

4.3. A leíró adatokat nemzetközi szinten elfogadott szabvány alapján kell megadni. A könyvtárosi közösség 
szempontjából ez a Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírás (International Standard Bibliographic 
Description, ISBD).***** Eltérő szabvány alkalmazása esetén mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
a használt szabvány és az ISBD közötti megfeleltetési táblázatokhoz nyílt hozzáférést biztosítsunk, elő-
segítendő a jobb átjárhatóságot és az információk megfelelő újrahasznosítását.

4.4. A leírások a teljesség szintjét tekintve eltérhetnek, a katalógus vagy a bibliográfiai adatkészlet céljától 
függően. A teljesség szintjéről a felhasználót tájékoztatni kell.

5 Hozzáférési pontok
5.1. Általános elvek

A bibliográfiai és az authority adat visszakeresését szolgáló hozzáférési pontokat az általános alapelve-
ket követve kell létrehozni (lásd 2. Általános alapelvek). A hozzáférési pontok lehetnek kontrolláltak 
és nem kontrolláltak.
5.1.1. Kontrollált hozzáférési pontként kell megadni az autorizált neveket és a névvariánsokat, amelyek 

jelölhetnek személyt, családot, testületet, művet, kifejezési formát, megjelenési formát, példányt 

* Mivel az FRBR, FRAD és FRSAD dokumentumokat érintő egyesítési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, itt minden entitást 
felsorolunk, melyet az előbb említett elméleti modellek tárgyalnak. Az entitások 3. csoportjában, továbbá a nevek és a hozzáférési 
pontok megnevezésében ez némi inkonzisztenciával jár.

** Az FRBR és a FRAD modellekben a mű, a kifejezési forma, a megjelenési forma és a példány az entitások 1. csoportjához tartoz-
nak.

*** A FRAD modell szerint a személy, a család és a testület megnevezése az entitások második csoportját alkotják.
**** A téma (egy mű tárgyaként használt bármely entitás) és a megnevezés (bármely jel vagy jelsorozat, mely a témát felismerhetővé teszi, 

mellyel hivatkoznak rá, vagy amiként nevezik) a FRSAD modell által bevezetett és leírt entitások. Az FRBR keretei között a téma 
az entitások első két csoportját foglalja magába, továbbá minden egyebet, amit a művek tárgyaként értelmezünk (ilyen a 3. csoport-
ból a fogalom, az objektum, az esemény és a hely). A FRSAD alapján a megnevezés (nomen) a FRAD entitásainak, a névnek, az 
azonosítónak és a kontrollált hozzáférési pontoknak egy szuperosztálya (felső szintű csoportja).

***** ISBD : International Standard Bibliographic Description. Consolidated ed. Berlin, München : De Gruyter Saur, 2011. (IFLA series 
on bibiliographic control ; 44).
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és témát. A kontrollált hozzáférési pontok biztosítják az információforrás-halmazok bibliográfiai 
adatainak egy helyre rendezéséhez szükséges konzisztenciát.
Az authority adatot úgy kell szerkeszteni, hogy kontrollálja a hozzáférési pontokként használt 
autorizált névformákat, névvariánsokat és azonosítókat.

5.1.2. Bibliográfiai adatként rögzített nevek, címek (pl. a megjelenési forma főcíme), kódok, kulcssza-
vak stb. megadhatók, mint authority adatban nem kontrollált hozzáférési pontok.

5.2. A hozzáférési pontok megválasztása
5.2.1. Az információforrásban testet öltött művek és kifejezési formák (kontrollált) autorizált hozzáfé-

rési pontjait, a megjelenési forma (rendszerint nem kontrollált) címét és a művek létrehozóinak 
autorizált hozzáférési pontjait hozzá kell adni a bibliográfiai adathoz, mint hozzáférési pontot.

 A testületet kell létrehozóként megadni a testület közös eszméjét vagy tevékenységét kifejező 
művek esetében, vagy ha a mű jellegére vonatkozó cím szövegezése világosan utal rá, hogy a 
mű tartalmáért a testület egésze felel. Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a művet valamely 
személy a testület tisztségviselőjeként vagy tagjaként jegyzi.

5.2.2. A személyek, családok, testületek és tárgyszavak további autorizált hozzáférési pontokként adan-
dók hozzá a bibliográfiai adathoz, ha azokat a leírandó bibliográfiai forrás kereshetősége és azo-
nosítása szempontjából fontosnak ítéljük.

5.2.3. Az authority adatnak hozzáférési pontként tartalmaznia kell az entitás autorizált névformáját és 
névvariánsait.

5.2.4. Kapcsolódó entitások nevének megadásával további hozzáférési pontok adhatók meg.
5.3. Autorizált hozzáférési pontok

Egy entitás nevének autorizált hozzáférési pontját authority adatként kell rögzíteni az entitás azonosí-
tóival és névvariánsaival együtt. Egy autorizált hozzáférési pont a katalógusban alapértelmezett meg-
jelenítési formaként használható.
5.3.1. Az autorizált hozzáférési pontokat szabvány alapján kell létrehozni.
5.3.2. Az autorizált hozzáférési pontok nyelve és írásrendszere

5.3.2.1. Ha a név több nyelven és/vagy írásrendszerben fordul elő, a név autorizált hozzáférési 
pontjának megválasztásakor azokat az alakokat vegyük alapul, amelyek azokon a meg-
jelenési formákon szerepelnek, amelyekben a mű eredeti nyelvű vagy írásrendszerű ki-
fejezési formája testesül meg.
5.3.2.1.1. Ugyanakkor, ha az eredeti nyelv és/vagy írásrendszer nem használatos az adott 

katalógusban, az autorizált hozzáférési pont megválasztása alapulhat azon a 
formán, amely a katalógus használóinak leginkább megfelelő nyelvet és/vagy 
írásrendszert alkalmazó megjelenési formán vagy hivatkozási forrásban talál-
ható.

5.3.2.1.2. A hozzáférést, amikor csak lehetséges, eredeti nyelven és írásrendszerben kell 
megadni egy kontrollált hozzáférési ponton keresztül vagy a név autorizált for-
májának, vagy egy névváltozatnak a megadásával.

5.3.2.2. Ha transzliterálásra van szükség, az írásrendszer átírásához nemzetközi szabvány előírá-
sait kell követni.

5.3.3. Az előnyben részesített név megválasztása
Az előnyben részesített név, mint egy entitás autorizált hozzáférési pontja, az a név legyen, ame-
lyik név konzisztens módon azonosítja az entitást, lévén a megjelenési formákon leggyakrabban 
előforduló névalak, vagy a referensz forrásokban megtalálható, a katalógushasználók körében 
már elfogadott (pl.: ’konvencionális’) név. 
5.3.3.1. Személyek, családok és testületek előnyben részesített nevének megválasztása

Amennyiben egy személy, család, vagy testület különféle neveket vagy névvariánsokat 
használ, egyetlen nevet vagy névformát kell kiválasztani az autorizált hozzáférési pont 
alapjául.
5.3.3.1.1. Ha a név a megjelenési formákon és/vagy a referensz forrásokban különféle 

változatokban fordul elő, és ezek a variációk nem ugyanazon név eltérő megjele-
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nítéséből adódnak (például teljes és rövid formák), előnyben kell részesíteni:
a) a közkeletű (vagy ’konvencionális’) nevet a hivatalos névvel szemben, ahol 

az is szerepel; vagy
b) a hivatalos névformát ott, ahol a közkeletű vagy konvencionális név nem 

szerepel.
5.3.3.1.2. Ha egy testület egymást követő időszakokban különböző neveket használt, ame-

lyek nem tekinthetők egyazon név lényegtelen változatainak, minden jelentős 
névváltozással azonosított entitást új entitásnak kell tekinteni. 
Az egyes entitások megfelelő authority adatait össze kell kapcsolni, rendsze-
rint úgy, hogy a testület korábbi és későbbi autorizált névformáit kapcsoljuk 
össze.

5.3.3.2. Művek, kifejezési formák, megjelenési formák és példányok előnyben részesített címének 
megválasztása
Ha egy műnek több címe van, akkor az egyik címet kell előnyben részesíteni, mint a mű, 
a kifejezési forma, a megjelenési forma és a példány autorizált hozzáférési pontjának 
alapját.
Ha a megjelenési formákon a mű címe különféle változatokban fordul elő, előnyben kell 
részesíteni
azt a címet, amelyik a mű eredeti kifejezési formájának első megjelenési formáján szere-
pel, általában eredeti nyelven; vagy
az általánosan használt címet.

5.3.4. Az autorizált hozzáférési pontok névformájának megválasztása
5.3.4.1. Személyek névformája

Amikor egy személy neve több szóból áll, az autorizált hozzáférési pont első szavának 
megválasztásában követni kell az illető személyhez leginkább kötődő ország és nyelv 
szokásait, a megjelenési formákon vagy referensz forrásokban található előfordulások-
nak megfelelően.*

5.3.4.2. Családok névformája
Amikor egy család neve több szóból áll, az autorizált hozzáférési pont első szavának 
megválasztásában követni kell az illető családhoz leginkább kötődő ország és nyelv szo-
kásait, a megjelenési formákon vagy referensz forrásokban található előfordulásoknak 
megfelelően.

5.3.4.3. Testületek névformája
Egy testület autorizált hozzáférési pontjának létrehozásakor a név elemeit ugyanazon 
sorrendben kell megadni, ahogyan a megjelenési formákon vagy referensz forrásokban 
előfordul, kivéve:
5.3.4.3.1. ha a testület egy közigazgatási vagy területi igazgatási intézményrendszer ré-

sze, az autorizált hozzáférési pontnak tartalmaznia kell az érintett terület nevé-
nek jelenleg használt formáját a katalógushasználók szükségleteinek leginkább 
megfelelő nyelven és írásrendszerben;

5.3.4.3.2. ha a testület neve alárendelt viszonyt vagy funkciót hordoz, illetve az alárendelt 
testület azonosításához ez a név nem elegendő, az autorizált hozzáférési pont 
megadásának a főtestület nevével kell kezdődnie.

5.3.4.4. Művek, kifejezési formák, megjelenési formák és példányok névformája
A művek, kifejezési formák, megjelenési formák és példányok számára autorizált hozzá-
férési pont szerkeszthető egy önállóan feltüntetett címből, vagy a cím és a mű létrehozó-

* Names of persons : national usages for entry in catalogues. 4th revised and enlarged edition. München, K.G. Saur, 1996. (UBCIM 
publications ; new series, v. 16) <www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/names-of-persons_1996.pdf>. A Name of persons aktua-
lizált verziói online elérhetők <www.ifla.org/node/4953>.
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jához (létrehozóihoz) tartozó autorizált hozzáférési pont kombinálásával.
5.3.4.5. A nevek megkülönböztetése

Amennyiben szükség van egy entitás megkülönböztetésére más, azonos nevű entitásoktól, 
további azonosító jellemzőket kell hozzáadni az entitás autorizált hozzáférési pontjához, 
annak részeként. Ha kívánatos, ugyanez az azonosító jellemző a névváltozatok részeként 
is beilleszthető.

5.4. Névváltozatok és névformaváltozatok
Bármilyen nevet választunk autorizált hozzáférési pontként, a névváltozatot és a névforma változatait 
is rögzíteni kell authority adatként, a kontrollált hozzáférés érdekében.

6 A katalógus céljai és feladatai
A katalógus hatékony és eredményes eszköz kell legyen, ami lehetővé teszi, hogy használója:
6.1. meg tudja találni egy gyűjteményen belül a bibliográfiai forrásokat egy keresés eredményeként az en-

titások ismérveinek vagy kapcsolatainak felhasználásával, azaz:
meg tudjon találni egy bizonyos információforrást, vagy a források egy adott csoportját, vagyis:

minden információforrást, ami ugyanazon mű megvalósulása,
minden információforrást, ami ugyanazon kifejezési formát testesíti meg,
minden információforrást, ami ugyanazon megjelenési formát szemlélteti,
minden információforrást egy adott személy, család vagy testület összefüggésében, 
minden információforrást egy adott téma vonatkozásában,
minden információforrást, amit egyéb, általában a keresés eredményének szűkítésére alkalmas 
kritériumok (nyelv, megjelenési hely, tartalmi forma, a média típusa, a fizikai hordozó típusa 
stb.) határoznak meg;

6.2. azonosítani tudjon egy bibliográfiai forrást vagy ágenst (azaz meg tudja erősíteni, hogy a leírt entitás 
megfelel az általa keresettnek, illetve különbséget tudjon tenni két vagy több, hasonló jellemzőkkel bíró 
entitás között);

6.3. ki tudjon választani egy bibliográfiai forrást, amely megfelel a használói szükségleteknek (azaz tudjon vá-
lasztani egy olyan információforrást, amely igényeinek megfelel a médium, a tartalom, a fizikai hordozó 
stb. tekintetében, vagy el tudjon vetni egy forrást, amely nem felel meg a használói szükségleteinek);

6.4. be tudjon szerezni egy leírt példányt, vagy ahhoz hozzá tudjon férni (azaz a felhasználót lássa el infor-
mációval, ami lehetővé teszi a példány beszerzését vétellel, kölcsönzéssel vagy más úton, illetve hoz-
záférhetővé tesz egy példányt elektronikusan egy távoli forráshoz vezető online kapcsolaton keresztül); 
vagy hozzá tudjon férni az authority vagy a bibliográfiai adathoz, illetve be tudja szerezni vagy meg 
tudja kapni azt;

6.5. tudjon navigálni és kutatni
a katalóguson belül, a bibliográfiai és az authority adatok logikus elrendezésén és az entitások közötti 
kapcsolatok egyértelmű megjelenítésén keresztül,
a katalóguson túl más katalógusok irányában és a könyvtári környezeten kívül is.

7 A keresési lehetôségek alapjai
7.1. Keresés

A hozzáférési pontok 1) biztosítják a bibliográfiai és az authority adat, valamint a vele összefüggő bib-
liográfiai forrás megbízható visszakeresését, továbbá 2) összesítik és behatárolják a keresési eredmé-
nyeket.
7.1.1. Keresőeszközök

A nevek az adott könyvtári katalógus vagy bibliográfiai adatbázis bármely rendelkezésre álló 
eszköze által kereshetők és visszanyerhetők kell hogy legyenek (teljes névformával, kulcssza-
vakkal, kifejezésekkel, csonkolással, azonosítókkal stb.). Az adatokat nyílttá és kereshetővé kell 
tenni a nem-könyvtári eszközök számára is az átjárhatóság és az újbóli felhasználás elősegítése 
érdekében.
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7.1.2. Alapvető hozzáférési pontok
A bibliográfiai leírásban előforduló egyes entitások fő ismérveire és kapcsolataira épülő hozzá-
férések alapvető hozzáférési pontok.
7.1.2.1. A bibliográfiai adatok alapvető hozzáférési pontjai a következők:

a létrehozó nevét megadó autorizált hozzáférési pont, vagy a mű elsőként megnevezett 
létrehozója, amennyiben több létrehozót is megneveznek,
a mű/kifejezési forma autorizált hozzáférési pontja (ez tartalmazhatja az alkotó autorizált 
hozzáférési pontját),
a megjelenési forma főcíme vagy megállapodásos cím,
a megjelenési forma megjelenésének vagy kiadásának dátuma,
a mű tárgyi hozzáférési pontjai és/vagy osztályozási jelzetei,
a leírt entitáshoz tartozó szabványszámok, azonosítók és kulcscímek.

7.1.2.2. Az authority adatban foglalt alapvető hozzáférési pontok:
az entitás autorizált neve,
az entitás névváltozatai és névformáinak változatai,
az entitáshoz tartozó azonosítók,
a mű kontrollált nevei (például tárgyi hozzáférési pontok és/vagy osztályozási jelzetek).

7.1.3. További hozzáférési pontok
A bibliográfiai vagy authority adatból származó más ismérvek opcionális hozzáférési pontok le-
hetnek, vagy szolgálhatják a keresés szűkítését, behatárolását.
7.1.3.1. A bibliográfiai adatok ilyen ismérvei a teljesség igénye nélkül a következők:

az első létrehozó nevén túl a továbbiak,
személynevek, családok vagy testületek, amelyek nem létrehozóként fordulnak elő (pél-
dául előadók),
címváltozatok (például párhuzamos címek, fejlécek címei),
a sorozat autorizált hozzáférési pontja,
a bibliográfiai adat azonosítói,
a megjelenési formában megtestesülő kifejezési forma nyelve,
megjelenési hely,
tartalom formája,
a média típusa,
a hordozó típusa.

7.1.3.2. Az authority adatok ilyen ismérvei a teljesség igénye nélkül a következők::
kapcsolódó entitások neve vagy címe,
autorizált adatok azonosítói.

7.2. Visszakeresés
Ha a keresés egyazon hozzáférési ponthoz nagyszámú bibliográfiai adatot talál, az eredményeket vala-
milyen, a katalógushasználó számára megfelelő logikai rendben kell megjeleníteni, lehetőleg a hozzá-
férési pont nyelve és/vagy írásrendszere szerinti szabványt alkalmazva. A felhasználó számára biztosí-
tani kell, hogy különböző jellemzők közül választhasson: megjelenési év, betűrend, relevancia szerinti 
rangsorolás stb.
Amennyiben lehetséges, olyan megjelenítést kell előnyben részesíteni, amelyik bemutatja az entitásokat 
és a köztük lévő kapcsolatokat.

8 Szójegyzék
A szójegyzék a nemzetközi katalogizálási alapelvekről kiadott nyilatkozatban (Statement of International 
Cataloguing Principles, ICP) előforduló, sajátos értelemben használt kifejezéseket tartalmazza (nem a meg-
szokott szótári meghatározásuknak megfelelően). A jegyzékben szerepel néhány, az alapelvek megértése szem-
pontjából fontos kifejezés is. Végül azok a már nem használt kifejezések következnek, amelyeket az alapelvek 
2009-ben kiadott változata alkalmazott.
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T = Tágabb fogalmat lefedő kifejezés, SZ = Szűkebb fogalomhoz tartozó kifejezés, K = Kapcsolódó kifejezés

Ágens (Agent): entitás (személy, család vagy testület), amelyet felelősségi viszony fűz a műhöz, a kifejezési 
formához, a megjelenési formához vagy a példányhoz.

Lásd még Család [SZ], Entitás [T], Létrehozó [K], Személy [SZ], Testület [SZ]. 
Források: ICP RWG.

Alapvető hozzáférési pont (Essential access point): a bibliográfiai vagy az authority adatok közt rögzített, az 
entitás fő ismérvén vagy kapcsolatán alapuló hozzáférési pont, amely biztosítja ezen adatok visszakeresését 
és azonosítását.

Lásd még Autorizált hozzáférési pont [K], Hozzáférési pont [T], Kontrollált hozzáférési pont [K], To-
vábbi hozzáférési pont [K].
Források: IME ICC.

Authority adat (Authority data): információk összessége egy személyről, családról, testületről, műről, kife-
jezési formáról, megjelenési formáról, példányról vagy témáról. Az authority adatot úgy kell szerkeszteni, 
hogy az kontrollálja a nevek, nomenek, névvariánsok és azonosítók hozzáférési pontokként használt autorizált 
formáit.

Lásd még Azonosító [K], Bibliográfiai adat [K], Hozzáférési pont [K], Kontrollált hozzáférési pont [K]. 
Források: FRAD, ICP RWG.

Autorizált hozzáférési pont (Authorized access point): az entitás kitüntetett, kontrollált hozzáférési pontja, 
amit szabályok vagy szabványok alapján állapítanak meg és szerkesztenek.

Lásd még Alapvető hozzáférési pont [K], Autorizált névforma [K], Előnyben részesített név [K], Hoz-
záférési pont [T], Kontrollált hozzáférési pont [T], Név [K], Névforma változat [K].
Források: IME ICC.

Autorizált névforma (Authorized form of name): az a névforma, amelyet az entitás autorizált hozzáférési 
pontjának választanak.

Lásd még Autorizált hozzáférési pont [K], Előnyben részesített név [K], Konvencionális név [K], Név 
[T], Névforma változat [K].
Források: IME ICC.

Azonosító (Identifier): egy entitáshoz kapcsolódó szám, kód, szó, kifejezés, logó, eszköz stb., ami megkülön-
bözteti az adott entitást a többitől azon tartományon belül, amelyben az azonosítót megállapították. 

Lásd még Authority adat [K].
Források: FRAD.

Bibliográfiai adat (Bibliographic data): a bibliográfiai forrást leíró, és ahhoz hozzáférést nyújtó adatelemek.
Lásd még Authority adat [K], Bibliográfiai leírás [SZ].
Források: IME ICC, ICP RWG.

Bibliográfiai forrás (Bibliographic resource): kézzelfogható vagy nem kézzelfogható entitás, amely szellemi 
és/vagy művészi tartalommal bír.

Források: Egyesített ISBD.
Bibliográfiai leírás (Bibliographic description): az információforrást feltáró és azonosító bibliográfiai adatok 
csoportja.

Lásd még Bibliográfiai adat [T], Leíró katalogizálás [K].
Források: Egyesített ISBD.

Bibliográfiai szempontból lényeges (Bibliographically significant): az entitás, az ismérv vagy a kapcsolat olyan 
minősége, ami speciális jelentéssel vagy értékkel bír a bibliográfiai források vonatkozásában.

Források: IME ICC.
Bibliográfiai univerzum (Bibliographic universe): a könyvtári gyűjtemények közege. Tágabb értelemben más 
információs szakterületek, mint például a levéltárak, múzeumok gyűjteményeit is magában foglalhatja.

Források: IME ICC, ICP RWG.
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Család (Family): két vagy több személy, akiket születési, házassági, örökbefogadási kapcsolat vagy más le-
gális státusz fűz össze, vagy egyéb módon családként jelennek meg.

Lásd még Ágens [T], Entitás [K], Létrehozó [K], Személy [K], Testület [K].
Források: FRAD, az IME ICC módosításaival.

Előnyben részesített név (Preferred name): az entitás számára szabályoknak vagy szabványoknak megfelelően 
kiválasztott név, amelyen az entitás autorizált hozzáférési pontjának szerkesztése alapul.

Lásd még Autorizált névforma [K], Autorizált hozzáférési pont [K], Konvencionális név [K], Név [T].
Források: IME ICC.

Entitás (Entity): elméleti objektumok elvont kategóriája.
Lásd még Ágens [SZ], Család [K], Elméleti modell [T], Ismérv [K], Kapcsolat [K], Kifejezési forma 
[SZ], Megnevezés (Nomen) [SZ], Megjelenési forma [SZ], Mű [SZ], Példány [SZ], Személy [K], Téma 
[SZ], Testület [K].
Források: FRBR Egységesítési Munkacsoport, az ICP RWG módosításaival.

Felhasználó (User): bármely személy, család, testület vagy automatika, amely keresést folytat a katalógusban, 
és a bibliográfiai és/vagy authority adatokat használja.

Források: ICP RWG.

Fogalmi modell (Conceptual model): modell, amely fogalmi keretbe foglalja a bibliográfiai univerzumot 
az elemzés eszközét alkalmazva, ilyenek például az entitás-kapcsolati modellek.

Lásd még Entitás [SZ], Ismérv [SZ], Kapcsolat [SZ].
Források: ICP RWG.

Hordozó típusa (Carrier type): olyan megnevezés, amely egységében jelöli meg a tároló médi-
um formáját, a hordozó foglalatát és a tartalom megtekintéséhez, futtatásához stb. szükséges közvetítő esz-
köztípust.

Lásd még Kifejezési forma [K], Tartalom formája [K].
Források: IME ICC.

Hozzáférési pont (Access point): név, kifejezés, kód stb., amellyel a bibliográfiai vagy az authority adat keres-
hető és azonosítható. A hozzáférési pontok egyben ellátják a katalógus egy helyre rendező feladatát is.

Lásd még Alapvető hozzáférési pont [SZ], Authority adat [K], Autorizált hozzáférési pont [SZ], Kont-
rollált hozzáférési pont [SZ], Megnevezés (Nomen) [K], Nem kontrollált hozzáférési pont [SZ], Név 
[K], Névforma változat [SZ], További hozzáférési pont [SZ].
Források: FRAD, IME ICC, ICP WG.

Ismérv (Attribute): egy entitás jellemzője. Az ismérv vagy az entitás szerves része, vagy külsőleg neki tu-
lajdonítható. Az ismérvek rögzíthetők csupán literállal vagy URI-ként is.

Lásd még Elméleti modell [T], Entitás [K], Kapcsolat [K].
Források: FRBR, ICP RWG.

Kapcsolat (Relationship): az entitások vagy azok előfordulásai közötti meghatározott összeköttetés.
Lásd még Entitás [K], Fogalmi modell [T], Ismérv [K], Létrehozó [SZ].
Források: az FRBR alapján.

Kifejezési forma (Expression): egy mű intellektuális vagy művészi megvalósulása alfanumerikus, zenei vagy 
koreográfiai lejegyzés, hang, kép, tárgy, mozgás stb. formájában, vagy ezen formák bármilyen kombináció-
jával.

Lásd még Entitás [T], Hordozó típusa [K], Megjelenési forma [K], Mű [K], Példány [K], Tartalom for-
mája [K].
Források: FRBR
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Kontrollált hozzáférési pont (Controlled access point): authority adatban rögzített hozzáférési pont. A kont-
rollált hozzáférési pontok közé tartoznak mind az autorizált névformák, mind a névforma változataiként meg-
adott alakok.

Lásd még Alapvető hozzáférési pont [K], Authority adat [K], Autorizált hozzáférési pont [SZ], Hozzá-
férési pont [T], Megnevezés (Nomen) [K], Nem kontrollált hozzáférési pont [K], Név [K], Névforma 
változat [SZ].
Források: IME ICC

Konvencionális név (Conventional  name): A hivatalostól eltérő név, amelyen az entitás ismertté vált.
Lásd még Előnyben részesített név [K], Autorizált névforma [K], Név [T], Névformaváltozat [K]
Források: módosítás az AACR2 2002-es átdolgozott kiadása alapján, Glossary, ICP RWG

Kulcscím (Key title): egy folytatódó bibliográfiai forrás számára kijelölt egyedi név, amelyet az ISSN há-
lózat állapít meg, és elválaszthatatlanul kapcsolódik a hozzá tartozó ISSN számhoz. 

Források: Egyesített ISBD.

Leíró katalogizálás (Descriptive cataloguing): a katalogizálás azon része, amely a leíró adatokat és a 
tárgyi hozzáférési pontokon kívüli adatokat tartalmazza.

Lásd még Bibliográfiai leírás [K], Tartalmi feltárás [K].
Források: IME ICC.

Létrehozó (Creator): egy mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős személy, család vagy testület.
Lásd még Ágens [T], Család [K], Kapcsolat [T], Személy [K], Testület [K].
Források: IME ICC.

Megjelenési forma (Manifestation): a mű egy kifejezési formájának fizikai megtestesülése. A megjelenési 
forma magában foglalhatja művek gyűjteményét, egyetlen művet, vagy egy mű alkotórészét. A megjelenési 
forma egy vagy több fizikai egységből állhat.

Lásd még Entitás [T], Kifejezési forma [K], Mű [K], Példány [K].
Források: FRAD, FRBR, IME ICC.

Mű (Work): önálló intellektuális vagy művészi alkotás (azaz intellektuális vagy művészi tartalom).
Lásd még Entitás [T], Kifejezési forma [K], Megjelenési forma [K], Példány [K].
Források: FRAD, FRBR, az IME ICC módosításaival.

Nem kontrollált hozzáférési pont (Uncontrolled access point): egy hozzáférési pont, amit authority adatban 
nem kontrollálnak.

Lásd még Hozzáférési pont [T], Kontrollált hozzáférési pont [K].
Források: IME ICC, ICP RWG.

Név (Name): egy karakter, szó vagy szavak csoportja és/vagy karakterek, amelyek szerint az entitás ismert. 
Lehetnek szavak/karakterek, amelyek személyt, családot vagy testületet neveznek meg; és lehet a műnek, a 
kifejezési formának, a megjelenési formának vagy a példánynak adott cím. Egy hozzáférési pont alapjául 
szolgál.

Lásd még Autorizált hozzáférési pont [K], Autorizált névforma [SZ], Előnyben részesített név [SZ], 
Hozzáférési pont [K], Kontrollált hozzáférési pont [K], Konvencionális név [SZ], Megnevezés (Nomen) 
[K], Névformaváltozat [SZ].
Források: FRBR, a FRAD módosításaival.

Névformaváltozat (Variant form of name): az a névforma, amelyet nem választunk ki az entitás kitüntetett 
hozzáférési pontjaként. Hozzáférésként használható az entitás authority adatához, vagy betöltheti az autorizált 
hozzáférési ponthoz vezető link szerepét.

Lásd még Autorizált hozzáférési pont [K], Autorizált névforma [K], Hozzáférési pont [T], Kontrollált 
hozzáférési pont [T], Konvencionális név [K], Név [T].
Források: IME ICC.
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Nomen (Nomen): bármely jel vagy jelsorozat, amely szerint a téma ismert, hivatkoznak rá, vagy ahogyan 
nevezik. Egy témának egy vagy több megnevezése is lehet, és egy megnevezés több témára is vonatkozhat. 
Hozzáférési pont alapjaként használatos.

Lásd még Entitás [T], Hozzáférési pont [K], Kontrollált hozzáférési pont [K], Név [K].
Források: FRSAD.

Példány (Item): egy megjelenési forma egyetlen példája. 
Lásd még Entitás [T], Kifejezési forma [K], Megjelenési forma [K], Mű [K].
Források: FRBR.

Személy (Person): egy egyén vagy csoport által létrehozott vagy elfogadott identitás, vagy egyetlen iden-
titás.

Lásd még Ágens [T], Család [K], Entitás [K], Létrehozó [K], Testület [K].
Források: FRBR, a FRAD módosításaival, az IME ICC módosításaival.

Tartalmi feltárás (Subject cataloguing): a katalogizálás azon része, amely a témákat és a megnevezé-
seket azonosítja, és a rájuk való hivatkozáshoz használatos.

Lásd még Leíró katalogizálás [K], Téma [K].
Források: IME ICC, ICP RWG.

Tartalom formája (Content form): az információforrás tartalmának kifejezésére szolgáló forma vagy 
formák.

Lásd még Hordozó típusa [K], Kifejezési forma [K].
Források: Egyesített ISBD.

Téma (Thema): a mű tárgyaként használt bármely entitás. A témák az összetettség tekintetében lényegesen 
eltérhetnek egymástól. Az egyszerű témák kombinálhatók vagy összegyűjthetők, így összetettebb témákat 
eredményeznek.

Lásd még Entitás [T], Tárgyi feltárás [K].
Források: FRSAD.

Testület (Corporate body): szervezet vagy személyek és/vagy szervezetek csoportja, amelyet valamely meg-
határozott név egy egységként azonosít.

Lásd még Ágens [T], Család [K], Entitás [K], Létrehozó [K], Személy [K]
Források: FRAD.

További hozzáférési pont (Additional access point): az alapvető hozzáférési pontok kiegészítéseként 
felhasználható, a bibliográfiai és az authority adat visszakeresését elősegítő hozzáférési pont.

Lásd még Alapvető hozzáférési pont [K], Hozzáférési pont [T].
Források: IME ICC.

9 Források

FRAD – Functional Requirements for Authority Data : a conceptual model.  – München : K.G. Saur, 2009. – (IFLA series on 
bibliographic control ; 34).

Online elérés: www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf

FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records : final report. – Munich : Saur, 1998.  – (IFLA UBCIM publications ; 
new ser. 19).

Online elérés: www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-19 (1997. szept., a 2008. februárig végrehajtott kiegészí-
tésekkel és javításokkal)

FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data : final report. – Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. – (IFLA series 
on bibliographic control ; 43).
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Online elérés: www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.
pdf

GARR – Guidelines for Authority Records and References. – 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. – (IFLA UBCIM publications ; 
new ser. 23).

Online elérés: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/23.pdf

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st-5th : 2003-2007), recommendations from the participants 
[= a résztvevők javaslatai].

Introducing the FRBR Library Reference Model / Pat Riva, Maja Žumer. – Előadás: IFLA WLIC 2015, Cape Town, South Africa, Session 
207, Cataloguing.

Online elérés: http://library.ifla.org/1084

ISBD – International Standard Bibliographic Description. Consolidated edition. – Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. – (IFLA 
series on bibliographic control ; 44).

Webster’s 3rd – Webster’s third new international dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.

10 Jelen nyilatkozatban használaton kívül helyezett kifejezések 

Besorolási rekord Lásd Authority adat
Bibliográfiai rekord Lásd Bibliográfiai adat
Gyűjtemény
Fogalom Lásd Téma
Esemény Lásd Téma
Objektum Lásd Téma
Hely Lásd Téma

Korábban, a 2009. évi nyilatkozatban használaton kívül helyezett kifejezések

Bibliográfiai egység Lásd Megjelenési forma
Besorolási tétel (heading) Lásd Autorizált hozzáférési pont, Kontrollált hozzáférési pont
Hivatkozás Lásd Névformaváltozat
Egységesített cím Lásd Autorizált hozzáférési pont, Autorizált névforma, Név

11 Utószó 
A Nyilatkozat a Nemzetközi katalogizálási alapelvekről (Statement of International Cataloguing Principles) 
felülvizsgálatát a[z IFLA] Katalogizálási Szekció 2012. évi tevékenységi terve* tűzte ki célul. Az ülésekről 
készült beszámolókon keresztül nyomon követhetők a munkacsoport által meghozott, és az állandó bizottság 
által jóváhagyott döntések.
Jelen utószó általánosságban összefoglal néhány, a revíziót befolyásoló kérdéskört:
1. Változatlan maradt a 2009. évi Nyilatkozat a Nemzetközi katalogizálási alapelvekről szerkezeti felépítése, 

mindamellett, hogy a nyilatkozat nem csupán alapelvekre vonatkozik;
2. Az FRBR, FRAD és FRSAD folyamatban lévő harmonizálása nagymértékben hatott a revízióra. 2010-ben 

a FRSAD az FRBR által használt „fogalom”, „objektum”, „esemény” és „hely” entitásokat behelyettesí-
tette a „téma” entitással, és létrehozta a „nomen” felső szintű osztályt. Nem kis erőfeszítés kellett ahhoz, 

*  <www.ifla.org/publications/cataloguing-section-action-plan>
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hogy a nyilatkozat magába olvassza az összes használatban lévő entitást, és eközben elkerülje az elméleti 
átfedéseket és félreértéseket;

3.  Bevezetésre kerültek az átjárhatóság (Interoperability), nyitottság (Openness) és hozzáférhetőség 
(Accessibility) alapelvek;

4.  Módosult a fejezetek sorrendje: a korábbi §4. A katalógus céljai és feladatai a §6. szakaszba került;
5.  A bevezetésből a Nemzetközi katalogizálási szabályzat (International Cataloguing Code) említését mel-

lőztük az IFLA Katalogizálási Állandó Bizottsága* döntésének értelmében;
6.  Az §1 Alkalmazási terület szakaszban a „levéltárak, múzeumok és más szakterületek” említése törlésre 

került. A nyilatkozat könyvtári tevékenységekre, elméleti modellekre, szabványokra és segédeszközökre 
épül. Még ha más szakterületek részvételét az adatok létrehozása, kezelése és megosztása terén mindig 
szívesen fogadjuk is, az együttműködés nem jelenti ugyanazon alapelvek vagy definíciók elfogadását;

7.  A §7 A keresési lehetőségek alapjai szakasz kibővült, és a „kód”, „katalógusok”, „opac” kifejezéseket olya-
nok váltották fel, amelyek magukba foglalják az összegyűjtött bibliográfiai információ kiterjedt formáit;

8.   A „rekord” szó és fogalom (akár bibliográfiai, akár authority rekord) „adat”-ra módosult, tekintettel arra, 
hogy a „rekord” csak egy módja az adatok összesítésének és láthatóvá tételének.

12 Kisebb módosítások, 2017. május
Az 5.1.1-es pontban témákat helyett témát.
A Szójegyzékben néhány Lásd még utaló megváltoztatásra került (az Ágens, Testület, Létrehozó, Entitás, Csa-
lád, Személy, és Kapcsolat szócikkekben).

* 2012 Minutes, Appendix IV Expansion of the ICP to form an international cataloguing code? <www.ifla.org/files/assets/cataloguing/
reports/meeting_2012.pdf>

Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Augusztus 20-a alkalmából a könyvtári szakterületen hosszabb idôn át végzett  
kiemelkedô teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült:
PAPPNÉ BEKE JUDIT, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, –
RÁCZ ÁGNES, az Országos Széchényi Könyvtár gyûjteményszervezési igazgatója, –
RAKONCZÁS SZILVIA, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, –
SZAKMÁRI KLÁRA, a Budapest XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium   –
nyugalmazott könyvtáros tanára.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott

SEBESTYÉNNÉ HORVÁTH MARGIT, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi  –
Könyvtár igazgatóhelyettese és 
FODOR ISTVÁN FERENC, a jászberényi városi könyvtár nyugalmazott könyvtárosa,  –
helytörténész; 

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vett át 

GUTAI ISTVÁN, a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója és  –
DEMETER LAJOS, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott  –
könyvtárosa.

Kiemelkedô színvonalú munkája elismeréseként 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült 

POPRÁDY GÉZA, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott fôigazgatója. –

Mindannyiuknak gratulálunk!
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Múltunkból 

Illyés Gyula egyik esszéjében az aggastyán Madarász 
Józsefről írva a nemzedékek egymásba kapcsolódásá-
ról, kézfogásáról elmélkedik. Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc radikális képviselője 101 éves 
korában, 1915-ben halt meg, és vagy hetven éven át 
volt az Illyés tágabb szülőföldjét, eszmélődésének fa-
luját, Cecét is magában foglaló sárkeresztúri kerület 
követe. Amikor az író kiskamasz volt, a községben 
sétáló aggastyán faggatni kezdte őt is: „No, ha ma-
gyar gyerek vagy, mondd meg, ki írta a Himnuszt!” 
A helyes választ hallva arca elé nyújtotta tenyerét: 
„Úgy nézd meg, hogy ez a kéz egykor a nagy Köl-
csey Ferenc jobbját illette!” Majd sorra kérdezte a 
reformkor valamennyi nagyját, Petőfit is beleértve, 
és a jó választ hallva megismételte a gesztust. Az író 
évtizedekkel később azon merengett, hogyan kap-
csolódnak össze a nemzedékek, miként hagyomá-

nyozódnak át a történelem jelenségei a generációk 
és az egyének között.1

Illyésnek ez az írása jutott eszembe a Petrik-biblio-
grá fia tizedik, utolsó pótkötetének megjelenése 
kapcsán. Bibliográfusok nemzedéke egymás mun-
káját folytatva, kiegészítve hozta létre a retrospek-
tív magyar nemzeti bibliográfia egymásba fonódó, 
egymást kiegészítő köteteit, és áldozatos erőfeszíté-
seiknek köszönhetően rendelkezünk a kezdetektől, 
1473-tól lényegében napjainkig – ha nem is egysé-
ges szerkezetű, nem is tökéletes, sokszor nem köny-
nyen kezelhető, de mégis – fogyatékosságai ellenére 
azért használható bibliográfiai rendszerrel, amely a 
magyar írásbeli kultúra nyomtatásban hozzáférhető 
része megismerésének alapvető forrása.
A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia meg-
születése három személynek, a „nagy bibliográfus 

Befejezôdött a Petrik-bibliográfia pótköteteinek kiadása
A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia XVIII. századi  

szakaszának áttekintése

POGÁNY György
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triásznak”, Szabó Károlynak, Szinnyei Józsefnek 
és Petrik Gézának köszönhető. Keletkezésében a 
három kiemelkedő bibliográfus egyéni ambícióján, 
képességein és fáradhatatlan szorgalmán túl a XIX. 
századi tudománypolitikai paradigmának és a kor 
társadalomtudományi szemléletét meghatározó po-
zitivizmusnak volt döntő szerepe. A kiegyezés körüli 
évek, évtizedek a hazai polgári tudományosság és 
kulturális intézményrendszer viszonylag gyors kiépí-
tésének, megteremtésének ideje volt. A bibliográfia 
egyik nem elhanyagolható funkciója a korszakban 
a nemzeti önreprezentáció szolgálata volt, vagyis 
a világ tudományos közvéleménye elé tárni mind-
azt, amit a magyar szellem alkotott. Ez a motívum 
egyébként nemcsak a magyar, hanem a térség többi, 
nemzeti létében fenyegetett etnikumának tudomá-
nyos erőfeszítéseiben is megfigyelhető, éppúgy ez 
a szándék hozta létre például a lengyel retrospektív 
nemzeti bibliográfia köteteit. A bibliográfia továbbá 
a pozitivizmus par excellence műfaja; a három férfiú 
azt az alapleltárt kívánta közreadni, amely minden 
tudományos kutatás elengedhetetlen előfeltétele. 
Egymástól függetlenül végezték munkájukat, mégis, 
műveik szervesen kapcsolódnak össze. Szabó Károly 
-– és a harmadik kötetben halála miatt közreműködő 
Hellebrant Árpád – a Régi Magyar Könyvtár három 
kötetével a hungarikumok négy lehetséges kategó-
riájából három feltárását elvégezte 1711-ig. Petrik 
időrendben az ő bibliográfiáját folytatta az 1712 és 
1860 közötti korszak nyomtatványait feltáró köny-
vészet és különböző ciklusbibliográfiák közreadásá-
val, Szinnyei József pedig egy más metszetben, az 
alkotók, az írók életrajza felől közelítve készítette el 
monumentális biobibliográfiai művét, illetve tárta 
fel az időszaki kiadványok anyagát nélkülözhetetlen 
repertóriumokban.

Petrik Géza alapbibliográfiája
Hogy megszületett és használható ez a bibliográfiai 
rendszer, abban Petrik Gézának megkülönböztetett 
szerepe van. Az eredetileg könyvkereskedő, majd 
antikvárius foglalkozású Petrik 1888-ban tette köz-
zé Magyarország bibliographiája 1712–1860 című 
művének első kötetét, melyet még további három 
követett 1892-ig.2 A bibliográfia időben kapcsolódott 
Szabó Károly összegzéséhez, számos vonatkozásban 
azonban más elvi alapokat képviselt.
Fontos eltérés, hogy Petrik elsősorban a könyvke-
reskedőknek gyakorlati célból szánta összeállítását; 
részben ezért választotta rendező elvül a betűrendet, 

hiszen a könyvkereskedő a leggyorsabban egy-egy 
művet a szerzői vagy a címszerinti betűrendben ta-
lálhat meg. Igaz ez még akkor is, ha a korabeli kata-
logizálási gyakorlatnak megfelelően a szerző nélküli 
műveket az ún. Porosz Instrukció szerint csoportosí-
totta, vagyis nem mechanikus, hanem grammatikai 
rendben, többnyire az első alanyesetben álló főnév 
szerint sorolódnak be bibliográfiájában a tételek.3 Ez 
a XIX. században még racionális és logikusnak tűnő 
rend napjainkra hallatlanul nehézkessé teszi a bibli-
ográfia használatát; ma már nem annyira magától ér-
tetődő ugyanis egy 5–6 soron át kígyózó latin nyelvű 
címből az első alanyesetben álló főnév felismerése.
Más volt a bibliográfia gyűjtőköre is. Petrik elvileg 
a hungarikumok mind a négy lehetséges kategóriáját 
megkísérelte feltárni, a valóságban azonban a nyel-
vi és területi szempont mellett szerény mértékben 
a szerzőire terjedt ki, a tartalmiakat pedig teljesen 
esetlegesen regisztrálta. Ugyanakkor a feltárt doku-
mentumok formai sajátossága alapján a könyveken 
kívül felvette az időszaki kiadványok cikkeit is, ezzel 
a könyvkereskedelem szükségletein messze túlmuta-
tó tudományos igények kielégítését vállalta.
Mindenesetre némi túlzással a bibliográfia meg-
jelenése óta a viták és bírálatok kereszttüzében van.4 
A kifogások érintették a könyvészet teljességét, vitat-
hatatlanul némi joggal. A kimaradt tételek az előzetes 
bibliográfiai gyűjtő munkálatok kezdetlegességével, 
a mostoha munkakörülményekkel, az intézményes tá-
mogatás gyakorlatilag teljes hiányával és a könyvtá-
rak állományának feltáratlanságával magyarázhatók. 
Petrik elsősorban a három nagy budapesti bibliotéka 
–- az OSZK, az Egyetemi és az Akadémiai – állomá-
nyában kutatott, egyéb vidéki, elsősorban egyházi 
könyvtárakban csak esetlegesen búvárkodott. A bib-
liográfiai és könyvtári előmunkálatok hiánya, vagyis 
az állományok nem megfelelő színvonalú feltárása 
szintén megnehezítette a dokumentumok felkutatását. 
Bírálatok érték a már említett német, porosz katalo-
gizálási gyakorlatot, illetve egyáltalán a betűrendet, 
ami vitathatatlanul ellehetetlenítette a szakszerinti 
visszakeresést. Általában vitatták a leírások meg-
bízhatóságát, a címleírások a maguk korában két-
ségtelenül az akkori igényeknek megfelelőek voltak, 
kellő részletességgel tárták fel a nyomtatványokat, az 
viszont vitathatatlan, hogy napjainkra már nem tű-
nik elégségesnek a leírások mélysége, és helyenként 
pontatlanságok is felróhatók Petriknek. Mindezekkel 
együtt könyvészete lassan százötven éve alapvető 
forrása a XVIII–XIX. századi kutatásoknak.
Bibliográfiájának hiátusai igazán a második világhá-
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ború után váltak nyilvánvalóvá, akkor, amikor a fel-
oszlatott szerzetesrendekből könyvek milliói kerültek 
az Országos Széchényi Könyvtáron belül megszer-
vezett Könyvelosztóba.5 A szervezeti egység alapvető 
feladata az volt, hogy a köztulajdonba került nyomtat-
ványokat visszajuttassa a magyar könyvtári rendszer-
be. Az Országos Széchényi Könyvtár természetesen 
privilegizált helyzetben volt a könyvek szelektálása 
során, a gyűjteményéből hiányzó munkákkal, illetve 
a csak egy példányban megtalálható köteteket újabb 
tomusokkal egészítette ki állományát. A feldolgozó 
munka során vált nyilvánvalóvá, hogy Petrik köny-
vészetének 1800-ig terjedő része mennyire hiányos. 
A Borsa Gedeon vezetésével folyó munkálatok során 
már az 1950-es években döntés született arról, hogy a 
bibliográfiához pótkötetet jelentetnek meg az 1712–
1800 közötti korszak könyvészetileg regisztrálatlan 
műveiből. Vagyis nem a Petrik-féle bibliográfia egé-
széhez, hanem a régi nyomtatványok nemzetközileg 
elfogadott záró évéig, 1800-ig megjelent ismeretlen 
művek adatait kívánták közreadni.6

Az 5–6. pótkötet Petrik bibliográfiájához
Ez a kötet volt Komjáthy Miklósné szerkesztésében az 
1971-ben napvilágot látott – az alapbibliográfia kö-
tetszámozását folytató – Petrik 5. kötet, teljes és pon-
tos címén Magyarország bibliographiája 1712–1860. 
Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
1712–1860 című művének 1–4. kötetéhez. Az 1712–
1800 között megjelent magyarországi (és külföldi 
magyar nyelvű) nyomtatványok. (Budapest, 1971.) 
A pótkötet alapvetően az OSZK állományában ta-
lálható műveket regisztrálta, de szerény mértékben 
egyéb gyűjteményekben is kutattak a közreadók, így 
az Egyetemi, a Fővárosi Szabó Ervin és az Országos 
Evangélikus Könyvtárban, valamint a Ráday Gyűj-
teményben és Sárospatakon. Ezeken túl kiegészítet-
ték a csehszlovák és a román nemzeti bibliográfia 
XVIII. századi anyagával, illetve feldolgoztak kö-
zel harminc, helyi nyomdatörténeti bibliográfiát is. 
Összesen 7660 addig ismeretlen tétellel gazdagodott 
az 1800-ig regisztrált nyomtatványok száma. Mivel 
Petrik alapbibliográfiájában 11 630 nyomtatvány 
leírása található, mintegy 70%-kal nőtt a korszakra 
vonatkozó ismert bibliográfiai tételek száma. 
A pótkötet számos vonatkozásban módosította, kor-
szerűsítette és egyértelműsítette az alapbibliográfia 
bizonyos megoldásait. A gyűjtőkör időbeli határáról 
már volt szó, a földrajzi kereteket is egyértelműsítette 
a szerkesztő, a történelmi Magyarországon – Erdély-

lyel és Fiumével együtt, de Horvát-Szlavonország és 
Dalmácia nélkül –- megjelent műveket tárta fel. A le-
hetséges négy hungarika kategóriából az első kettőt, 
a nyelvit és a területit regisztrálta a kötet. A rendel-
kezésre álló korlátozott erőforrások tették indokolttá 
a gyűjtőkör ilyen szűkítését, és a két alapkategóriára 
fókuszálása a gyűjtésnek mindenképpen helyes és 
elfogadható megoldás volt. A felvett dokumentumtí-
pusok köre a könyveken kívül a kisnyomtatványokra, 
válogatva a hírlapokra és folyóiratokra is kiterjedt, 
vagyis mellőzte a pótkötet a szedett szöveg nélkül 
megjelent metszeteket, a jelentéktelen egyleveles, 
többnyire ügyviteli nyomtatványokat.
A címleírásokat alapvetően autopszia alapján készí-
tették, szakítottak a Porosz Instrukció grammatikai 
elvű besorolásával, és megkísérelték egy mű kiadás-
változatainak szétválasztását. Különös gondot fordí-
tottak a liber graduálisok –- az egyetemi vizsgákra 
illetve tudományos fokozatok megszerzésére kiadott 
speciális, két részből álló kiadványok, tézisfüzetek 
–- feldolgozására. A bibliográfiában regisztrált egyes 
művek sokoldalú feltárását gazdag utaló-rendszer 
könnyítette meg.
1972-ben napvilágot látott Markos Béla szerkesz-
tésében a 6. kötet, címe szerint: Magyarország 
bibliographiája 1712–1860. 6. kötet: Nyomda- és 
kiadástörténeti mutató az 1–5. kötetben közreadott 
1712–1800 között megjelent magyarországi (és kül-
földi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz (Budapest, 
1972.). A kötet egyfajta hagyományt teremtett a 
Petrik-pótkötetek sorában: a páros sorszámú tomusok 
ugyanis az előző, páratlan számú kötetekhez adtak 
közre különböző mutatókat és bibliográfiákat. A Mar-
kos Béla összeállításában készült tomus az alapkötet 
11 630 és a pótkötet 7660 tételéhez, vagyis összesen 
19 290 mű leírásához készült.
A kötet anyagának elrendezése a nyomda- és kiadó-
helyek szerint történt, azokon belül a konkrét nyom-
dák és kiadók által kiadott művek leírásai sorakoznak. 
Azonos nyomda- és kiadóhelyen belül az évszám a 
rendezőelv. A nyomda- és kiadóhelyek betűrendje 
a magyar nyelvű formát követi, mellette az egykori 
és mai idegen nyelvű változatok is megtalálhatók, 
ezekről utalók készültek. A nyomda- és kiadói nevek 
megválasztása a legelterjedtebb XVIII. századi név-
forma szerint történt, utalóval a különféle névváltoza-
tokról. A nyomtatványok címe erősen rövidített, csak 
a legszükségesebb adatok szerepelnek. Ugyanakkor a 
leírás melletti második hasábban megtalálható a mű 
elérhetőségének, illetve teljes leírásának jelölése a 
Petrik-bibliográfia megfelelő részében, római szám-
mal jelölve a kötetet, arabbal a lapszámot. 
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A kötet végén különböző mutatók találhatók, ezek 
1. Hely és nyomda nélküli magyar nyelvű nyomtat-
ványok; 2. Hely és nyomda nélküli, feltehetően Ma-
gyarországon nyomtatott idegen nyelvű nyomtatvá-
nyok; 3. Külföldi nyomdahelyeken megjelent magyar 
nyelvű nyomtatványok; 4. Koholt nyomdahelyek és 
nyomdák; 5. A mutatóban szereplő nyomdák, nyom-
dászok és kiadók betűrendes névsora. Az utolsó, 6. 
szerkezeti rész fontos szakirodalmi segédlet: Magyar 
nyomdák és kiadók 1712–1800 közötti működését 
tárgyaló fontosabb könyvek és cikkek jegyzéke.

A Petrik-bibliográfia pótkötetei és  
a Régi Magyarországi Nyomtatványok
A Petrik 5. és 6. kötet megteremtette az alapot az át-
fogóbb bibliográfiai kutatásokhoz, és az 1970-es évek 
közepén a Petrik-bibliográfia munkálatait az OSZK-n 
belül működő Régi Magyarországi Nyomtatványok 
Szerkesztősége (RMNY) vette át.7Az RMNY szer-
kesztősége megkezdte egy központi nyilvántartás fel-
állítását a XVIII. századi nyomtatványokról, amely-
ben jelenleg már több mint 300 000 példány lelőhelye 
szerepel. 1974-ben kezdődtek el a szisztematikus 
feltáró munkák, a hazai könyvtárak dokumentumai-
nak módszeres kutatása mellett megkezdődött azon 
külföldi bibliotékák állományának vizsgálata, ame-
lyekben előfordulhatnak magyar vonatkozású nyom-
tatványok. Az elkezdett munka újabb pótkötetben 
realizálódott: Pavercsik Ilona szerkesztésében került 
a használók kezébe: Magyarország bibliographiája 
1712–1860. VII. Pótlások Petrik Géza Magyarország 
bibliographiája 1712-1860 c. művéhez. 1701–1800 
között megjelent magyarországi (és külföldi magyar 
nyelvű) nyomtatványok (Budapest, 1989.).
Az eredmény igencsak meggyőző volt; a 7. kötetben 
5364, a következő, 8. tomusban pedig 1326 nyom-
tatvány adata szerepel. A megelőző pótkötetekhez 
képest módosult a bibliográfia időhatára, a pótlá-
sok során az eredetileg a Szabó Károly-féle RMK 
időrendjébe tartozó 1701 és 1711 között megjelent 
nyomtatványokat is regisztrálták, összesen 655 tételt. 
Ezzel már 26 635 címre emelkedett a XVIII. század 
magyar nyelvű és magyarországi nyomtatványainak 
száma. Kizárólag eredetiben ellenőrzött példányok 
alapján készültek a leírások, a művek címlapját pedig 
lemásolták a kötet gondozói.
A leírásokhoz lelőhelyként csak egy könyvtárat adott 
meg a szerkesztő, összesen egyébként 207 biblioté-
kában találhatók a kiadványok, ezek közül 102 hazai, 
105 külföldi. 

A regisztrált nyomtatványok nagy része kis terje-
delmű alkalmi kiadvány: vers, vizsgatétel, ponyva, 
elterjedt tankönyv, vallásos mű. Egyleveles nyom-
tatványok is szerepelnek a bibliográfiában; 1750-ig 
kevés látott napvilágot, addig valamennyit felvet-
ték, 1751 után viszont csak azokat, amelyeknek van 
nyomdai impresszuma. A bibliográfia regisztrálta a 
hírlapokat és folyóiratokat is. Az előkerült színla-
pok, gyászjelentések és szentképek a következő, 8. 
kötetbe kerültek.
A címleírás részletezőbb, mint az 5. kötetben meg-
figyelhető. Az egyes tételek betűrendben követik 
egymást, ebben a kötetben is bőséges utaló-rendszer  
siet a használó segítésére: 1., címleírásokban szereplő 
valamennyi személyről; 2., névalakok egységes vál-
tozatára; 3., csak védőszentet jelölő szerzetesi névről 
a családi névre; 4., szerzői monogramokról a feloldott 
szerzői névre vagy a címre; 5., meghatározott ano-
nim művekről a mű címéről a feloldott szerzői névre; 
6., kétnyelvű műveknél a második nyelvű címről az 
első nyelvű címre.
A 7. kötetet egyébként a szerkesztők elegáns gesztus-
sal Borsa Gedeonnak, a Régi Magyarországi Nyom-
tatványok elvi alapjai lefektetőjének ajánlották 65. 
születésnapja alkalmából. 
A 7. tomus után nem sokkal látott napvilágot V. 
Ecsedy Judit gondozásában a következő kötet: Ma-
gyarország bibliographiája 1712–1860. VIII.: Füg-
gelék: Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések 
és szentképek bibliográfiája. – Nyomda- és kiadás-
történeti mutató. (Budapest, 1991.)
Mint szó volt róla, ebbe a kötetbe kerültek át a spe-
ciális feldolgozást igénylő kisnyomtatványok, a 
színlapok, a gyászjelentések az elhunytak nevének 
betűrendjében és a szentképek.
Ebben a kötetben ugyancsak helyet kapott a kor-
szakkal foglalkozó szakirodalom bibliográfiája, az 
1969 után megjelent művek adatai találhatók a bib-
liográfiában.8

 A Petrik-bibliográfia 8. kötetének megjelenése 
után tovább folyt a kutatómunka, bár a feltételezé-
sek szerint legfeljebb néhány száz eddig ismeretlen 
nyomtatvány kerülhet még elő. Nos, a valóság ala-
posan rácáfolt ezekre a feltételezésekre: a Kovács 
Eszter és V. Ecsedy Judit összeállításában és szer-
kesztésében megszületett 9. kötet 3782 új tétellel 
gazdagítja a retrospektív magyar nemzeti bibliográ-
fiát: Magyarország bibliographiája 1712–1860. IX. 
Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
1712–1860 c. művéhez. 1701–1800 között megjelent 
magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtat-
ványok (Budapest, 2017.).
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A leírások autopszia, vagyis az eredeti példány, illetve 
hiteles másolat alapján készültek. Magángyűjtemé-
nyekben található nyomtatványok adatai csak akkor 
kerültek be a bibliográfiába, ha az OSZK a bibliofil 
gyűjtőtől teljes másolatot kapott.
Az újonnan regisztrált nyomtatványok összesen 134 
könyvtárból kerültek elő; a hazaiak száma viszonylag 
alacsony: 21 állami és 18 egyházi fenntartású gyűjte-
ményből származnak, és szerepel a lelőhelyek között 
néhány magántulajdonú kollekció is, többségében 
azonban külföldön bukkantak fel a bibliográfiában 
közöltek. Értelemszerűen túlnyomó részben a Kár-
pát-medence, illetve a közvetlen szomszédságában 
található bibliotékákban maradtak fenn a példányok. 
A legtöbb gyűjtemény Romániában van, összesen 
43, Szlovákiában 26, Csehországban 7, Ukrajnában 
1, Ausztriában 9, Szerbiában és Horvátországban 
1–1, Németországban 4, Lengyelországban, Svájc-
ban, Nagy-Britanniában és Kanadában pedig 1–1 
könyvtár. 
A 3782 új tétel többsége kis terjedelmű alkalmi 
kiadvány: vers, vizsgatézis, ponyvanyomtatvány, 
továbbá viszonylag nagy számban találhatók egy-
leveles nyomtatványok. A bibliográfia 1750-ig re-
gisztrálja az összes hivatalos, ún. levéltári jellegű 
nyomtatványt, az 1750 utániak közül viszont csak 
azokat, amelyeknek címlapjuk van, vagy nyomdai 
impresszumot tartalmaznak. Szerepelnek hírlapok, 
folyóiratok egyes évfolyamai, és akadnak nyomtatott 
gyászjelentések, valamint színlapok is, továbbá szere-
pel a bibliográfiában az a 105 egyleveles nyomtatott 
kárta –- temetés, lakodalom vagy névnap alkalmából 
készült egyleveles, ívrét formátumú nyomtatvány – 
amelyről Herepei János 1939-ban ugyan hírt adott, 
de nagyobb része hosszú időre eltűnt a kutatás elől, 
csak 2013-ban kerültek elő a kiadványok a kolozsvári 
Akadémiai Könyvtárból.
Az anyag tizenegy nyelvű: magyar, latin, német, cseh, 
szlovák, horvát, szerb, görög, román, olasz, francia. 
Külföldön, idegen nyelven megjelent művek is szere-
pelnek a bibliográfiában, amennyiben magyar nyelvű 
részt is tartalmaznak.
A leírások a korábbi kötetekben alkalmazott megol-
dásokat veszik át némi változtatással. A szerzői nevek 
formájánál helyenként eltértek a kötet szerkesztői a 7. 
kötetben alkalmazottaktól, időközben ugyanis napvi-
lágot látott az Új Magyar Irodalmi Lexikon és a Régi 
Magyarországi Szerzők című adattár, és e két mun-
kában található névformákat vették át. A leírásoknál 
egyébként megkísérelték valamennyi közreműködő 
nevét megadni. Amennyiben a szerző nevét csak mo-

nogram jelölte és sikerült feloldani a rövidítést, akkor 
szerzői név alatt, ha nem, akkor cím alatt található a 
tétel. A nyomdahely megadása nélküli kiadványokat 
általában sikerült lokalizálni. Az évszám közlését 
nem tartalmazó nyomtatványoknál, ha nem sikerült 
a megjelenési év pontos idejének kiderítése, akkor 
legalább az évtizedet közölték azzal a megjegyzéssel, 
hogy „körül”. Az elv egyébként az volt, hogy inkább 
kerüljön be a bibliográfiába XIX. századi kiadvány, 
mintsem XVIII. századi kimaradjon. A hiányzó, de 
meghatározható nyomda neve szögletes zárójelben 
található. A nyomdászok neve általában rövid for-
mában szerepel, kivétel az az eset, ha a genitivusban 
olvasható név a teljes forma megadását tette szüksé-
gessé. A kötetben hamis, illetve fiktív nyomdahelyű 
kiadványok is találhatók. Ezekben az esetekben –- ha 
sikerült a tényleges megjelenési adatokat tisztázni –- 
szögletes zárójelben látszódnak a valós adatok.
A tételek betűrendben követik egymást. Használatát 
különféle utalók könnyítik meg: a leírásokban sze-
replő valamennyi név utalóként szerepel a szerzői 
névre, illetve a címrendszóra; vannak a névalakok 
egységesítését szolgáló utalások; a szerzői monogra-
mok a feloldott szerzői névre, illetve a címrendszóra 
utalnak, negyedik típusuk az anonim művek címéről 
utalóként a feloldott szerzői névhez vezetik a haszná-
lót; következő utaló az anonim, kétnyelvű műveknél 
a mű második nyelvén közölt cím, végül a színlap-
ok esetében az előadott mű címéről is készült utaló, 
nemcsak a szerzőről és a fordítóról. A leírások végén 
a lelőhelyet közlik a szerkesztők, egyébként csupán 
egy lelőhely olvasható, általában az, ahol a legköny-
nyebben hozzáférhető a nyomtatvány. A fennmaradt 
kiadványok nagyon nagy része egy, legfeljebb két 
példányban őrződött meg. 
A Petrik-bibliográfiához készült pótkötetek rend-
szere szerint a páratlan számúak a szűkebben vett 
pótlások, a páros kötetszámúak viszont a mutató-
kötetek. A tizedik kötet ugyancsak Kovács Eszter 
és V. Ecsedy Judit gondozásában hagyta el a sajtót 
2018-ban. A tomusban, akárcsak a 7. kötetben, aján-
lás olvasható. A köszöntött ismét Borsa Gedeon, ez-
úttal 95. születésnapja alkalmából dedikálták neki 
a Petrik-pótkötetek záró tomusát. Borsa Gedeon 
személyében és hosszú életével, kivételesen sikeres 
és meghatározó szakmai életútjával teremti meg a 
kapcsolódást a régi magyar könyv kutatóinak több 
nemzedéke között.
A 10. kötet pontos címe: Magyarország bibliographiája 
1712–1860 : X. : Nyomda- és kiadástörténeti mutató 
a IX. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi 
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magyar nyelvű) 1701–1800 között megjelent nyom-
tatványokhoz (Budapest, 2018.). A kötetben 53 ma-
gyarországi nyomdahely és 112 nyomda kiadványai 
szerepelnek. A kor nyomdái egyúttal kiadók is vol-
tak, az országban egyébként működött további 82 
olyan vállalkozás, amely csak kiadással, esetenként 
könyvkereskedelemmel foglalkozott. Összesen 285 
olyan személyt ismerünk, akik könyvnyomtatók vagy 
könyvkiadók voltak.
A könyv- és nyomdatörténeti kutatásoknak köszön-
hetően a XVIII. századi nyomdahelyek közé be-
került Nagydisznód, ugyanis a nagyszebeni városi 
nyomda pestis miatt két alkalommal, 1717-ben és 
1737–1738-ban itt működött. Törölni kellett viszont 
Máriavölgyöt, ahol az új kutatások szerint mégsem 
működött nyomda. Volt egy vándornyomdász is 
a korszakban: Takáts Rafael, lőrinci és dorozsmai 
nyomtatásáról maradt fenn adat.
A nyomda- és kiadóhelyek betűrendje a magyar ala-
kot követi, emellett szerepelnek az egykori és mai 
idegen nyelvű névalakok. A műhelyek és a kiadók 
megnevezésekor a címben a működés teljes időköre 
megtalálható, vagyis az alapítástól a megszűnésig, 
néhány esetben egészen a XX. századig, de a köz-
reműködők – faktorok, tulajdonosok, nyomdászok 
– közül csak azok szerepelnek, akik tevékenységi 
ideje a XVIII. századra esik.
Ahol a nyomdahely nincs jelölve, viszont a nyomdász 
vagy kiadó székhelye ismert, az alapján határozták 
meg. A hely, kiadó vagy nyomdász feltüntetése nélkü-
li nyomtatványoknál más forrásból állapították meg 
a nyomdahelyet, a forrást jelölték. Ahol ilyen forrás 
nincs, ott nyomdai jellemzők alapján azonosították 
a közreadó officinát. 
Ha egy kiadvány több cég közreadásában vagy több 
hely feltüntetésével jelent meg, mindegyik névről 
utaltak a többire. A hamis vagy koholt nyomdahelyek 
esetében a valós nyomdahelynél vették fel, a hamis 
vagy koholt helyről pedig utaltak a valós megjelenési 
helyre. Az évszám nélküli műveket igyekeztek az író, 
a nyomdász vagy a kiadó működési adatai időpont-
jának figyelembevételével meghatározni.
A mutatórendszer a korábbi kötetekhez hasonlóan 
gazdag és sokoldalú feltárást tesz lehetővé: 1.,Hely 
és nyomda nélküli magyar nyelvű nyomtatványok; 2., 
Hely és nyomda nélkül feltehetően Magyarországon 
nyomtatott idegen nyelvű nyomtatványok; 3., Külföl-
di nyomdahelyeken megjelent magyar nyelvű nyom-
tatványok; 4., Koholt nyomdahelyek és nyomdák; 
5., A mutatóban szereplő nyomdák, nyomdászok és 
kiadók betűrendes névsora. Az utolsó, 6. szerkezeti 

rész pedig A magyarországi nyomdák és kiadók 1701 
és 1800 közötti működését tárgyaló újabb könyvek 
és cikkek válogatott jegyzéke. A bibliográfia az 1989 
utáni szakirodalmat tartalmazza.

A XVIII. századi nyomtatványokat feltáró egyéb 
bibliográfiák 
A Petrik-bibliográfia pótkötetei – szó volt róla – a 
lehetséges hungarikum kategóriák közül a két el-
sőt, a nyelvit és a területit tárják fel. Ugyanakkor 
a közelmúltban megszületett a XVIII. század szer-
zői hungarikumait regisztráló könyvészet is. Borsa 
Gedeon egyik tanulmányában ugyan már 1978-ban 
felvázolta9 Szabó Károly RMK-ja harmadik része 
átdolgozásának szempontjait, a személyi és anya-
gi erőforrások korlátozott volta miatt erre azonban 
csak jóval később kerülhetett sor. A patriotikumok 
negyedik kategóriája, vagyis a tartalmi szempon-
tok vonatkozásában szerényebb, ám mégis jelentős 
esemény volt, hogy 2004-ben napvilágot látott az 
Apponyi-gyűjtemény katalógusának 5. kötete 438 
olyan tétellel, amelyet a bibliofil főúr már nem tu-
dott elkészíteni: Hungarica : Ungarn betreffende im 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Band 
V. Hrsg. von József Vekerdi (Budapest, 2004.). Az 
újonnan feldolgozott tételek között számos XVIII. 
századi található.
2005-ben jelent meg a XVIII. századi szerzői hun-
ga rikumokat regisztráló bibliográfia első része: Régi 
magyar könyvtár III/XVIII. század :Magyarorszá-
gi szerzők külföldön nem magyar nyelven megje-
lent nyomtatványai. 1. kötet: 1712–1760. Összeáll. 
Dörnyei Sándor, Szávuly Mária (Budapest, 2005.). 
A kötetet egyébként megelőzte 1990–1996 között 
Dörnyei Sándor és Szálka Irma gondozásában a Régi 
magyar könyvtár III. Pótlások, kiegészítések, javí-
tások 4 füzete és a teljes RMK harmadik részének 
névanyagát egységesen feltáró index. A négy füzet 
2887 tételes gazdagodást hozott Szabó Károly és 
Hellebrant Árpád összegzéséhez képest (az alapmű 
4831 művet vett számba), ezzel az 1711-ig terjedő 
időszak ismert szerzői hungarikumai jelentős mér-
tékben gyarapodtak. 
A Régi magyar könyvtár III/XVIII. közreadásával 
immár túllépett a szerzői hungarikumok regisztrálá-
sának időhatára a még Szabó Károly által lecövekelt 
1711-es esztendőn, és szervesen kapcsolódik a régi 
nyomtatványok nemzetközileg is elfogadott korsza-
kolásához. A közreadott kötet időrendben folytatja 
az RMK-t, ugyanakkor szervesen kapcsolódik Petrik 
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Géza bibliográfiájához, illetve az ahhoz az OSZK-
ban készült kiegészítésekhez, pótlásokhoz. A bibliog-
ráfia a feldolgozott és számba vett szerzők vonatko-
zásában az RMK III. pótlásaihoz alkalmazott elveket 
követi, vagyis a történelmi Magyarország – beleértve 
Erdélyt – területén született, később bárhol működött 
auktorok műveit veszi lajstromba. Megtalálhatók az 
összeállításban a nem magyarországi születésű szer-
zők azon munkái, akik alkotó korszakukban nálunk 
tevékenykedtek, vagyis a Magyarországra költözésük 
előtt és a távozásuk után írt műveiket nem tartalmazza 
Dörnyei Sándor és Szávuly Mária munkája. 
Az előzetes várakozásokkal ellentétben meglehetősen 
nagy a regisztrálandó nyomtatványok száma, így a 
jelen kötet 1823 számozott tétele (amelyhez további 
220 számozatlan kapcsolódik; utóbbiak a példányból 
ma már ismeretlen, illetve tévesen feltételezett nyom-
tatványok) az 1760-ig megjelenteket tárja fel, az 
1761–1800 közöttiek a következő kötetbe kerültek.
A bibliográfiába felvett művek elsősorban a XVIII. 
századi magyar értelmiség peregrinációjának és kül-
honi egyetemi pályafutásának, karrierjének mélyebb 
megismerését teszik lehetővé, ugyanis a regisztrált 
kiadványok mintegy fele a legtágabban felfogott 
egyetemi nyomtatvány: disszertációk, tankönyvek, 
egyetemi nyilvános vitákra, ünnepségekre szóló 
meghívók, ünnepi beszédek, üdvözlő versek tartoz-
nak e csoportba. Ennek megfelelően a nyomtatvá-
nyok megjelenési helyeként zömmel a honfitársaink 
által leginkább látogatott német egyetemi városok 
(és Bécs) neve olvasható a leírásokban: a császár-
városból 355 kiadvány származik, Wittenberg 174, 
Halle 138, Jena pedig 126 kötet közreadó városa volt 
– hogy Dörnyei Sándor összegzésének csak az elejét 
közöljük.10 Nem okoz meglepetést a nyomtatványok 
nyelvi összetétele sem: a latin toronymagasan vezet, a 
nyomtatványok csaknem 80%-a (1454 mű) e nyelven 
jelent meg. Németül 252 kötet íródott, a maradékon 
pedig tizenegy nyelv osztozik.
Az egyetemi kiadványokon kívül legnagyobb szám-
ban egyházi vonatkozásúakvannak, számuk 424. Sa-
játságos, hogy a legtöbb kiadásban megjelent szerző 
egy, a korábbi időszakban működő sokoldalú jezsuita 
szerzetes, Hevenesi Gábor (1656–1715) volt; 132 
alkalommal tették közre elmélkedéseit, kegyességi 
műveit. Legismertebb kegyességi írása az először 
1695-ben kiadott Ars bonae mortis volt, melyben a 
„jó halálra” való felkészülést szolgáló Szűz Máriá-
hoz kapcsolódó napi áhítatgyakorlatokat ismertetett. 
A könyvnek 13 kiadását tartalmazza a bibliográfia; 
hasonlóan közkedvelt volt a korban Hevenesitől a 

Quadragesima Christo patienti sacra, a nagyböjt 
negyven napjára való elmélkedések gyűjteménye. 
A világi tudományok közül a földrajz–történelem 
csoportjába tartozók száma 70, az irodalmi-nyelvé-
szeti munkáké 29. Több mint félszáz, 53 uralkodói 
rendelet mellett 29 külföldön kiadott jogtudományi 
publikáció szerzője volt honfitársunk. A természet-
tudományi írások száma 35, igaz, részben e kategó-
riába sorolható további 38 orvostudományi kötet is. 
Az alkalmi versek, beszédek – például esküvői vagy 
koronázási köszöntők – száma 77, és a kisterjedelmű 
alkalmi nyomtatványok másik számottevő csoport-
ja, a halotti búcsúztatók is 54 tétellel szerepelnek a 
könyvészetben.
A bibliográfia ugyan szerves folytatása az RMK III-
nak, Szabó Károly‒Hellebrant Árpád művével és az 
1990-1996 közötti pótlásokkal ellentétben azonban 
a jelen kötet nem időrendi felépítésű: a tételek szer-
zői, illetve címek szerinti betűrendben sorakoznak. 
A megoldás logikus és helyénvaló a szerzői jelleg-
nek megfelelően, ugyanakkor megkönnyítené a kötet 
használatát a megjelenés helye és időrendje szerinti 
mutató.
A kiadványok leírása lehetővé teszi a pontos azonosí-
tást, az egyes tételekhez szükség szerint megjegyzé-
sek – ezek a kiadásváltozatokat, az első kiadásokat, 
valamint a vizsgatételeket hordozó edíciók adatait 
regisztrálják –, illetve irodalmi hivatkozások kap-
csolódnak. A külföldi szakirodalmi hivatkozások 
mellett Petrik Géza bibliográfiája és Szinnyei József 
biobibliográfiája szerepel leggyakrabban. A köny-
vészet használatát jelentősen megkönnyíti az egyes 
tételek között kétféle utaló alkalmazása: egyenlőség-
jel kapcsolja össze a mellőzött névformát a szerzői, 
rendszóvá emelt változattal (alaki eltérések, álnevek, 
kettős nevek második eleme); nyíl vezet el a betűrend 
megfelelő helyén található, ám nem rendszóként ke-
zelt különféle szellemi közreműködő személyek ne-
véről ahhoz a tételhez, amelyben az illető név előfor-
dul. A tételek a lelőhelyek közlésével zárulnak.
A bibliográfia folytatása 2007-ben készült el: Régi 
magyar könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi 
szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent 
nyomtatványai 2. kötet: 1761–1800. Összeállítot-
ta Dörnyei Sándor és Szávuly Mária (Budapest, 
2007.) 
A második kötet minden szempontból folytatása az 
előbbinek. A tételszámozás folyamatos, vagyis az 
1824-essel indul és a 3931-es számmal fejeződik 
be. Fellelhetők e részben is a példányból ma már 
ismeretlen nyomtatványok adatai: mintegy 230, így 
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valamivel több kiadványt vesz számba a könyvészet 
ezen része mint az előző. Annál is inkább érzékelhető 
a számszerű növekedés, mert az első kötet 49 év ter-
mését regisztrálja, a mostani viszont csupán 40 esz-
tendő külföldön megjelent személyi hungarikumait. 
Ezek az adatok persze inkább csak a tendencia jelö-
lésére szolgálhatnak, mintsem abszolút mennyiségi 
értékekre, hiszen – mint a kötet bevezetőjében olvas-
hatjuk – az elmúlt két év alatt az első részhez jelentős 
mennyiségű új adat került elő. A tendencia azonban 
egyértelmű: a század második felére érezhetően meg-
nőtt a nyomtatványok száma. A jelen tomus szerkeze-
ti felépítése (betűrendes elrendezése) értelemszerűen 
megegyezik a két évvel korábbival, és gyakorlatilag 
ugyanaz a gyűjtőköre is; mindössze az impresszum 
nélkül megjelent közigazgatási nyomtatványokat 
mellőzték az összeállítók: ezeket immár levéltári jel-
legű kiadványoknak tekintették. Az azonos szerkezet 
és az alapvetően azonos gyűjtőkör azonban változó 
tartalmú és jellegű kiadványtermésről ad számot a 
mai kutatóknak, használóknak.
 Az 1712–1760 közötti évtizedek termését regiszt-
ráló résszel szemben jól érzékelhetők a számba vett 
kötetek bizonyos tartalmi és formai változásai, ame-
lyeknek alapvető oka természetesen a felvilágosodás 
nagy kulturális és tudományos paradigmaváltása.
 Az egyik a nyelvi kérdés. Az 1712–1760 közötti 
évek termését reprezentáló kötetben a nyomtatványok 
mintegy 80%-ának (1481 kötetnek) latin a nyelve, a 
különböző nemzeti nyelveken írottak közül 252 né-
metül jelent meg, a maradékon tíz nyelv osztozott. A 
latin háttérbe szorulását jól érzékeltetik a következő 
négy évtized adatai. Ugyan még többséget alkotnak 
a klasszikus nyelvűek (mintegy 1100 a számuk), de 
a németül publikált műveké (950) már erősen meg-
közelíti ezt; a fennmaradó 280 mű pedig további élő 
nyelveken látott napvilágot, vagyis a nemzeti nyelve-
ken közreadott nyomtatványok együttes mennyisége 
(1230) immár meghaladja a latinokat.
 Bekövetkezett a nyomtatási helyek átrendeződése 
is. Az előző tomusban a megjelenési helyek élmező-
nye a következő: Bécs (355 nyomtatvány), Witten-
berg (174), Halle (138), Jena (126), Göttingen (73), 
Lipcse (62), Franeker (58), Frankfurt an der Oder 
(53), Utrecht (53), Graz (44). Az 1761–1800 közöt-
ti négy évtizedben az eső tíz hely sorrendje: Bécs 
(1106), Lipcse (134), Berlin (56), Zágráb (53), Velen-
ce (50), Graz (49), Jena (45), Rinteln (40), Prága (36) 
Augsburg (28). A német nyelvterület és főleg Bécs 
jelentősége vitathatatlan, és már-már nyomasztó. A 
császárváros kulturális szerepe ezekben az évtizedek-

ben még jobban érzékelhető: immár csaknem a fele a 
magyar szerzők nem magyarul megjelenő műveinek 
ottani nyomdákból került ki. Hogy Bécsnek különle-
ges szerepe volt a magyar művelődéstörténetben, az 
közismert, és az is, hogy ennek alapvető oka a tör-
ténelemben, a közös uralkodóban keresendő. Nem 
ennyire magától értetődő azonban a német egyete-
mi városok háttérbe szorulása, legalábbis a szerzői 
hungarikumok nyomdahelyeként.
 A hazai protestáns ifjak külhoni peregrinációjának 
legfontosabb helyszínei Wittenberg, Halle, Jena, 
Lipcse és Göttingen voltak. Különösen Göttingen 
szerepe nőtt meg a század második felében. Az 1734-
ben alapított Georgia Augusta vált a legkorszerűbb 
eszmék közvetítőjévé hazánk számára; a Hannover-
ben létesített intézmény szoros kapcsolatban volt az 
angol egyetemekkel; a kortársak úgy tekintettek az 
univerzitásra, mint az angol tudományosság hídfő-
állására a kontinensen. (Ismert, hogy Hannover és 
Anglia a XIX. század elejéig perszonálunióban volt, 
és a hannoveri uralkodóház került az angol trónra. A 
mostani angol királyi ház végső soron német szár-
mazású – ha dinasztiáknál van értelme ilyesmiről 
beszélni –, 1917-ben, az I. világháború alatt hagyta el 
V. György angol király családja német nevét, és vette 
fel a kétségtelenül angolos hangzású „Windsor-ház” 
megnevezést.) Göttingenben 1765-ig még csak 42 
magyar diák tanult és 73 mű jelent meg (igaz, ezek 
túlnyomó többségét az egyetem magyarországi szü-
letésű professzora, Johann Andreas Segner publi-
kálta). 1767–1808 között immár 285 magyarországi 
peregrinus iratkozott be az egyetemre, és ekkoriban 
vált a hazai értelmiség egyik legfontosabb tanulmányi 
helyévé – mégis, mindössze 23 szerzői hungarikumot 
adott a város.
A modern szaktudományosság kialakulásának kez-
deteit jelzi, hogy a bibliográfiában legtöbb tétellel 
szereplő szerzők többsége e diszciplínákat művelve 
korszerű szemléletű és a kor színvonalán álló köny-
veket publikált. Joseph Jakob Plenck (1735–1807) 
orvos hosszú ideig a nagyszombati egyetem pro-
fesszora volt, 1797-ben magyar nemességet kapott 
tudományos érdemei elismeréseként, és az orvostu-
domány számos ágát eredményesen művelte. Alap-
vető könyveit több nyelvre lefordították és sok egye-
temen tankönyvként használták. 94 kötetének adatai 
találhatók meg a bibliográfiában. Őt követi a kiad-
ványszámokat tekintve Hell Miksa (1720–1792) 69 
tétellel. A jezsuita természettudós nevét a nagyvilág 
elsősorban csillagászként ismeri, évtizedekig szer-
kesztette Bécsben az Ephemerides astronomicae ad 
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meridianum Vindobonensem című kiadványt egyéb 
tudományos munkái írása mellett. 46–46 művel 
szerepel a bibliográfiában a matematikus Makó Pál 
(1724–1793) és a Lipcsében élő Bél Károly András 
történész (1717–1782), Bél Mátyás fia. Nem folytat-
juk tovább a tallózást, ez a rövid áttekintés is jelzi, 
hogy elsősorban azok a hazai auktorok voltak jelen 
az európai tudományos életben, akik az önállóvá váló 
szaktudományokat korszerű szemlélettel művelték, 
a korábbi kulturális értékrend képviselői fokozato-
san kiszorultak a könyvkiadásból. Hevenesi Gábor 
(1656–1715), a sokoldalú, de elsősorban mégis csak 
egyházi író művei a könyvészet első kötetében 132 
tétellel szerepelnek – most már csak 12 alkalommal 
jelentek meg különféle helyeken a barokk lelkiséget 
tükröző, korábban hallatlanul népszerű írásai. Mai 
értelemben vett bestseller szerzőjének talán egye-
dül Benyovszky Móric (1741–1786) grófot lehet te-
kinteni: halála után megjelenő emlékiratai 1790 és 
1797 között 14 kiadásban kerültek az olvasók kezé-
be angolul, franciául, hollandul, lengyelül, németül 
és svédül.
A XVIII. század a könyvgyűjtés, a könyvkultúra fel-
lendülésének jeles korszaka is volt, számos könyvtár 
állományáról nyomtatott katalógus készült. A sokszor 
külhonban letelepedő magyarországi professzorok 
nem ritkán tekintélyes magánkönyvtár tulajdono-
sai voltak, nem egyről jegyzék is napvilágot látott; 
igaz, részben azért, mert haláluk után örököseik ár-
verésen értékesítették. Az ásványtannal, bányamű-
veléssel foglalkozó Ignaz Born (1742–1791) mellett 
például Bél Károly András tékája is „kótyavetyére” 
került; könyvtárában apja kötetei is helyet kaptak. 
És a könyvek (valamint a fényes nemzeti múlt) irán-
ti érdeklődés megerősödését jelzi, hogy ekkoriban 
jelent meg a minden bizonnyal első magyarországi 
nyomtatott önálló könyvtártörténet: Xystus Schier 
(1728–1772) Ágoston-rendi történetíró (és rendi 
könyvtáros) tollával 1766-ban íródott a Dissertatio 
de regiae Budensis bibliothecae Mathia Corvini ortu, 
lapsu, interitu et reliquiis. A kis kötet sikerét mi sem 
jelzi jobban, mint az, hogy a szerző halála után, 1799-
ben újra kiadták.
A Régi magyar könyvtár III/XVIII. két kötete alapve-
tő forrása – a fenti szemelgetések talán meggyőzően 
bizonyítják –, valóságos enciklopédiája és nélkülöz-
hetetlen adattára a XVIII. századi magyar művelő-
dés egy fontos szektorának és szerves kiegészítője a 
XVIII. századi retrospektív magyar nemzeti bibliog-
ráfiának, és – bár nem a Petrik-féle bibliográfia ki-
egészítése – szorosan kapcsolódik azoknak az OSZK 
által kiadott pótlásaihoz, kiegészítéseihez.

A Petrik-bibliográfia 1800-ig terjedő korszaka a 
2017-ben és 2018-ban megjelent két utolsó pótkö-
tettel meghaladja a 30 000 nyomtatványt, egészen 
pontosan 30 417 kiadványt regisztrálnak a különböző 
kiegészítő kötetek, vagyis az alapbibliográfia 11 630 
tétele csaknem háromszorosára gyarapodott. Nyugodt 
lélekkel kijelenthető, hogy egyre inkább túlhaladottá 
válik az elsősorban antikváriumi árverési katalógu-
sokban néha még ma is látható megjegyzés, miszerint 
„Petrik nem ismeri”. Az OSZK munkatársai erőfeszí-
téseinek köszönhetően a XVIII. századi nyomtatvá-
nyokról való ismereteink lassan-lassan megközelítik 
a bibliográfiai teljességet, vagyis a század nyelvi és 
területi hungarikumai regisztrálásának összessége el-
éri a számítások és a becslések szerint a 97–98%-ot. 
Ez teszi majd lehetővé, hogy elkezdődjenek a kor-
szakra vonatkozóan is az igényes, RMNY színvonalú 
bibliográfiai feltárás munkálatai. Hogy ez mikor tör-
ténik meg, azt persze ma még nem lehet megjósolni, 
hiszen a Régi Magyarországi Nyomtatványok XVII. 
századi ciklusából még nem jelent meg az 1671–1700 
közötti három évtized anyaga. Nyilván előbb ennek 
kell befejeződnie, hogy a következő századra is jus-
son elegendő emberi és anyagi erőforrás.11
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Jeles könyvtárosok webhely

Kégli Ferenc, az OSZK Retrospektív bibliográfiai osztályának ny. vezetôje adta hírül,  
hogy elkészült a Jeles könyvtárosok címû, Jeles magyar, illetve magyarországi könyvtárosok, 
bibliográfusok alcímû weboldal összeállításának egy szakaszával, melyet megtekinthetôvé  

tett az Interneten.

„Célom az, hogy a könyvtári kultúra kutatóinak – az egybeszerkesztett, betûrendben  
csoportosított tételek révén - ne kelljen különbözô helyeken keresni az országos gyûjtôkörû, 

nyomtatott vagy digitalizált, illetve elektronikus életrajzi lexikonokban található,  
hosszabb-rövidebb ideig könyvtárosi, bibliográfusi, dokumentátori tevékenységet  

végzô személyekre vonatkozó adatokat, információkat. Az összeállítás lehetôséget nyújt  
a teljes webhelyen való keresésre is. A Források linkjei segítségével a személyek teljes  

szócikke (esetenként egyéb vonatkozása) elérhetô az Interneten, illetve a forráskód  
alapján kikereshetô a nyomtatott lexikonokban, ahol a személyre vonatkozó részletes  

információk, további irodalmi hivatkozások megtalálhatóak. 

A tételek információ-tartalma:

Név, névváltozat, születési/halálozási adatok, foglalkozás, könyvtárosi és/vagy  
bibliográfusi (némely esetben dokumentátori) tevékenység,  könyvtárszakmai  

kitüntetés/ek, megjegyzés, valamint a források. A forrásokban közölt linkeknél  
a szögletes zárójelben közölt évszám a megtekintés éve A Használati útmutató címû  

aloldal részletesen tájékoztat a források feldolgozásának jelenlegi állapotáról.

A Jeles könyvtárosok webhely elérhetô az alábbi linken:

https://sites.google.com/site/jeleskoenyvtarosok/home  

s úgyszintén elérhetô a Kégliségek címû, gyûjteményi weboldalamról:

https://sites.google.com/site/keglisegek/ 

5
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Az 1774-ben alapított nyilvános pécsi püspöki könyv-
tár egyetlen helyi egyházmegyére vonatkozó ős-
nyomtatványt őrzött, a Missale Quinqueecclesiensét, 
azaz a Pécsi Misekönyvet. A középkori pécsi liturgia 
nyomtatványa két kiadásban került ki a nyomdákból, 
1487-ben Bázelban, majd 1499-ben Velencében. Az 
első Pécsi Missale ma egyetlen példányban lelhető 
fel, míg második kiadásának a mai feldolgozottság 
mellett mindössze négy magyarországi példányáról 
van tudomásunk; három díszített pergamen (Pécsi 
Egyházmegye – korábban a nyilvános pécsi püspö-
ki könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár,2 Pan-
nonhalmi Főapátsági Könyvtár3) és egy díszítetlen 
papírpéldánya (Országos Széchényi Könyvtár). A 
máig fennmaradt 1499-es második Pécsi Misekönyv 
példányai összeköttetést teremtenek a századokra 
visszanyúló egyházi könyvgyűjtemények (Pécs – 
Pannonhalma – Esztergom – (Pozsony) – Budapest) 
állományainak alakulásába.
I. Mátyás király (1458–1490) 1477-es rendelete a 
liturgikus és humanista művek szükségességét dek-

larálta. Az első budai nyomda (1473) megszűnése 
után hazai nyomdász hiányában a magyar egyház-
megyék számára a misekönyveket és breviáriumokat 
budai könyvkereskedők közvetítésével francia, itáliai, 
német és osztrák nyomdák készítették. A Missale 
Romanorum, az egységes miseliturgia elfogadásá-
ig (1633) a magyarországi egyházmegyék egyedi 
rítuselemekkel kiegészítve, saját misekönyveikből 
mutatták be a szentmisét.4

A pécsi egyházmegye használatára szánt ősnyomtat-
vány-misekönyveket Ernuszt Zsigmond pécsi püspök 
(1473–1505) rendelte meg. Az első kiadás, egy 310 
leveles fólió-méretű, kevésbé díszített pergamen 
Missale Quinqueecclesiense 1487-re készült el Bá-
zelban, a Michael Wenssler-féle nyomdában.
Az első kiadás fennmaradt egyetlen példányát 1991-
re a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekben 
azonosította Borsa Gedeon. Munkáját nagyban meg-
nehezítette, hogy sem az incipitben, sem az explicit-
ben nem tüntették fel a pécsi egyházmegye nevét, a 
nyomdász azonosítása is a betűtípus alapján történt. 

A Pécsi Missale két kiadásának fennmaradt példányai 
és helyi jelentôségük1

SCHMELCZER-POHÁNKA Éva
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1. ábra
A Pécsi Misekönyv 1487-es bázeli kiadásának  

egy díszes lapja és a kánonkép
(Forrás: Herzog August Bibliothek,  

Wolfenbüttel – WDB)5

A bázeli pergamen-ősnyomtatvány első levele üres 
lehetett, nem volt kiadói jegyes „címlapja”, továbbá 
nem az eredeti kötésben maradt fenn, hanem egy 
századdal későbbi fatáblás disznóbőrkötésben, rene-
szánsz vaknyomású díszítéssel. Mindkét tábla köze-
pén a braunschweigi hercegek címere V[on] G[ottes] 
G[naden] I[ulius] H[erzog] Z[u] B[raunschweig] 
V[nd] L[üneburg] felirattal. A címer alatt évszám, 
1583(?). A táblákat eredetileg két csat zárta, az alsó 
ma hiányos.6 A kötet Helmstedt (Németország) előtti 
tulajdonosairól nincs információnk.

2. ábra
A Pécsi Misekönyv 1487-es bázeli kiadásának kötése

(Forrás: Herzog August Bibliothek,  
Wolfenbüttel – WDB)7

A pécsi misekönyv első kiadásának digitalizált pél-
dánya a wolfenbütteli könyvtár digitális gyűjtemé-
nyében (Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek, WDB) 
lelhető fel.8

A második, bővített kiadást Johannes Paep (? – 1509 k.) 
budai könyvárus és könyvkereskedő készíttette el 
Velencében; az új megjelentetés azt a feltételezést 
engedi meg, hogy az első kiadás az igényekhez ké-
pest kevesebb példányszámban látta meg a napvi-
lágot. A negyedrét méretű, 294 levélre nyomtatott, 
gazdagon díszített Missale secundum morem Alme 
Ecclesie Quinqueecclesiensis a speyeri származású 
velencei nyomdász, Johannes Emericus de Spira 
(? –1506) műhelyéből került ki 1499. április 24-én, 
Sárkányölő Szent György napján. Spira több ma-
gyarországi egyházmegye számára készített ízléses 
és finom metszetekkel díszített misekönyveket. Paep 
is a megrendelői közé tartozott, de érdekes módon a 
számára készített nyomtatványok kolofónjából kö-
vetkezetesen elhagyta a nevét.

3. ábra
A második Pécsi Misekönyv kolofónja

Az 1499-es misekönyv példányai a liturgikus kiad-
ványokhoz hasonlóan két színnel kerültek ki a saj-
tó alól: feketét használtak a szöveghez és vöröset a 
rubrikákhoz. A Pécsi Missalét papírra és pergamenre 
is kinyomtatták, ám díszítve kizárólag a pergamen-
példányok lettek; a fametszetes iniciálékat kézzel 
átfestették, lapjait a nagyobb tematikus egységeknél 
festett növényi ornamentikával gazdagított kerettel, 
valamint aranyozással ékesítették. A fennmaradt 
példányok díszítéseinek hasonlóságából arra lehet 
következtetni, hogy mindegyik a budai könyvfestő 
műhelyben készült, ahol a firenzei mester, Attavante 
degli Attavanti (1452–1525) stílusát követték.9

A második kiadásban az elsőhöz képest a Kalendári-
umot 15 levél kiegészítő szertartási szöveg követi 
(ld. Accessus altaris stb.), továbbá szerepel benne 
in ci pit, kolofon és registrum is. Golgota-képéhez 
an nak az 1495. október 31-én kiadott esztergomi 
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mi se könyv nek a fametszetét használták fel, amely 
szintén Johannes Emericus de Spira velencei nyom-
dájából került ki. A kánonkép legelőször a Philippus 
Pincius,10 szintén velencei nyomdász által készített 
missale dísze volt, ezt vette át Spira, majd több he-
lyen is felhasználta. 

4. ábra
A második Pécsi Misekönyv kánonképének fametszete12

Jelen tanulmányunkban kizárólag a második kiadás 
jelenleg ismert példányait mutatjuk be. Miként ke-
rültek az egyes gyűjteményekbe, mi biztosította 
fennmaradásukat, milyen egyedi jellegzetességgel 
bírnak? Érdekes, hogy a Pécsi Missale ma fellelhető 
magyarországi pergamen-példányaiban nincs utalás 
a megrendelő, Ernuszt Zsigmond püspök vagy a kö-
zépkori pécsi egyházmegye tulajdonlására. Erre csak 
a papír-példány egyik helyi vonatkozásokat sejtető 
bejegyzése utal.

A pécsi pergamen-példány
A pécsi példány pergamenre nyomtatott, gazdagon 
díszített darab: mérete 245x180 mm, terjedelme pe-
dig 294 levél. A fatáblás, barna egészbőr, reneszánsz 
könyvkötést ornamentikája és bélyegzői alapján Sz. 

Koroknay Éva a budai kötéscsoport Veszprémi Szám-
adáskönyv csoportjába (1500 k.) sorolta.13

Az első szennylapon tintával a korábbi tulajdonos-
ra utaló, sokáig félrevezető bejegyzése („Missale 
Civitatis Cassoviensis”), alatta a pécsi püspöki bibli-
otéka XX. századi bélyegzőnyomata található („Pécsi 
Püsp. Könyvtár tulajdona”). Különlegessége, hogy 
megmaradt benne a Johannes Paep könyvkereskedő 
mesterjegyét tartalmazó „címlap”. A pécsi kötet nem 
teljes, hiszen hiányzik belőle CI. levél, valamint a 
CXIIb. levélen levő kánonkép.
A pécsi példány története meglehetősen kalandos: 
nyomtatott munkában elsőként 1767-ben Kaprinai 
István a Historia diplomatica Regni Hungariae című 
művében hivatkozott a pécsi misszále kassai plébá-
nián található példányára, majd ezt a közlést vette 
át Weszprémi István is a magyar és erdélyi orvosok 
bibliográfiájában.14 Michael Denis, a bécsi császári 
könyvtár őre az Annalium Typographicorum című 
1789-ben megjelent jegyzékében a 4023. szám alatt 
írta le a pécsi misekönyv kolofónját.15

Klimo György püspök (1751–1777) Kaprinai alapján 
tudomást szerzett a XV. századi pécsi misekönyv 
kassai fellelhetőségéről, és 1768. szeptember 15-én 
levelet írt Berecz Mihály egri kanonok, kassai plé-
bánosnak, jelezve igényét a fontos pécsi szertartás-
történeti vonatkozásokat tartalmazó kötetre. A pécsi 
pergamenpéldány 1769 tavaszán Eszterházy Károly 
egri püspök (1761–1799) jóváhagyásával került visz-
sza a városba, és onnantól az 1774-ben nyilvánossá 
tett pécsi püspöki könyvtár állományát gazdagította. 
(Utolsó ismert jelzete V.V.8.)16

A kötet történetét tekintve felmerül a kérdés, miként 
kerülhetett a példány Kassára. Erre vonatkozóan áll-
jon itt két feltételezés. A kassai származású Szatmári 
György pécsi püspökként (1505–1521) primiciáját 
a kassai Szent Erzsébet templomban mutatta be. A 
Szatmári-kutatásokból tudvalevő, hogy a humanis-
ta egyházfő mecénásként anyagilag is jelentősen 
támogatta a kassai templom gótikus átépítését. Az 
adományozó habitusából kiindulva elképzelhetőnek 
tartjuk, hogy egy pécsi misekönyvet ajándékozhatott 
a plébániának. A második elmélet: 1526-ban a pécsi 
kanonokok kincseikkel, értékeikkel felpakolva pánik-
szerűen elmenekültek Pécs városából. A Mecsekben 
találkoztak Bátori István nádorral, akinek azokat 
megőrzésre átadták. Az egyházmegye később ezek 
töredékét tudta visszaszerezni.17

A szép kiállítású, egyetlen fennmaradt pécsi vonatko-
zású ősnyomtatványt az aktuális politikai helyzetre 
való tekintettel 1949/50 óta a Pécsi Egyházmegyé-
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nél őrzik. A legenda szerint Gálos László püspöki 
könyvtár-biztos „malaclopó köpeny” alatt juttatta 
át az egyházmegyéhez a kötetet, egyéb más értékes 
kézirat és ősnyomtatvány társaságában.

Az Országos Széchényi Könyvtár papír-példánya

A másodikként ismertté vált példány a Nemzeti 
Múzeum Könyvtárában (ma OSZK) őrzött papírra 
nyomtatott Pécsi Misekönyv volt. Mérete 250x180 
mm, terjedelme pedig 294 levél. Az egyetlen fenn-
maradt papír-példánya fatáblára préselt, sötétbarna 
díszített egész-bőrkötés, réz csatokkal. A pécsi per-
gamen-példányhoz hasonlóan megtalálható benne a 
Paep-féle kiadói jelvényét tartalmazó „címlap”, de 
ugyancsak hiányzik a Golgota-kép (CXIIb). A pél-
dány érdekessége a díszítetlensége: számos színezet-
len iniciálé-metszetet és kihagyott kezdőbetűket tar-
talmaz. Jelzete ma az Országos Széchényi Könyvtár 
ősnyomtatvány-gyűjteményében Inc. 990.18

Első tiszta lapján korábbi francia tulajdonosára talá-
lunk utalásokat: „Ego Gallus presbiter 15 undecimo 
primo sum presbiteratus et emi hunc librum 156 
[ti. 1506 – S.P.É.]”. A „címlapon” szintén ugyan-
azon possessor keze nyomától származó bejegyzés 
áll: „Hunc librum possidet nunc Gallus presbiter… 
Notandum quod processio in quadragesima pro ferijs 

sic debet fierii.” Ez alapján feltételezhető, hogy a 
Pécsi Missale papír-példányát a pécsi egyházme-
gyés Gallus presbiter vásárolta a XVI. század elején 
– Sarbak Gábor szerint – pappá szentelése alkalmá-
val.19 Radó Polykárp sokak által vitatott véleménye 
szerint a címlap verzóján található, több kéztől szár-
mazó, kéziratos bejegyzések a pécsi használatot örö-
kítették meg, lévén, hogy Péter és Pál a székesegyház 
patrónusa: „Commemoraciones tempore pascali. De 
ressurreccione… – De Beata. Maria Virginis… – De 
sancta cruce… – De sancto Petro et Paulo… – De 
omnibus sanctis….”20 A szöveges és kottabejegyzé-
sek felett az őrző intézmény ovális bélyegzője talál-
ható: „A M. N. Muzeum Könyvtárából”.
A legérdekesebb, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár papírpéldányában a XIIb. számozatlan le-
vélen Klimo György püspök beragasztott ex librise 
lelhető fel: „Georgius Klimo Episcopus Quinque 
Ecclesiensis 17(69)”. Klimo püspök több exlibrise 
közül az található meg benne, amely lehetővé tette a 
tulajdonoshoz kerülés pontos időpontjának megjelö-
lését, hiszen utolsó két számjegye kézírással kiegé-
szíthető volt.  Ennek alapján 1769 folyamán21 került 
Klimo tulajdonába, majd minden valószínűség sze-
rint egy nemes gesztussal vagy ajándékozása, esetleg 
eladása/könyvcsere révén került a pozsonyi káptalan 
bibliotékájába. Ami bizonyos, hogy a könyvtáralapító 

5. ábra
A második Pécsi Misekönyv „címlapja” Johannes Paep kiadói jelvényével és díszes reneszánsz kötése
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püspök magánkönyvtárának jegyzékében, sem a ké-
sőbbi Koller-féle katalógusban (1779)22 a papír Pécsi 

Missale nem szerepelt: mindez – forrás hiányában – a 
gyors továbbajándékozást támasztja alá.

A nemzeti könyvtárba kerülésének története a XIX. 
század első éveiben vette kezdetét: a Zeitschrift von 
und für Ungern 1804. évi 6. kötet második füzeté-
ben megjelent egy írás Miller Jakab Ferdinánd,  a 
Nemzeti Múzeum Könyvtárának könyvtárőre, ké-
sőbbi igazgatója tollából Széchényi Ferenc gazdag 
könyvtáráról: számba vette az állományból hiányzó, 
fontos köteteket, majd felsorolásában jelezte a pécsi 
misekönyv hiányát.23

Az első feljegyzés a nemzeti könyvtár állományába 
való bekerülésről 1812-re datálható, amikor Horvát 
István nyelvész, történetíró, 1811-ben kinevezett 
könyvtárőr Ürményi József országbíró (1806–1825) 
kíséretében Pozsonyban tartózkodott. Az itt fellelhető 
magyar vonatkozású ősnyomtatványok, kéziratok és 
oklevelek összeírását Melczer András kanonok segít-
ségével végezték el. A kiválogatott dokumentumokat 
egy kölcsönös megegyezés keretében a pozsonyi káp-
talan 1812. november 29-én átengedte, majd 1813 
januárjában át is adta a Magyar Nemzeti Könyvtár 
számára. Az ősnyomtatványok között szerepelt a pa-
pírra nyomtatott második Pécsi Missale is.24

Az Országos Széchényi Könyvtár pergamen-pél-
dánya
Az Országos Széchényi Könyvtár pergamen-példá-
nyának mérete: 235x175 mm, terjedelme pedig 286 
levél. Díszített fatáblára vont, préselt barokk (kb. 
XVII–XVIII. századi) barna egész bőrkötéses, rézve-

retekkel és rézcsatokkal ékesített kötet, amelynek sa-
rokveretein a WK monogram található. A lapok met-
szése aranyozott.25 A gerinc melletti rézveretek hiá-
nyoznak. Jelzete ma az Országos Széchényi Könyvtár 
ősnyomtatvány-gyűjteményében Inc. 989.26

A példány 1615 előtt az esztergomi káptalan tulajdo-
nában volt, erre utal, hogy a naptári részben két XVI. 
századi betoldás is megtalálható Forgách Ferenc esz-
tergomi érsek haláláról: október 23-nál „Mortuus est 
Card[inalis] Strigon[iensis] anno 1615”, és decem-
ber 23-nál pedig Sepultus est Franciscus Forgach 
Card[inalis] Stri[goniensis] anno 1615.” A kötet 
esztergomi fellelhetőségét Pray György az 1771-ben 
kiadott Dissertatio historico-critica című munká-
jában közölte elsőként. „Cur ita sentiam, inspecta 
ab me variarum Dioecesium Missalia, et Breviaria, 
in quibus aut nulla mentio de sacra Dextra, aut 
Rubrica non insignata reperitur, in causa sunt. 
Certe Missale Quinque Ecclesiensis Dioesc. Anno 
MCCCCXCIX. impressum, ne memoriam quidem 
sacrae Dexterae habet. Quare non immerito suspicor, 
eam celebritatem per Strigoniensem potissimum 
Dioecesim obtinuisse.”27

Érdekes, hogy a Kassán fellelt és közben Pécsre 
visszajuttatott példány mellett az esztergomit már 
1771-ben ismerték. Ezt követően Kemény János az Új 
Magyar Muzeum 1857-es számában vette lajstromba 
a régi budai könyvárusok által megrendelt kötetek 
között. Knauz Nándor 1869-ben; Dankó József, a 
magyar egyházi szertartások kutatója pedig 1871-

6. ábra
Az OSZK papír-példányának kötése, kiadói „címlapja” és a benne található Klimo ex libris
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7. ábra
Az OSZK pergamen-példányának kötése és a meglevő kánonképe

es Magyar szertartási régiségek című munkájában 
jegyezte fel.
A Magyar Könyvszemle 1878. július–októberi számá-
nak Vegyes közleményeiben adtak hírt arról, hogy a 
Nemzeti Múzeum Könyvtára szert tett egy hártyára 
nyomott, 1499-ben Velencében kiadott pécsi mise-
könyv példányára, amelyért 40 aranyat fizettek; ez 
volt az esztergomi példány.28

Ez az egyetlen példány, amelynél – a bejegyzések 
alapján is – feltételezzük, hogy eredetileg már Esz-
tergomban lehetett a XV. és a XVI. század fordulóján, 
hiszen a pécsi egyházmegye érseki tartományának 
központjaként igényt tarthatott a pécsi egyházme-
gyében használatos misekönyvre.

A pannonhalmi pergamen-példány
A Missale Quinqueecclesiense pannonhalmi perga-
men-példányának adatai: Mérete 245 x 180 mm; ter-
jedelme pedig 297 levél.29 A pannonhalmi kötet szép 
kiállítású, XVII. századi fatáblás, bordós-lila selyem-
kötésű,30 az első és a hátsó kötéstáblán díszes ezüst 
neogótikus sarokveretekkel és öt-öt apró, gombszerű 
köldök- és díszítő funkciójú verettel, továbbá neogó-

tikus díszítésű kapcsokkal/csatokkal, valamint ara-
nyozott metszéssel ékesített, pergamenre nyomtatott 
példány. A kötet jelzete 122. H. 27. (Korábbi jelzete 
123b E 27 volt.)31

A példány címlapja elrongyolódhatott, hiszen a he-
lyén található más tapintású pergamenlap található, 
az első ívfüzethez ragasztva. A Paep-féle kiadói jelvé-
nyes „címlap” hajdani meglétére utal, hogy tiszta per-
gamenlevél rectóján megtalálható a kék ecsetvonással 
berajzolt kiadói jelvény körvonala, amely nagyobb 
(137x98 mm), mint a hivatalosan megjelent metszet, 
de mégis úgy véljük, hogy ez annak korábbi meglété-
re való utalásként került bele.32 Fölötte és alatta több 
kéztől származó possessor-bejegyzések olvashatók: 
„Et famulos tuos summum Pontificem Imperatorem 
et Imperatricem reges et principes nostros et omnem 
populum et (na)tionem ab omni aduersitate custodi 
pacemque et salutem nostris [olvashatatlan szó] de 
temporibus et ab [olvashatatlan szó] tua cunctam [?] 
repelle nequitiam P D N J X F t. p. t. […] et regnat 
etc.” A kiadói jelvény megjelölt helye alá az aláb-
bi 17. századi possessor-bejegyzés került: „Liber 
Conventus M[onasterii] S[ancti] Martini in S[acro] 
Monte Pannoniae Ord[inis] S[ancti] Benedicti 
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Congregationis Cassinensis”.33 A pannonhalmi pél-
dányhoz három kéziratos (két különböző írásforma) 
levél lett utólag hozzáfűzve (In festo convensionis 
sancti pauli apostoli sequentia, Contra ob locutores 
& detractores, Oratio, Antiphona).34 Hiányzik továb-
bá a CCLXIV. levél.

9. ábra
A pótolt ív első levelének rectója a possessor-

bejegyzésekkel és a megrajzolt kiadói mesterjegy keretével

Az OSZK pergamen-példányának beszerzésekor az 
1878-as Magyar Könyvszemlében találtunk utalást a 
Magyarországon akkor megtalálható pergamen pécsi 
misszálékra is: „Ezen mise-könyvnek még két hár-
tyára nyomatott példányát ismerjük: a pannonhalmi 
főapátság és a pécsi püspökség könyvtárában.”35 Ez 
volt az első utalás a Pannonhalmán fellelhető pél-
dányra. Ezután az 1896-ban megjelent Régi Magyar 
Könyvtár lajstromában találjuk meg ismét a pannon-
halmi példányt, majd 1904-ben Récsey Viktor írta le 
a pannonhalmi ősnyomtatványok között.36

Hivatkozása szerint Szigeti Kilián már korábban 
megállapította, hogy a misekönyv Tolnai Máté fő-
apát (1500–1535), korábbi pécsi klerikus, királyi 
kancelláriai jegyző idején Pannonhalmán volt. Tol-
nait II. Ulászló király 1500-ban nevezte ki pannon-
halmi (szentmártonhegyi) apátnak. A Pécsi Missale 
tulajdonlását korabeli katalógusban nem lelhetjük 
fel, hiszen az akkori könyvtár állományáról nem 
maradt fenn jegyzék. Azonban egy Tolnai idejéből 
származó Inventárium nyitva hagyja ezt a kérdést: 10 
misekönyvet, 4 bibliát, 11 énekeskönyvet jegyeztek 
fel benne.37 Lehetséges, hogy a tíz misekönyv egyi-
ke a pécsi volt.

8. ábra
A pannonhalmi példány selyemkötése az ezüst díszekkel és veretekkel és a meglevő kánonképe
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A legbiztosabb és 
nyomon követhe-
tő adatot már a kö-
vetkező századból 
fennmaradt forrá-
sok szolgáltatják. 
Az egyik a 17. szá-
zadból Himmelreich 
György kormányzó-
apát (1607–1637) 
va lószínűleg 1629-
ből származó kötet-
katalógusa. Him-
mel reich halála után 
könyvtárának egy ré-
sze átkerült a pan-
nonhalmi Főapátsági 
Könyvtárba. Ebben 
írásos dokumentációját kapjuk annak, hogy a pécsi 
misekönyv a könyvállomány részét képezte. Egy má-
sik, 1658-ban összeállított Benedek-rendi inventári-
umban szerepelt ismételten a pécsi misekönyv.38

Azonban a pannonhalmi példány szerzetesi hasz-
nálatra utaló jegyei alátámaszthatják azon új fel-
tételezésünket,39 miszerint a pécsi misekönyv egy 
példányát Tolnai nem működése kezdetén, hanem 
1526 után a pécsi egyházmegye területén levő szek-
szárdi bencés apátságból való menekülésekor hoz-
hatta magával a fontosabb levéltári iratok, a becses 
kincsek, továbbá – a bátaiak szerint – a Szent Vér 
ereklye társaságában, majd a pannonhalmi várban 
helyezte biztonságba.40 Ekképpen a monasztikus 
jegyek közvetlenül, a Szent Egyed mise kiemelése 
pedig közvetetten is a szekszárdi bencésekre utal-
hatnak. Szent Egyed miséjének kiemelése miatt eset-
leg somogyvári, vagy Somogyvártól függő apátsági 
előzményekre következtettek.41 A Pécsi Missale szép 
kiállítású, gazdagon díszített ősnyomtatvány, becses 
„kincs” lehetett, amelynek saját korában is igen nagy 
értéke volt. A fenti feltételezésünk szerint, valamint 
a katalógusokban való feltüntetéseket végigkövetve 
a pécsi misekönyv is a Bécsből visszahozott doku-
mentumok között lehetett, így elképzelhetően bejárta 
a Pannonhalma–Bécs–Pozsony–Pannonhalma utat.

A pécsi misekönyv második kiadásának  
fakszimiléje (2009)
A Missale Quinqueecclesiense második kiadásának 
fennmaradt három pergamen-példánya közül mind-
egyik hiányos, de szerencsére minden példány más-

hol: „címlapok”, díszes iniciálét tartalmazó levelek 
kerültek ki belőlük, a pécsi pergamenből pedig hiány-
zik a festett kánonkép is. 2009-ben a pécsi egyház-
megye millenniumára Mayer Mihály megyéspüspök 
(1989–2011) fakszimile-kiadásban megjelentette az 
egyetlen hiánytalan,42 velencei nyomtatású, 1499-es 
pécsi misekönyvet.
Az exkluzív zöld bársonnyal bélelt fadobozban, kézi 
bőrkötéssel, az eredeti pécsi példány reneszánsz dí-
szítéseinek és vereteinek másolatával ékesített, mo-
dern technikai eszközökkel nyomtatott, aranyozott 
díszítésű és metszésű fakszimile-misekönyv43 mellé 
egy zöld vászonkötéses kísérőtanulmány-kötet is 
került. Ebben egy összefoglalóval Fedeles Tamástól 
Ernuszt Zsigmond püspök életpályájáról, egy elem-
zéssel Török Józseftől a Pécsi Missale liturgiai és 
művészettörténeti értékéről, valamint egy történeti 
áttekintéssel a jelen tanulmány szerzőjétől a pécsi 
misekönyv második kiadásának fennmaradt példá-
nyairól, illetve sorsáról. A pécsi ősnyomtatvány-
misekönyv 500 számozott példányban jelent meg. 
A fakszimile-kiadás technikai munkálatait Schöck 
Gyula szekszárdi kiadóvezető végezte. Bemutatója 
egy liturgikus konferencia keretében 2009. november 
13-án volt a pécsi Dómmúzeumban.

Pécsi egyedi szertartások
A középkorból fennmaradt pécsi misekönyvekben 
egyedi, helyi rítusok jelennek meg. A középkori pé-
csi egyházmegyében Pünkösd ünnepének nyolcada 
helyett a Szentháromságot ünnepelték, a pécsi mise-
könyvek ékes bizonyítékai és egyetlen fennmaradt 
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10. ábra
A Pécsi Misekönyv fakszimile kiadása (Szekszárd, 2009) (Fotó: Schöck Gyula)
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forrásai Szent Livinus mártírpüspök és vértanú kö-
zépkori kiemelt pécsi tiszteletének, a Balog nembeli 
Széchy Pál püspök (1287–1306) által elrendelt kör-
menet „forgatókönyve”.
Jelen tudásunk szerint a Pécsi Misekönyv első ki-
adásából Magyarországon fennmaradt példányt nem 
ismerünk. A pécsi könyvkultúra számára a velencei, 
1499-es második kiadása pedig az egyetlen korabe-
li, eredeti ősnyomtatvány, amely az egyházmegyé-
ben a Török Hódoltság után fennmaradt, pontosab-
ban visszakerült, és szerencsésen még három másik 
példányban is fellelhető, amelyek egyike a való-
színűsíthető pécsi egyházmegyei tulajdonban volt, 
valamint a könyvkiadás szempontjából is érdekes 
papír-példány.
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Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Kunst und 
Architektur in Pannonien 1000–1541. A Magyar Nemzeti Ga-
léria 1994 október – 1995 február. ungarische Nationalgalerie 
Oktober 1994 – Februar 1995. Budapest, 1994. 439. (IX–17. 
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és ősnyomtatványai = Magyar Könyvszemle, 1937. 35–49. 
[47–49.] Szabó Károlyra hivatkozva 5 példányt (OSZK per-
gamen és külön esztergomi pergamen) említ, kiemelten 
pécsi példány.]
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példányai]

HORVÁTH Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ős-
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1869. 93–95. p. [Az esztergomi (később OSZK), a pécsi per-
gamen, és az OSZK papír-példányainak leírása.]
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Könyvkiállítási Emlék. Budapest, 1882. 128. p. (57–58. tétel) 105. 
(265. szám – pécsi példány)

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának magyar történeti és 
irodalomtörténeti kiállítása = Magyar Könyvszemle, 2. évf. 
1877. 5. sz. 261–320. p. (310. – 14. tétel) [Csak bibliográ-[Csak bibliográ-
fiai leírás.]
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fakszimile kiadása]. Schöck Kft. – Szent István Társulat, 
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vezése körül felmerült kérdések 1812-ben = Magyar Könyv-
szemle, 1904. 1. sz. 1–45. p.

KÖRMENDI Kinga: Missale secundum morem alma ecclesie 
Quinqueecclesiensis, Venezia, Johannes Emericus por 
Johanne Paep librario Budansi, 1499. Facsimile kiadás, 
kísérőtanulmányok: Fedeles Tamás – Török József – Po-
hánka Éva, Szekszárd, Schöck Kft., 2009. 287 p. + LXXVII 
p. = Irodalomtörténeti Közlemények, 114. évf. 2010. 1. sz. 
80–84. p.

A Pannonhalmi Főapátság története. Harmadik korszak. Az 
uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak 

főapátsággá való szervezése. 1405–1535. Sörös Pongrác – 
Rezner Tibold (Szerk.) (A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend 
története 3. Erdélyi László (Szerk.). Stephaneum Nyomda 
R.T., Budapest, 1905. 796–799. p.

SARBAK Gábor: Könyvkultúra In: A Pécsi Egyházmegye tör-
ténete I. A középkor évszázadai (1009–1543) Szerk. Fe-
deles Tamás, Sarbak Gábor, Sümegi József. Pécs, 2009. 
573–585. p.

SZAKÁLY Ferenc: Pannonhalma a török időkben. In: Mons Sacer 
996–1996. Pannonhalma 1000 éve. 2. kötet. Pannonhalma, 
1996. 13–24. p.

TIBOLD Gábor Attila: A Pannonhalmi Könyvtár története. Különös 
tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig. (Pannonhal-
mi Füzetek 45.) Pannonhalma, 1961. 99. 20–21. p.

TÖRÖK József: A Pécsi Misekönyv In: A Missale secundum 
morem Alme Ecclesie Quinqueecclesiensis tanulmányköte-
te [A Pécsi Missale fakszimile kiadása] Schöck Kft. – Szent 
István Társulat, [Szekszárd], 2009. XXXIII–XLIV. p.

VARGA Szabolcs: Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. szá-
zad második felében = Per Aspera ad Astra, 2. évf. 2015. 
1. sz. 34–43. p.

Zeitschrift von und für ungern, zur Beförderung der vaterländischen 
Geschichte, Erdkunde und Literatur. Hrsg. Von Ludwig v. 
Schedius. Jg. 1804. Im Verlag bey Conrad Adolph Hartleben, 
Pesth, 1804. VI. Bd. II. Heft. 84–85. p.

Beérkezett: 2019. július 8.

Az év fiatal könyvtárosa

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 51. vándorgyûlésén Bors Anikó, a Központi  

Statisztikai Hivatal Könyvtárának munkatársa vette át „Az év fiatal könyvtárosa” díjat,  

aki az óvodások, az általános iskolások és a gimnazisták számára kidolgozott játékos  

könyvtárismereti, ismeretterjesztô és adattárhasználati programjáért nyerte el  

az MKE és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös elismerését.

Forrás: Katalist, 2019. július 3. Rózsa Dávid híre alapján

 A PÉCSI MISSALE KÉT KIADÁSÁNAK FENNMARADT PÉLDÁNYAI ÉS HELYI JELENTÔSÉGÜK 

5
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Elhunyt dr. Gomba Szabolcsné dr. Lábos Olga 
(1935–2019)

Forrás: https://www.napkut.hu/naput_2004/2004_10/112.htm 

A család gyászjelentésében olvasható: 2019. május 8-án, életének 84. évében elhunyt dr. Gomba Szabolcsné 
dr. Lábos Olga, a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár egykori fő-
igazgatója, a hazai könyvtár-szakmai közélet elismert szakértője. 
Gomba Szabolcsné 1935. október 28-án született Sátoraljaújhelyen. 1958-ben szerzett történelem-ma-
gyar szakos tanári diplomát a KLTE bölcsészettudományi karán, majd 1968-ban felsőfokú könyvtárosi 
diplomát is. Az Egyetemi Könyvtárban 1962-től dolgozott, 1971-ben nevezték ki a Gyarapítási osztály 
élére. 1971-ben  doktori fokozatot is szerzett, disszertációját irodalomtörténeti témából írta. A régi magyar 
irodalom iránti érdeklődése a későbbiekben is megmaradt, számos kimagasló irodalomtörténeti publi-
kációt eredményezett. Csűry István főigazgató halála után ő vette át az Egyetemi Könyvtár vezetését; a 
posztot 1980 és 1995 között töltötte be, ekkor vonult nyugdíjba.    Az Egyetemi Könyvtár vezetésében 
„legnagyobb eredményként azt könyvelhetem el, hogy végre tudtam hajtani az egyetemi könyvtári élet ún. 
rendszerváltását: a hagyományos manuális  rendszert sikerült egy új, integrált számítógépes könyvtári 
rendszerrel, az amerikai Voyagerrel felváltani […]” – írta a Könyv és Könyvtár 2005-ös kötetében (443. 
p.). Alapműnek tekintjük fordítását Jane Baumont szakkönyvéről (Retrospektív konverzió: gyakorlati 
vezérfonál könyvtárosok számára. Debrecen, Kossuth Egyetemi Könyvtár, 1999.).  Sikeresen végrehaj-
totta a könyvtár számítógépes infrastruktúrájának kiépítését és megoldást talált a könyvtár nyomasztó 
helyhiányára is. Az 1980-as évektől kezdve három sorozatnak is (Könyv és Könyvtár, Régi Tiszántúli 
Kéziratok, Régi Tiszántúli Könyvtárak) szerkesztője volt és támogatta a könyvtár egyéb szakmai kiadvá-
nyainak megjelenését is. Tagja volt az MKE elnökségének, részt vett az MKE Könyvszakmai Szövetség 
elnökségének, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának és az NKA Könyvtári szakkollégiumának 
munkájában. 1976-ban Szabó Ervin-emlékéremmel, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kis-
keresztjével ismerték el a munkáját. 

Nekrológ 
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Búcsú Simon Zoltántól 
(1935. július 16. ‒ 2019. május 14.)

Simon Zoltán nem készült könyvtárosnak. 1953-ban magyar-történelem szakon kezdte meg tanulmányait 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem. Az 1956-os eseményekben való részvétele miatt – az 1956. október 
23-ai egyetemi tüntetés egyik szervezőjeként – 1957-1961 között kizárták az egyetemről. Fiatal életének 
nehéz évei után 1964-ben a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár munkatársaként új hivatásra talált.
„Hozzám nőttek a könyvtárak” – nyilatkozta Sütő András gondolatának parafrázisaként, amely leginkább 
jellemezte hálózati–módszertani munkáját.
Törődött a vidék könyvtárainak létrehozásával a könyvek beszerzésétől, rendszerezésükről, az olvasói 
igény felkeltése és kielégítése valamennyi munkafolyamatának szakszerű ellátásáról. S tette ezt a változó 
jogszabályoknak megfelelően 1967-1991 között a módszertani osztály vezetőjeként.
Az általa alapított „Editéka Alapítvány” nevében felesége (Edit) nevét rejtve őrzi. Az alapítvány kurató-
riuma pályázata – „Az Év Könyvtárosa” elismerő cím, oklevél, és jutalom-összeg – az országban egye-
dülálló módon a megye könyvtárosainak szakmai díja volt.
Jelentős érdemei vannak az irodalmi művek, általában az olvasási kultúra, az olvasási szokások szocio-
lógiai vizsgálata terén. Kimutatásokra és statisztikákra alapozva kísérte figyelemmel a magyar olvasó-
közönség ízlésvilágának alakulását a 18. századtól „napjainkig”. A későbbi években is mindig az olvasó 
szemével tekintett a könyvtárra. Az irodalom határkérdéseit feszegetve a lektűr, a bestseller irodalmi ér-
tékeit és a giccs káros hatását mérlegelte.
Irodalomtörténeti munkái közül kiemelkedő Örkény-monográfiája, amelyben feltárja azokat az életrajzi 
mozzanatokat, koreszméket és irodalmi irányzatokat, amelyek Örkény alkotói magatartását formálták, 
témaválasztását, kifejezésmódját befolyásolták.
1968-1990 között az Alföld rovatvezetőjeként, 1987-től az Írószövetség Kelet-Magyarországi csoportjá-
nak titkáraként tevékenykedett. Kitüntetései igazolják irodalmi és kritikai tevékenységének elismerését: 
József Attila-díj (1991), Kölcsey-díj (1995), Alföld-nívódíj (1991).
Könyvtárigazgatóként (1991. április 1-től–1995. december 30-ig) támogatta az új szakmai kezdeménye-
zéseket, hagyta dolgozni munkatársait.
Vidám természete mindenkor szórakoztató társaságot jelentett. Éveken át könyvtári Mikulásnak öltözve 
szerzett örömet gyermekeinknek.
Számtalan irodalmi és könyvtár-szakmai írását összegyűjteni egy életmű bibliográfiában régi és új kol-
legák közös feladata kell, hogy legyen.
Az emlékezés búcsúperceiben fejet hajtunk emberi kiválósága és szakmai teljesítménye felett.

„Olyan csend van, így nélküled, / Hogy szinte hallom, Amit még utoljára Akartál mondani”

Nyugodj békében, kedves Simon Zoltán!
Gellér Ferencné dr.
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Középpontban a nyílt tudomány 
Focus on Open Science konferencia a Magyar  
Tudományos Akadémia Könyvtárában

BÓDOG András

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban (MTA 
KIK) működő EISZ Nemzeti Program és a Scientific Knowledge Services (SKS) 
2019. szeptember 17-én negyedik alkalommal tartotta konferenciáját, melynek 
központi témája a nyílt tudomány kutatói közösségekre kifejtett ösztönző hatása 
volt.
Az angol nyelvű konferenciát Monok István, az MTA Könyvtár és Információs 
központ főigazgatója nyitotta meg. A nyílt tudomány lényegében a nyitott társa-
dalom egyik ismérve – erről számolt be a konferencia első előadója és egyben 
moderátora, az SKS-t képviselő Tiberius Ignat. A citizen science-nek  közösségi 
tudománynak1 nevezett terület foglalkozik a civilekkel közös tudományos együtt-
működés kérdéseivel. Napjainkban a tudományos életben egyre több kutatáshoz 
kapcsolódnak aktív civil résztvevők. Számos vizsgálat igazolta már ki a különféle 
kutatásokban részt vevő közösség erejét: például a biológusok 1975 óta figyelik 
a pompás királylepkék vándorlását Észak-és Közép Amerikában közösségi köz-
reműködők segítségével. Németországban közösségi adatgyűjtés során jutottak a 
mérőállomások adatait kiegészítő információkhoz a környezetszennyezés mérté-
kéről; az Atlanti-óceán mindkét partján hasonló módszerrel rögzítik a hullámok 
hatásait is. 
Jól alkalmazható módszer ezen a területen a crowd sourcing (közösségi közremű-
ködés) és a gamifikáció (játékosítás). Ez utóbbira a millió felhasználóval rendel-
kező videojátékok, konkrétan az EVE Online nevű science-fiction szerepjáték 
közösségét hozta példának az előadó, amikor például olyan tudományos kutatá-
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sokba vonják be a résztvevőket, mint az emberi pro-
teinatlasz feltérképezése. Az Európai Unió kiemelt 
területként kezeli az open science (nyílt tudomány) 
kérdéseit. Az Open Science Policy Platform (OSPP) 
az Európa Tanács égisze alatt működik, és a LIBER-
rel2 (Európai Tudományos Könyvtárak Egyesülete) 
együttműködve határozza meg a nyílt tudomány 
irányait. A könyvtárak elsősorban közvetítőként 
tudnak szerepet vállalni a kutatók és a bevonandó 
közösség képviselte felek között. Magyarországon 
a nemzetközi GLOBE3 és ESSRG (környezeti- és 
társadalomtudományi kutatócsoport)4 programok 
részeként figyelhető meg a nyílt tudományos tevé-
kenység. A nyílt tudomány egyik fő jellemzője az 
általános jellegű ismeretterjesztés és tudomány nép-
szerűsítése, valamint az a célkitűzés, hogy maguk a 
tudósok váljanak jobb állampolgárokká, a közösség 
közvetlenebb tagjaivá. Délutáni előadásában Daniel 
Wyler, a Zürichi Egyetem professzora, a zürichi Ci-
tizen Science Center alapítója mutatta be saját pro-
jektje ismertetésével az intézetben folyó közösségi 
tudományos tevékenységet. 
Paul Ayris, a University College London (UCL) kiadó 
ügyvezető alelnöke és a LIBER korábbi igazgatója a 
nyílt tudománynak az európai egyetemekre gyakorolt 
hatását elemezte, ugyancsak a saját vállalata példáján 
keresztül. Az Európa Tanács irányításával elkészült a 
LERU (Európai Kutatóegyetemek Ligája)5 szolgálta-
tástervezete a következő évekre. Ebben a UCL kiadó 
új publikációs modellekkel tűnik ki: a 2020 januárjá-
tól érvényes új irányelv, a Plan S keretében bevezetik 
a fizetős és nyílt hozzáférési megoldásokat egyaránt 
tartalmazó hibrid publikációs formát, valamint alter-
natív kiadói platformokat is kialakítanak a nyílt hoz-
záférés támogatásaként. A Plan S követelménye sze-
rint ugyanis minden állami és uniós finanszírozásból 
megvalósult tudományos publikációnak open access 
folyóiratban is meg kell jelennie.6 Felhőalapú szolgál-
tatást is terveznek az ingyenes publikációk közzété-
telére a UCL RDR-ben (Research Data Repository). 
Nemcsak az UCL képviselője, hanem gyakorlatilag 
az összes előadó érvelt az impakt faktoros folyóiratok 
eltúlzott fontossága ellen. Az UCL is arra törekszik, 
hogy az impakt faktor helyett a publikációk valódi 
tartalmi értéke számítson a közleményt megjelentető 
folyóirat hírneve, rangsora helyett. Előadása végén 
Paul Ayris online szolgáltatási statisztikájuk alapján 
ismertette a kiadótól leggyakrabban letöltött könyvek 
címét. Minden könyvtár számára hasznos információ, 
hogy a legnépszerűbb, legtöbbször letöltött köny-
vek mindegyike a közösségi médiával foglalkozik. 
A könyvtáraknak érdemes saját gyűjteményük e té-

mában releváns példányait kiemelten felhasználni 
szolgáltatásaik népszerűsítése során.
 A Taylor & Francis kiadó képviselője, Nicolo Pierini 
szerint a publish or perish7 felfogás többé nem érvé-
nyes, mert felváltotta a publish and perish8, mivel a 
publikációk mennyisége olyan méreteket öltött, hogy 
egyre nehezebbé válik a lényegi információ megra-
gadása. A gépies (kötelezően teljesítendő) informá-
ciógyártás helyett arra kellene összpontosítaniuk a 
kutatóknak, hogy mi a célja a kutatásnak, és hogy 
a tudományos kutatások hogyan változtatták meg 
a világot. Új médiumok és szolgáltatások jelennek 
meg (tudományos témájú podcastek, online cikk-
írói kurzusok) annak érdekében, hogy a folyóiratok 
presztízse helyett a kutatások lényegi tartalmára és 
eredményeire helyeződjön a figyelem. A szemlélet-
váltás része, hogy új tudománymetriai módszertan 
kidolgozása is szükséges, és figyelmet kell szentelni 
a kevésbé nevesnek tartott folyóiratokban megje-
lent tanulmányokra is, különösen annak fényében, 
hogy a kiadó adatai szerint a megjelent publikáci-
óknak csupán 20%-a kerül elolvasásra. Az új mód-
szertan része a Research Metrics Guide (kutatások 
tudománymetriai segédlete), amellyel a szerzőket 
tájékoztatják az open access publikálás lehetőségeiről 
és módszereiről. A publikációk népszerűsítését elő-
segíthetik az e-print megosztási szolgáltatások, ahol 
a szerzők pl. fél év késleltetés után nyomon tudják 
követni publikációik olvasottságát, lemérhetik mű-
veik ismertségét, használtságát. Szintén az új mód-
szertan része az Initiative for Open Citations 2020,9 a 
Metadata 202010 projektekben való részvétel, melyek 
közös jellemzője a tudományos mérések, idézések, 
metaadat-menedzsment nyílttá és átláthatóvá tétele.
 Ximena Alvira kutatóorvos, az Elsevier kiadó szak-
értője az oltásellenes mozgalmak sajnálatos nép-
szerűsége okán érvelt a tudományos kutatások nép-
szerűsítése mellett. Felmerül a kérdés, hogy a káros 
téveszméket kordában tudja-e tartani a tudomány a 
közéletben. Folyamatosan növekszik az oltásellenes-
ségre reflektáló publikációk köre, amelyek eredmé-
nyeit a többi előadó által is bemutatott új, alternatív 
tudománymetriai megoldásokkal könnyebben lehet a 
közélet színterére áthelyezni, cáfolva a téveszméket. 
A tudományosan alátámasztott információk akkor 
tudják alakítani a közvéleményt, ha egyrészt közért-
hető nyelven informálják a lakosságot, a döntésho-
zókat és az egészségügyben dolgozókat, másrészt 
pedig azzal, ha a kutatás folyamata teljes egészében 
átláthatóvá válik és minőségi a tartalma is. Utóbbia-
kat hívatott biztosítani az Equator hálózat11 az egész-
ségügyi szaktájékoztatás területén. A jó példák bemu-
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tatása minden adandó alkalommal erősíti a bizalmat 
a tudományban, alátámasztva annak hasznosságát és 
hatékonyságát.
A Granadai Egyetem kutatója, Alberto Martín Martín 
a tudományos körökben gyakran kritizált Google 
Scholart (Google Tudóst) vette górcső alá a rendszer 
által biztosított nyílt forrású metaadatokra fókuszál-
va. A kétezres évek elején a legtöbb kiadó zárt rend-
szerűvé alakította metaadat-állományát, azonban a 
nyílt forrású rendszerek elterjedésével megjelentek 
az ingyenes metaadat-állományok, elsősorban az in-
formatikai óriáscégek (Google, Microsoft) által lét-
rehozott felületeteken. Ezen metaadat-gyűjtemények 
célja, hogy hatékonyan segítsék a felfedezendő tartal-
makat. A Scholar sok szempontból atipikus Google 
termék, mivel ingyenességén túlmutatóan, a hasz-
nálóiról nem gyűjt adatokat. Előnye a nyílt forrás 
és a tág lefedettség, ugyanakkor hátránya, hogy ez 
a lefedettség messze nem éri el a neves adatbázisok 
hasonló állományait, mert nem a legjobb a taxonó-
miája és rengeteg duplumot tartalmaz, legyen szó 
szerzői profilokról, hivatkozásokról vagy tanulmá-
nyokról. Továbbá kevésbé átlátható a publikációs 
folyamat, és a rendszer a könnyen manipulálható egy 
harmadik fél által. Mivel ez a forrás a legismertebb és 
legkönnyebben hozzáférhető tudományos adatbázis, 
ezért megfontolandó széles körű használata az open 
acces publikációknál.
A további előadásokban az egyes kiadók mutatták 
be a nyílt tudományt támogató szolgáltatásaikat. 
A Web of Science a brit felsőoktatás új minősé-
gi kutatási tevékenységét szavatoló keretrendszer 
(Research Excellence Framework ‒ REF 201412) 
megállapításaira reflektálva alakította ki kínálatát, 
tudtuk meg Martin Szomszortól, az Institute for 
Scientific Information kutatási-elemző osztályának 
vezetőjétől. A Wiley kiadó open access-fejlesztésért 
felelős szakembere, Kathryn Sharples az ügyfél- és 
partnerközpontú megközelítésben látja a sikert. Ki-
emelte, hogy a szerződéskötéseknél nem létezik ál-
talános, minden országban használható modul, mert 
fontos az egyes régiók egyedi jellegzetességeinek 
figyelembe vétele. A De Gruyter kiadó nyílt forrású 
ökoszisztéma kialakításán fáradozik open access fo-
lyóiratok megjelentetésével és szolgáltatásával. Emily 
Poznanski stratégiai igazgató szerint mindezzel a De 
Gruyter jelenleg a legtöbb nyílt forrású tartalmat kí-
náló kiadó a piacon.
A Royal Society értékelése szerint a nyílt tudomány 
egyre elfogadottabbá, nívósabbá válik a tudomá-
nyos életben. Ennek ellenére Andrew Dunn, a Royal 
Society Open Science folyóirat főszerkesztője szerint 

is elkerülhetetlen a kultúraváltás a tudományos pub-
likációban. Javasolja a pre-print szerverek és a post-
publikációs lektorálás nagyobb mértékű elterjedését. 
Példaként a Dryad és Figshare adatrepozitóriumokat 
említette.
Dér Ádám, az MTA EISZ tartalomfejlesztési osz-
tályának vezetője a kiadókkal történt szerződéskö-
tések legújabb hatásait prezentálta. Az open access 
jelentősége nálunk is folyamatosan nő: 2015-ben 
például már a publikációk 47%-a volt szabadon hoz-
záférhető. Ez a szám azóta is növekszik, ahogy az 
elérhető adatbázisok száma, és ezzel párhuzamosan 
az EISZ konzorcium költségvetése és a programban 
résztvevő intézmények hozzájárulása is jelentősen 
megnövekedett. Legutóbb az Akadémiai Kiadó kö-
tött szerződést az EISZ-szel, megjelentetve minőségi 
kiadványaik elektronikus változatait a konzorcium 
portfóliójában. Minderről Réffy Balázs, az Akadémiai 
Kiadó ügyvezető igazgatója számolt be.
A konferenciát panelbeszélgetés zárta Brigitte Komp 
(Bécsi Egyetem), Diane Geraci (CEU könyvtár), 
Paul Ayris és Martin Szomszor közreműködésével.
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Lelkes aktivitás?  
Kényszerû behódolás?  
Átmentési kísérlet? 
Újabb elemzések a német közkönyvári vezetôk 
mozgásterérôl és magatartási mintáiról  
a náci uralom alatt (1933–1945)

A Wolfenbütteli Könyvtár Könyv- és Médiatörténeti Munkabizottság (Wolfenbütteler 
Arbeitskreis für Bibiliotheks-, Buch- und Mediageschichte) 2015. szeptemberi ta-
nácskozásának szerkesztett anyagait jelentette meg a Harrassowitz kiadó 2017-
ben.
Sven Kuttner és Peter Vodosek szerkesztők tömör bevezetője után a kötetben ti-
zenkét dolgozat kapott helyet. Az első írás áttekintés a téma kutatásának eddigi 
eredményeiről. A továbbiakban nyolc biográfiai megközelítést kapunk, köztük a 
katolikus egyház égisze alatt működő Borromäusverein (1845–) vezetőjéről, illet-
ve a linzi könyvtárügy felelőséről. A további írásokban a württenbergi evangéli-
kus könyvtárakról, majd az eddig „terra incognitá”-nak számító kérdésről, a német 
megszállás alatt sínylődő Dánia (1940–1945) közkönyvtárügyéről olvashatunk 
tartalmas elemzéseket.
Alábbiakban szemlézünk (nem térve ki minden dolgozatra): a tényleges vezető sze-
mélyek esetén látjuk indokoltnak a beható ismertetést a szakmai pálya és aktivitás 
címben jelzett móduszairól.
A német könyvtártörténeti publikációk az elmúlt hetven évben több paradigmatikus 
változást éltek át. Először – a háború utáni évtizedben – a tárgyalt korszak képviselői 
„megmagyarázták” korábbi tetteiket (főként önéletrajzi anyagokban), kidomborítva 
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Volksbibliothekare im National
sozialismus : Handlungsspiel
räume, Kontinuitäten, Deutungs
muster / Hrsg. von Sven Kuttner ; 
Peter Vodosek. – Wiesbaden : 
Harrassowitz V. 2017. – 324 p. 
ISBN 9783447107204

azon szándékukat, hogy a nehéz körülmények ellenére biztosítsák a lét-
fontosságú intézmények működését, továbbélését. Mai köznyelvi szóval 
élve: bizony „maszatoltak”. Ezzel jó ideig kimerült a múlt megidézé-
se; a hatvanas évek elején egy szakértő (Adolf von Morzé) fel is rótta a 
közkönyvtárosoknak, mintha nem érdeklődnének múltjuk iránt.
Lényegében az elmúlt harminc-negyven év hozott elmélyült, érdemi ku-
tatást (komoly levéltári feltárásokkal stb.). Az első monográfia, Andreas 
Kettel műve (Volksbibliothekare und Nationalsozialismus) 1981-ben lá-
tott napvilágot, ezt követte Engelbrecht Boese máig alapvető könyve (Das 
öffentliche Bibliothekswesen im Dritten Reich) 1987-ben. Igen fontos 
elemzés az amerikai Margaret Stieg átfogó munkája (Public libraries in 
Nazi Germany, 1992).
Az általános kérdésfelvetéseket követően ma fontossá válik a személyi 
megközelítés: ezért kiemelkedő fontosságú a jelen kötet három olyan 
dolgozata, amely a náci időszak közkönyvtári vezetőinek (akkori szó-
használattal: „Führerjeinek”) tevékenységét vázolja.

Angela Graf Wilhelm Schusterről (1888–1971) írt, végigkövetve élet-
útját (37–66. p.). Schuster patikus-családban született, egyetemi tanul-
mányai végén doktorált, majd a háborúban vett részt: frontélményei 
mindvégig befolyásolták működését, ahogy sok kortársáét is. A háború 
után lett könyvtáros, méghozzá Erwin Ackerknechthez, Walter Hofmann 
fő vitapartneréhez, vagyis a közkönyvtári „irányvita” (Richtungstreit) 
„stettini” (ma Szczecin, Lengyelország) liberálisabb táborához kapcso-
lódva, egyben közvetítő szerepet is vállalva a két szemlélet közt. Korábbi 
frontharcoshoz méltóan a politika terén nemzeti konzervatív nézeteket 
vallott, eközben könyvtári nézetei inkább liberálisnak minősíthetők. 
A háborút követően a német többségű – Lengyelországhoz kapcsolt 
– Felső-Szilézia terület (Kattowitz, Katowice) „határövezeti” könyv-
tárait (Grenzbibliothek) szervezte. Részt vett a közkönyvtári egyesület 
(Verband Deutscher Volksbibliothekare) létrehozásában (1922), ekkortól 
egyre intenzívebb szakmai publikálást is vállalt. 
Ezután berlini állás következett (1926), miközben 1928-ban az egyesü-
let vezetőjévé választották. 1931-ben Hamburgban városi könyvtárve-
zető lett, ahonnan 1934-ben tért vissza a fővárosba, átvéve a tekintélyes 
Gottlieb Fritztől a városi könyvtár vezetését. (Fritzet a náci hatalom 
távolította el.) Ezelőtt, 1933-ban – Hitler hatalomátvételét követően –, 
de még a Goebbels által támogatott, a májusi könyvégetésekhez ösz-
szeállított „feketelista” létrejötte előtt, márciusban selejtezni kezdte a 
hamburgi állományt, egyértelműen náci szempontokat előtérbe helyez-
ve. Ezt követte az iskolai könyvtári állományok „megtisztításában” való 
érdemi közreműködése. 1933 őszén az egyesület közgyűlésén (Hanno-
ver) megfogalmazta, hogy a hitleri „nemzeti szocialista forradalom tá-
mogatása évszázadokra szólóan a mi feladatunk.” 1933–1935-ben a B. 
Rust (1883–1945) által vezetett Tudományos, Nevelésügyi és Népmű-
velési Minisztérium (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung, röviden: REM) és a Goebbels-féle propagandami-
nisztérium (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) 
vezetése presztízsharcot folytatott a közkönyvtárak irányítási jogáért. 
Ebben Schuster inkább az előbbit támogatta, de előre belenyugodott az 
általa meghatározónak tartott Göring és Goebbels álláspontjába. „Sala-
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moni” döntés született: az intézmények az előbbi-
hez, a szakmai képviselet (egyesület) és a személyek 
azonban Goebbels művészeti-irodalmi kamarájához 
(Reichskulturkammer) kapcsolódtak kötelező-kizá-
rólagos jelleggel (aki nem tag, nem dolgozhat). 
Schuster egy rövid időre a közkönyvtári szakma 
„Führer”-je lett (minden döntéshozó ponton ő szere-
pelt), ám hamarosan át kellett adnia e szerepet Franz 
Schriewernek. A háborúban újabb frontszolgálat kö-
vetkezett, utána rövid ideig hadifogoly, majd 1946-
tól megbecsült oktató Nyugat-Berlinben, akinek 70.  
születésnapjára (1958) Festschrift is született.
Az új „Führer” tehát Franz Schriewer (1893–1966) 
lett, róla Uwe Danker dolgozata olvasható a kötetben 
(67–118. p.). Apja asztalosként tevékenykedett, de 
feltörekvő család lehetett, hiszen Franz nem csupán 
érettségizett, hanem 1913-tól, majd a háborút köve-
tően germanista és művészettörténeti tanulmányokat 
is folytatott Kielben. Ez a császárkorban eléggé ritka 
mobilitás a kispolgári származású fiatalembernek 
merőben új lehetőséget biztosított. Ehhez nyilván 
komoly személyes teljesítményt kellett nyújtania. 
1921-ben porosz állami pénzen a Dániához csatolt 
Észak-Schleswig területén szervezhetett könyvtá-
rakat (e terület 1867–1920 között a német-porosz 
Schleswig-Holstein része volt). A német támogatás 
ráadásul (egy főre számolva) magasabb volt, mint 
a tényleges porosz tartományban. Mindez a szo-
ciáldemokrata vezetésű weimari köztársaság sajá-
tos kétarcú tünete: a határövezetekben erős „nem-
zeti” (Deutschtum-) politikát folytattak, másrészt 
Schriewer szívesen merített a nagy dán népművelő 
N. F. Severin Gruntvig (1783–1872) példatárából, 
ami legalábbis nyitottságát tanúsítja. Tízéves te-
vékenysége komoly eredményeket hozott: körzeti 
könyvtára révén 117 falusi könyvtárat szervezett, 
összesítve 50 ezres állományukat tízezer aktív ol-
vasó forgatta rendszeresen. Schriewer ekkori gon-
dolataiban a „népközösség”-hez tartozás még szer-
vesen kapcsolódott a „világpolgár”-i szemlélethez. 
1933-tól változik a helyzet. Schriewer is érvényesíti 
a „feketelistákat”, néhol akár 40%-nyit is kivonva 
az addigi állományból. Önmagában ezért Schriewer 
nem hibáztatható, hiszen a két fő vitapartner – Walter 
Hofmann és Erwin Ackerknecht – is kereste az új náci 
hatalomhoz való kapcsolódás formáját és lehetősége-
it. Schriewer ellen eközben a helyi náci pártvezetők 
denunciáló feljegyzéseket fabrikáltak. (Jóllehet cél-
pontjuk egyre fontosabb szakmai feladatokat kapott 
a központban, sőt kommunistának bélyegzett mun-
katársát is feljelentette; igaz, később mégis segített 

neki másutt elhelyezkedni.) Így Schriewer jónak 
látta, mielőbb új helyet keresni  magának. 1934. ja-
nuárban az Odera menti Frankfurtba került. A pártba 
is belépett volna, ám Hitler 1933 májusában felvételi 
stoppot rendelt el.
A náci könyvtárpolitika felszámolta az irányvi-
ta két folyóiratát, pontosabban helyükön újat ho-
zott létre, a Die Büchereit1, ebben Schuster mel-
lett Schriewer is aktívan publikált. Egy gondolata 
elegendő illusztációnak tűnik „új” megközelítése 
tekintetében: „A közkönyvtári propaganda hatása 
lassabb, de mélyre hatóbb”. Nem kétséges, vállalta 
e propagandahatás elősegítését. A hatás érdekében a 
könyvtár egészét át kell alakítani: legelsősorban még-
is az állományt kell megszabadítani a „ballasztoktól”. 
Schriewer Frankfurt/Oder könyvtárát közel fél évre 
bezárta, ezalatt az állomány harmadát kivonta, to-
vábbi 15–20%-át „passzív”-nak minősítette (ennek 
használata korlátozott volt), s végül a korábbi 26 500 
kötetből csupán 11 ezer került újra az olvasók elé. 
Ezekben az években Schriewer a Die Bücherei ha-
sábjain szorgalmas könyvértékelő munkát is végzett. 
(1934–1936-ban közel száz renceziót írt.)
1935-ben a minisztérium továbbképzésén már ő tartja 
a meghatározó előadást az „új népkönyvtár” miben-
létéről (Gestalt der neuen Volksbücherei). Eszerint a 
népkönyvtár se nem a tudományos könyvtár oldal-
hajtása, se a „tömeges olvasás” helyszíne; ehelyett 
a német nép „völkisch” szemléletben való formá-
lásának, a „Volkslesen” fejlesztésének támogatója. 
1935 májusában Schriewer a porosz népkönyvtári 
központ élére kerül, s e központ hamarosan az egész 
birodalomra kiterjedő hatáskört kap. A tényleges 
hatáskör azonban csupán a 100 ezer lakos alatti tele-
pülések közkönyvtáraira vonatkozott (1937-től ezek 
vonatkozásában bizonyos tennivalókat kapott), ami 
jelezte a kultúra területén folytatódó közötti konku-
renciaharcot a REM (a népkönyvtári központ felet-
tes hatósága), Goebbels propandaminisztériuma és 
a náci főideológus A. Rosenberg „harci szövetsége” 
(Kampbund für deutsche Kultur) között. Schriewer 
közkönyvtári poltikája az állami jelenlét erősítését cé-
lozta (a helyi igazgatás hátrányára), amivel az orszá-
gos egységesítést kívánta fokozni. Ehhez 30 területi 
„alközpont” létrehozását látta szükségesnek, hogy vé-
gül kb. hétezer önálló könyvtár működjön az ország 
területén. Egy 1940-es elemzés azt állapította meg, 
hogy kis híján hatezer ilyen könyvtár már működik, 
miközben több mint kétezer érdemi felújítást nyert. 
Az egységes szemlélet alátámasztását szolgálta az is, 
hogy Scheriewer a folyóirat szerkesztését is magára 
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vállalta. 1937-ben egy átfogó jogszabály kidolgozá-
sába kezdett, ennek – további centralizálást előirány-
zó – szemlélete azonban nem nyerte el a miniszter 
tetszését, s Schriewer ősszel megvált hivatalától. 
Visszatért korábbi állomáshelyére, az Odera-menti 
Frankfurtba, ahol a háború végéig működött. Eköz-
ben a korszak fontos összefoglaló művét adta ki (Die 
deutsche Volksbücherei), összefoglalva a nemzeti 
szocialista közkönyvtár hivatását. Rövidebb hábo-
rús szolgálat után visszatért Frankfurtba, majd on-
nan 1945 nyarán a brit megszállási övezethez tartozó 
Flensburgba távozott, hogy fiatalkori tevékenysége 
helyszínén kapjon érdemi megbízatást.
A felelősségre vonást megúszta. Könyvtárosként 
és publicistaként akciórádiusza a tartomány hatá-
rán túl többé nem terjedt, itt ellenben szép sikereket 
könyvelhetett el. Eközben szemlélete általában egy-
re pesszimistábbá vált (az olvasás jövőjéről, a köz-
könyvtárról stb.). Magáról úgy nyilatkozott (például 
fiának), hogy nem volt nemzetiszocialista. Papíron 
nem (nem volt párttag), de tényleges szerepével a 
náci ideológiát és politikát támogatta. Kétségtelen, 
hogy eközben a közkönyvtár bizonyos modernizálása 
az ő tevékenységéhez is kapcsolható. Ennek előfel-
tétele: kitűnő szervezőtehetsége és a náci ideológia 
hibátlan kiszolgálása.
A korszak náci könyvtári vezetői közül az egyik 
leglelkesebb bizonyára Fritz Heiligenstaedt (1887–
1961) volt; róla Ragnhild Rabius írt a kötetben 
(257–291. p.). Heiligenstaedt apja klasszika-filológus 
gimnáziumi tanár, akinek halála után fia egyetemi ta-
nulmányainak biztosítására közkönyvtári mellékfog-
lalkozást vállalt. Doktorált, egy egyetemi professzor 
lányát vette feleségül, jó középosztályi karrier lehe-
tősége körvonalazódott előtte, mikor kitört a világ-
háború. Évekig frontszolgálat következett.
A továbbiakban a tanárság (apjához hasonlóan ő is 
görögöt és latint oktatott) és a széles értelemben vett 
felnőttoktatás-népművelés (népkönyvtár, népfőiskola 
stb.) egyként fontos volt számára a Poroszországhoz 
tartozó Hannover tartomány területén. A könyvtári 
együttműködést sikeresen támogatta Volksbücherei 
und Volksbildung in Niedersachsen című híradó-tí-
pusú (néhány oldalas) lapjával, illetve a tanácsadó 
szervként működő intézménnyel (Beratungsstelle). 
210 kisebb-nagyobb népkönyvtár közreműködésével 
könyvtári társulást hoztak létre, mely a világválságig 
(1929) többnyire sikerrel állt helyt.
1933 tavaszán – Hitler hatalomra kerülését követően, 
utólag megállapítható: szinte váratlanul – „döntött”: 
feladata, szaktársaival együtt, a nemzeti szocialista 

tudat általános érvényre juttatása. A könyvégetésre 
való felkészülés jegyében született „feketelistákat” 
követve iskolájában megkezdte az állomány tiszto-
gatását. Ősszel publikált írásában elvi szinten sür-
gette a „népet” fenyegető erők elleni átfogó tudati 
küzdelmet: a „könyvtáros is az új birodalom egyik 
tevékeny katonája (Arbeitssoldat) legyen” – hang-
súlyozta Heiligenstaedt. 1933 tavasza óta aktívan 
építette kapcsolatait a berlini könyvtári vezetőkkel 
(Schuster stb.), majd az év vége felé már konkrét fel-
adatokat kapott az addigi struktúra gleichschaltolása 
érdekében. 
1937 őszén elérkezett az órája: ettől kezdve ő műkö-
dött könyvtári „führerként”. Ezzel egyidőben látott 
napvilágot a régóta készülő népkönyvtárügyi jogsza-
bály (Richtlinien für das Volksbüchereiwesen), így 
Heiligenstaedtre várt a feladat, hogy ennek megva-
lósítását vezesse. 
Mindent megtett eközben a náci ideológia könyvtári 
érvényesítése végett: az 1938-as lipcsei népkönyvtári 
konferencián azt hangsúlyozta, hogy nem csupán a 
könyvanyag megválasztásával, de az állomány fel-
állításával, feldolgozási módjával is az új világnézet 
érvényre juttatását kell szolgálniuk. A Bücherei című 
folyóirat minden évfolyamában megfogalmazta az 
aktuális tennivalók keretét: 1942 elején például így 
írt: a „német népre kényszerített (!) háború minden 
terhét sziklaszilárd hittel viselnünk kell, [...]  hogy a 
győzelmet kivívjuk”, s az írás végén: „Éljen a Führer, 
éljen a német nép!”
1944 őszén már a könyvtáros iskolák hallgató nőit is 
a hadiiparba irányították. Még 1944 decemberében 
is arról levelezett, hogy a „legjobb úton haladtak a 
háborúig”. 1945 a „nácitlanítás” keretében elbocsá-
tották a pedagógusi pályáról, azonban pár évvel ké-
sőbb feloldották a tilalmat: 62 évesen viszont nem 
volt könnyű helyet találnia. Egy ideig munkanélküli 
segélyre kényszerült. 1950-től újra tanított, majd egy 
évvel később az alsó-szászországi Göttingen közelé-
ben egy kisváros gimnáziumának és internátusának 
lett igazgatója. 1956-ig dolgozott itt, majd nyugdíjas-
ként, megbecsült polgárként élt további öt évet.
A három életút összefoglalása több következtetést 
enged meg. Érdemi értelmiségi háttér és képzettség 
sem óvott meg a nemzeti szocializmus hatásától, sőt 
vállalásától és hirdetésétől sem. Az egyéni aktivitás 
mértékében ki részt vett, ki pedig igyekezett élre 
jutni, hogy minél teljesebb átéléssel szolgálja az új 
birodalmat, annak Führerét, s a jók közösségeként 
felfogott (mert minden ellenséges elemtől megtisz-
tított) „népközösséget”. 



453Könyvtári Figyelõ 2019/3

A bukás után katarzis, megtisztulás, a megtett élet-
úttal való érdemi elszámolás nem észlelhető. Az em-
beri jelenség e képe aligha mondható vonzónak, még 
kevésbé követendőnek.2

Sonnevend Péter

Jegyzetek

 1.  E folyóirat első évfolyamának tartalmáról lásd korábbi írásunkat: 
Totális barna folt: a Die Bücherei című folyóirat 1934-es első 
évfolyamáról = Könyvtári Figyelő, 2010. 1. sz. 108–125. p.

2.  Az érdeklődők figyelmébe: a német nyelvű szaksajtó beha-
tóan értékeli a most ismertetett kötetet (Buch und Bibliothek, 
Mitteilungen der VÖB stb.).

5

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018

Bár tudjuk, hogy a „Valóságos könyvtár – könyvtári 
valóság” cím egy konferenciasorozatot takar, érdemes 
elgondolkoznunk azon, hogy ez – az egyébként nagyon 
is találó – cím mit üzen nekünk. Ezzel kapcsolatban 
támaszkodhatunk például Kiszl Péternek a kötethez 
írt előszavára. Ő ugyanis aláhúzza, hogy a könyvtár 
annak a valóságnak a szerves része, amely a tanulás és 
a kutatás háttereként vagy közösségi térként értelmet 
ad mindennapjainknak. Hozzáteszi, hogy a könyvtá-
rak rendszerező felügyelete nélkül szétszóródnának a 
tudomány és a kultúra eredményei. 
Egy kicsit tovább lapozva láthatjuk, hogy a könyv fe-
jezetei több tanulmányból tevődnek össze úgy, hogy 
minden dolgozat kapott DOI azonosítót. Az egyes 
fejezetekhez a magyar könyvtárügy egy-egy jelentős 
képviselője írt bevezetőt. 
Az első, „Könyvtárak és platformok” című fejezet 
élén Fodor Péter bevezetőjét olvassuk. A fejezet 
írásainak bemutatása mellett Fodor Péter megerő-
síti, hogy – bár a könyvtárak számos válságot éltek 
már meg – továbbra is meghatározó szerepet játsza-
nak a kultúraközvetítésben, miközben feladataik, 

szolgáltatásaik az utóbbi évtizedben és ma is jelentős 
mértékben és folyamatosan változnak. 
Erre a fejezetre a viszonylagos sokféleség jellemző. 
Az első tanulmány máris különleges, mivel a fordí-
tástudomány létrejöttének könyvtári vonatkozásai-
ról szól, viszont szerzője nem könyvtáros. Klaudy 
Kingának, aki ezt az írást jegyzi, oroszlánrésze 
volt ugyanis egy új tudományterület, nevezetesen a 
Translation Studies angol szókapcsolattal jelölt, ma-
gyarul inkább fordítástudománynak nevezett diszcip-
lína meghonosításában, valamint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem ma is folyó fordító- és tolmács-
képzést szolgáló tanszéki gyűjtemény létrehozásában. 
A professzor asszony nemcsak a könyvtár kialakításá-
nak és fejlődésének történetét írja le, hanem felmérte 
a Fordítástudományi Doktori Program hallgatóinak 
könyvtárhasználati szokásait is, így nyújtva teljesebb 
képet a könyvtárról. 
Az ezután következő tanulmányok között van több 
olyan írás is, amelyről azt gondolnánk, hogy többé-
kevésbé magától értetődő témákról szól, viszont tar-
talma mégis elgondolkoztató.
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Valóságos könyvtár – könyvtári 
valóság : könyvtár és informá
ciótudományi tanulmányok 2018 
/ szerk. Kiszl Péter ; Csík Tibor. – 
Budapest : ELTE BTK Könyvtár 
és Információtudományi Intézet, 
2018, 383 p.
ISBN 9789634890171

Káldos János írásának a címe „A (nemzeti) könyvtár állandósága és 
változása”. Az ebben a dolgozatban tárgyalt számos téma közül csupán 
egyet emelek ki, különös tekintettel arra, hogy időközben megjelent az 
új kötelespéldány-rendelet. Káldos János aláhúzza, hogy – miközben 
patriotikumokra épülő nemzeti könyvtári gyűjteményszervezés alapvető-
en ma is betölti feladatát – értelmezése nem könnyű korunkban, mivel a 
digitális források számának és jelentőségének növekedése nagy hatással 
van a könyvtári gyűjtemények alakulására, és még inkább jelentős befo-
lyással lesz rájuk a jövőben. Ennek megfelelően az Országos Széchényi 
Könyvtárban (OSZK) is fokozott figyelmet kap digitális gyűjteményének 
gyarapítása, amely nemcsak a digitális kötelespéldányokból (e-köteles-
példányokból) történik, hanem a weben található anyagok szabályozott 
gyűjtéséből (webaratásból), digitalizálásból és egyéb, nem szabályozható 
önkéntes forrásokból származik. Az OSZK feladatköre ezen túl aggregá-
tori feladatokkal is bővül a könyvtárakból származó digitális másolatok 
révén, így egyre inkább adatközpont-szerepbe kerül. 
Fehér Miklós tanulmányából nemcsak a Könyvtári Intézet feladatait 
ismerhetjük meg, hanem azt is megtudjuk, hogy véleménye szerint az 
emberi tudást nemcsak a szigorú elvek szerint alakított tudományos is-
meretek alakíthatják, mivel a világról alkotott képünk is sokféle lehet. 
Ezt mutatja az a néhány figyelemreméltó gondolata, amelyet hitvallásnak 
is nevezhetünk. Ő ugyanis éppen arról az emberközpontú könyvtárról és 
könyvtárosságról beszél, amelyet Kiszl Péter is említ előszavában. Fehér 
Miklós szavait érdemes komolyan vennünk, amikor arról ír, hogy könyv-
tárosként, azaz trendfigyelő emberként nagy dilemmában van, tudván, 
hogy az „épülő smart világ szenzorok millióit fogja éppen abból a célból 
elhelyezni”, hogy tapintásunk helyett tapintson, szemünk helyett lásson, 
fülünk helyett halljon” (44. p.). Megkérdezi, hogy – ha ez így lesz – mi 
lesz az emberek (és a könyvtárosok) helye a jövőben. Válasza az, hogy 
a könyvtárosoknak az anyagi megbecsülés alacsony szintje ellenére is 
bölcs trendfigyelőknek kell maradniuk. Megjegyzem, hogy az informati-
kus könyvtárosok képzésének – a szorosan vett technológiai, a technoló-
giai és menedzsment-irányultságú ismeretek és készségek elsajátíttatása 
mellett – az ilyen emberek kinevelése is célja kell, hogy legyen. Fehér 
Miklós Máté evangéliumából idézi a következő mondatot: „Boldogok, 
akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele” (Mt 
5,6). Úgy gondolja ugyanis, hogy a könyvtárosoknak keresniük kell az 
igazságot, amelyet magukban, valamint papírokon, képekben, hangok-
ban, bináris kódokban és bármilyen egyéb formában meg is találhatnak, 
ami a többi embernek is átadható boldogsággal töltheti el őket. Márpedig 
a magyar társadalomnak szüksége van a boldog emberekre.
Ramháb Mária írásában azt hangsúlyozza, hogy a közkönyvtárak nem 
támaszkodhatnak csupán gyűjteményeikre. A KönyvtárMozi, amely en-
nek a gondolatnak a jegyében fogant meg, a magyar filmművészet alko-
tásait juttatja el a kistelepüléseken élőkhöz, nem mellesleg megerősítve 
az ebben a programban résztvevő könyvtárak közösségépítő szerepét. 
Ramháb Mária felhívja a figyelmünket arra, hogy ez a program nem jö-
hetett volna létre, ha nem előzi meg a kistelepülési szolgáltató rendszer 
kiépítése és fejlesztése.
A „Könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtáro-
sok együttműködése” című, évente sorra kerülő programsorozat kapcsán 
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Redl Károly arról ír, hogy résztvevőinek lehetősé-
ge nyílik arra, hogy megismerjék a magyarországi 
könyvtári rendszert, az Országgyűlési Könyvtár 
gyűjteményét, szolgáltatásait és munkafolyamatait, a 
könyvtári jó gyakorlatokat, ami aztán egy másik lehe-
tőséget ad, méghozzá arra, hogy hazatérve beépítsék 
saját szakmai munkájukba az itt látottakat. 
Nagy János Ádám írása egy nagy múltú intézmény, 
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) 
Könyvtárának modernizálásáról szól, bemutatva, 
hogy milyen döntések alapján sikerült különleges 
értéket képviselő gyűjteményét az erőforrások op-
timalizálása és a költségek minimalizálása mellett, 
részben új technológiák felhasználásával rendezni.
Aligha kell mondanom, hogy az IFLA dokumentu-
mai, projektjei és programjai a könyvtárak szerepé-
nek erősítését hivatottak szolgálni. Barátné Hajdu 
Ágnes – úgy is, mint IFLA-tisztségviselő – számos 
ilyen természetű törekvés fontosságát húzza alá. Ezek 
közül a következőket emelem ki:

esettanulmányok, jó gyakorlatok gyűjtése és  –
megosztása;
nyilatkozatok, útmutatók, szabványok, irányel- –
vek, stratégiai dokumentumok megalkotása;
elektronikus és papíralapú tájékoztató anyagok,  –
előadások, tanulmányok, módszertani leírások, 
eszköztárak közzététele;
a motiválást szolgáló online marketing eszkö- –
zök, kérdőívek, hatásos infografikák, képesla-
pok létrehozása;
konferenciák, tömegeket mozgósító szeminá- –
riumok szervezése.

Hozzáteszi, hogy ezeknek a céloknak a megvalósí-
tása csak akkor lehetséges, ha az IFLA folyamato-
san jelen van médiában, ideértve a közösségi média 
platformjait is.
Kiszl Péter írása jól mutatja a pénzügyi kultúra 
terjesztése iránt érzett elkötelezettségét. Az ELTE 
Könyvtártudományi Intézetének ezirányú erőfeszí-
tései arra hivatottak, hogy elmélyítsék a könyvtá-
rak és a gazdasági szektor közötti kapcsolatot, és 
erősítsék a könyvtárosok szerepét a vállalkozások 
fejlesztésében. A jövő könyvtárvezetőinek munká-
jában ugyanis egyre inkább nélkülözhetetlenné vál-
nak a gazdálkodási és forrásszerzési kompetenciák. 
A cikk ezért megmutatja, miként jelennek meg ezek 
a felismerések az Informatikus könyvtáros BA és a 
Könyvtártudomány MA képzési és kimeneti köve-képzési és kimeneti köve-
telményeiben. A hallgatók ugyanis (képzési szintjük 
és specializációjuk függvényében) olyan tárgyakat 
vehetnek fel (vagy kell kötelező tárgyként felvenni-

ük), mint a gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek, 
az üzleti információ, a gazdasági szakirodalmi 
információ, vagy a „Piacgazdaság és könyvtárügy 
az információs társadalomban” elnevezésű kurzus. 
Ezeken kívül a mesterszakos hallgatók rész vehetnek 
forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunkában 
is.
Csík Tibor arra a folyamatra tekint vissza, amelynek 
során az 1960-as évek változásai nyo mán meg  ala-
pozódott a könyvtárak oktatási tevé keny sé gének 
megújítása. Az oktatási fejlesztések élére az tán 
az 1970-es, 80-as években a felsőoktatás könyv-
tárai álltak, többek között azzal, hogy sikerült 
elfogadtatniuk az oktató könyvtár koncepcióját. Az 
ezredfordulóra pedig sikerült a könyvtári oktatást 
a képzés valamennyi szintjének szerves részévé 
tenni, ide értve a közoktatást is. A szerző szól az 
információs műveltségről és a tanuláselvű könyvtári 
oktatásról is. 
Mivel az intézet oktatóitól származik, az utóbbi három 
munka akár a következő fejezetbe is kerülhetett 
volna. Az ugyanis az „Oktatóink kutatásaiból” el-
nevezést viseli, és írásait Bényei Miklós vezeti be, 
kiemelve egyrészt a dolgozatok sokrétűségét, más-
részt azt, hogy kiemelkedő helyet foglal el közöttük 
a digitális kultúra, különös tekintettel a digitalizálás 
problémakörére. 
A könyvtártudományban sokáig preferált, ma viszont 
visszaszorulni látszó történeti kutatás példája Bibor 
Máté tanulmánya, amelyben hajdani tanára és men-
tora, a közelmúlt egyik jeles régi könyves szakembe-
re, Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet előtt tiszteleg, 
jórészt az ELTE Könyvtár és Információtudományi 
Intézetébe (KITI) került hagyaték dokumentumait 
feltárva. 
Tószegi Zsuzsanna írását történetinek is nevezhet-
nénk. Ő ugyanis a világon valószínűleg egyedülálló 
Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) első két évtize-
déről ír. Tudjuk, persze, hogy a DIA létrehozásában 
Tószegi Zsuzsannának, aki a visszatekintés mellett 
a jelen néhány kérdésére is kitér, meghatározó sze-
repe volt.
Egy másik, szerintem a maga nemében szintén uni-
ká lis, de – legalábbis az internet mércéjével mérve 
korai keletkezésű – digitális gyűjtemény, a Magyar 
Elektronikus Könyvtár (MEK) egy fontos vonásá-
ról szól Kosztyánné Mátrai Rita, amikor a vakok és 
gyengénlátók számára hozzáférhetővé tett felületét 
mutatja be.
A FSZEK kölcsönzési statisztikáinak elemzésével 
Dippold Péter bemutatja, miként működik a könyv-
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tárak világában a Long Tail (hosszú farok) üzleti mo-
dell, amely az internetes kereskedelemben lehetővé 
teszi az alacsonyabb keresettségű termékek gazdasá-
gos forgalmazását is.
Kerekes Pál az elektronikus publikálás lassan nálunk 
is meghonosodó módozatát, az úgynevezett független 
publikálás mibenlétét magyarázza el, egyúttal utalva 
a vele kapcsolatos problémákra is. Jelzi, hogy a self-
publishing angol kifejezést szerinte helyesebb lenne 
az önmenedzselő kiadás szókapcsolattal magyarítani. 
Lényege mindenesetre az, hogy a szerző maga me-
nedzseli a könyv megjelentetését és forgalmazását. 
Ha nem ingyenes formában teszi ezt, akkor számára 
előnyös, hogy jóval nagyobb jutalékot kap a könyve 
után, mint a hagyományos kiadói rendszerben. 
A Könyvtár- és Információtudományi Intézet Tar-
talomszolgáltatás-kutató műhelyének egyik pro jekt-
jéről számol be Fodor János. Írásában meg mutatja, 
miként lehet a jövő könyvtárosainak képzésébe 
beépíteni a közösségi média eszközeit. Az intézetnek a 
Facebook-jelenlétével kapcsolatos kutatása ugyanis azt 
az eredményt hozta, hogy a legsikeresebb bejegyzések 
nemcsak a térrel és az idővel kapcsolatosak, hanem 
olyan információegyüttesek, amelyeket tovább is 
olvashatunk. Fodor János úgy látja, hogy a hely- 
és kortörténet területén a megosztott és hozzá adott 
tudományos háttérinformációk, valamint a linkekkel 
gazdagított történetek motiválhatnak az elmélyülésre 
és a hasonló gyűjteménytételek önálló fölkutatására. 
Németh Katalin Hazai György turkológus, orientalis-
ta akadémikus, zömmel idegen nyelvű anyagot tartal-
mazó hagyatékának online könyvtári katalogizálását 
írja le. Ez azért érdekes, mert számos magyarországi 
könyvtár rendelkezik jelentős idegen nyelvű gyűj-
teménnyel, melyek között különböző írásrendszerű 
dokumentumok is megtalálhatók. Ebből kiindulva 
példákat mutat be a különböző írásrendszerek és a 
soknyelvűség kezelésére.
Nagyszámú adatot dolgozott fel Murányi Péter, ami-
kor azt vizsgálta, hogy milyen a magyar könyvtár- és 
információtudományi folyóiratok bel- és külföldi fel-
dolgozottsága. Aki használja az ezeket tükröző hazai 
adatbázisokat, az ismeri hibáikat és erényeiket. Jóval 
kevesebben vannak viszont azok, akik észreveszik, 
hogy egyik-másik nemzetközi adatbázis is hiányosan 
vagy hibásan dolgozza fel a magyar cikkeket. Murá-
nyi Péter ráadásul módszeresen vizsgálta meg mind-
ezt. Nemcsak a hiányokra mutat rá, hanem arra is, 
hogy bizonyos tételek tévedésből kerülnek be ezek-
be az adatbázisokba. Ilyenek például a referátumok, 
amelyeknek azonosítása még mindig gondot okoz sok 

hazai szakembernek is, így aztán ezekre hivatkoznak 
is, bár ez egyáltalán nem helyénvaló.
A társadalmiasított formában működő intézmények 
tevékenységeinek meghatározása, megvalósítása és 
értékelése az adott település lakosainak tevékeny 
részvételével valósul meg. Bognárné Lovász Kata-
lin a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás elnevezésű pályázat kapcsán azt vizsgálja, 
hogy a magyar megyei könyvtárak hogyan vonják 
be közösségüket intézményük működésébe. Termé-
szetesen tudjuk, hogy a könyvtárak már évtizedek 
óta kíváncsiak annak a közösségnek a véleményére, 
amelyet kiszolgálnak, azonban a társadalmiasítás 
ebben a kontextusban azt jelenti, hogy nem az 
intézménynek van közössége, hanem a közösségnek 
van intézménye, tehát, a közösség tagjai magukénak 
érzik az adott intézményt és be is kapcsolódnak 
munkájába.
Bár a társadalmiasítással nem azonos a társadalmi 
felelősségvállalás, joggal gyanakodhatunk arra, hogy 
van közük egymáshoz. Mindenesetre láthatjuk, hogy 
Senkei-Kis Zoltán esettanulmányokra alapozott dol-
gozata, egy új, a mestertagozaton oktatott tantárgy 
kapcsán mutatja be ennek a témakörnek a könyvtá-
ri vetületeit, és a hazai könyvtáraknak ezen a téren 
megnyilvánuló aktivitásáról is szól. Felhívja ugyanak-. Felhívja ugyanak-
kor a figyelmünket arra, hogy a könyvtárnak nemcsak 
feladatai vannak ezen a téren, hanem – támogatható 
és támogatandó közintézményként – haszonélvezője 
is lehet a társadalmi felelősségvállalásnak.
A „Doktoranduszaink kutatásaiból” elnevezésű 
fejezet írásait Tóvári Judit előszava vezeti be. A 
doktoranduszok közül elsőként Divéky József XX. 
század eleji könyvillusztrációs tevékenységének 
kezdeteit mutatja be Orbán Anna, képet adva a 
bécsi művészeti képzés intézményeiről, mestereiről, 
a vizuális művészek közösségét jelentő Wiener 
Werkstätte tevékenységéről.
Vass Anna Johanna sokoldalú elemzést ad a Func-
tional Requirements for Bibliographic Records 
(FRBR) modell nyomán megszületett katalogizálási 
szabályzat, a Resource Description and Access 
(RDA) kialakulásáról és várható hatásáról. Ahogy 
azt Tóvári Judit is aláhúzza, úgy tűnik, hogy a 
könyvtárak a szemantikus web technológiáját hasz-
nálva tudnak majd versenyben maradni az internetes 
keresőszolgáltatásokkal. 
Ez igaz Hubay Miklós Péter írására is, amely a Kong-
resszusi Könyvtár által fejlesztett, a MARC-tól eltérő 
keretrendszeren, a BIBFRAME példáján mutatja be 
az alapvető tudásmodellezési elveket.



457Könyvtári Figyelõ 2019/3

A publikációkhoz való nyílt hozzáférésről megállapít-
hatjuk, hogy – bár elterjedése viszonylag lassú volt – 
mára már teret nyert. A kutatási adatokhoz való nyílt 
hozzáférés útja viszont egyelőre sokkal rögösebbnek 
tűnik. Bilicsi Erika dolgozatában mindenesetre arról 
ír, hogy a nyílt tudomány (open science) szélesebb 
körű elterjedését miként támogathatják a könyvtá-
rak.
A mesterséges intelligencia az utóbbi években egy-
re több figyelmet kap a könyvtári szakirodalomban. 
Winkler Bea azonban az elmúlt negyven év termé-
sét áttekintve vizsgálja ezt a kérdéskört, nem szem 
elől tévesztve, hogy a mesterséges intelligencia 
alkalmazása a könyvtárakban először a szakértői 
rendszerekkel és adatbázisokkal jelent meg.
Kovácsné Koreny Ágnes a Kanadában megszüle-
tett közösségvezérelt könyvtári (community-led 
library) modellben megvalósuló szolgáltatásokról 
ír, ráirányítva a figyelmet arra, hogy ezen a téren 
elmozdulást tapasztalunk, amely a felhasználóbarát 
szemlélettől a szükségletalapú könyvtárhoz vezet. Az 
utóbbi lehetővé teszi, hogy a felhasználók hatással 
legyenek a prioritásokra, sőt be is vonjuk őket a 
döntéshozatalba, mivel nem a hagyományos érte-nem a hagyományos érte-
lemben vett felhasználók. Ők ugyanis már nemcsak 
olvasnak, tanulnak, szórakoznak, hanem beszélget-
nek; mi több, új tartalmakat is létrehoznak. 
Sörény Edina, a felsőoktatási könyvtárak (minde-
nekelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi 
Központi Könyvtár és Levéltára) szemszögéből vizs- szemszögéből vizs-
gálja a webre kerülő közgyűjteményi információk 
gyors elérésének lehetőségét. Írásában az ember-
központú szemlélet és a technológia együttes hatását 
mutatja be.
Juhász Éva egy, a maga egyediségében is tanulságos, 
a közösségépítésre és a kultúra támogatására irányuló 
érdekes kezdeményezést mutat be, amely a dél-koreai 
Hyundai Motor Group leányvállalatánál, a Hyundai 
Cardnál valósul meg. Ott ugyanis az ügyfelek szá-
mára elérhető könyvtárak „olvasójegyéül” hitelkár-
tyáik szolgálnak. A vállalat ezen a módon igyekszik 
megszólítani azt a fogyasztói kört, amelynek tagjait 
a hitelkártya és a könyvtár köti össze.
Nemes László dolgozatában összefoglalja az elekt-
ro nikus távoktatási tananyagok fajtáit, felépítési 
lehetőségeit és a könyvtárak szerepét az e-learning 
folyamatában. Kitér többek között a tanár és a 
tanulók személyes és online jelenlétét jelentő blended 
learning, valamint a MOOC-ok (Massive Open 
Online Courses, Tömeges Online Nyílt Kurzusok) 
szerepére is. 

Az utolsó fejezet élén Fodor János írását olvashat-
juk. Az, hogy ennek a bevezetőnek a jellege némi-
leg eltér attól, amit a többi fejezet előtt olvashatunk, 
nem véletlen, hiszen ez a fejezet a digitális bölcsé-
szetről szól. Hogy ezek az írások mégis bekerültek 
ebbe a kötetbe, annak egyaránt vannak gyakorlati 
és elvi okai.
A gyakorlati ok az, hogy Az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar Digitális Bölcsészet Központja a Könyv-
tár- és Információtudományi Intézet keretében mű-
ködik a szó fizikai és szervezeti értelemében is, ami 
dicséretes egy olyan helyzetben, amikor a világszerte 
nagy fejlődést mutató digitális bölcsészet idehaza ne-
hezen tudja megtalálni helyét a felsőoktatásban.
Az elvi ok valamivel hosszabb magyarázatot kíván, 
bár ez a magyarázat sem lesz teljes. A tág értelem-
ben vett digitális bölcsészetről ugyanis tudnivaló, 
hogy információtechnológiai eszközöket használ az 
irodalom (irodalomtudomány), a nyelvek (nyelv-
tudomány), a történelem (történelemtudomány) és 
a filozófia területén folyó kutatás és az oktatás tá-
mogatására.1 Ha pedig elfogadjuk, hogy a digitális 
bölcsészeti kutatás fontos része a technológia és az 
ember viszonyának vizsgálata,2 akkor nem okoz meg-
lepetést, ha kijelentjük, hogy olyan témák, mint az 
információ-visszakeresés, a tartalmi feltárás, a digita-
lizálás és a digitális megőrzés, a digitális könyvtárak 
és a nyílt hozzáférés is számot tarthatnak érdeklődé-
sére. Mi több, elfogadhatjuk azt a véleményt is, hogy 
a könyvtártudomány és a digitális bölcsészet egyaránt 
az információ tudományának tekinthetők. Ez még az-
zal a megszorítással is igaz, hogy az információ (és 
újabban az adatok) iránti érdeklődés és elkötelezett-
ség jellege eltérő mértékű és részben eltérő típusú e 
két tudományterületen.3

Az első írás Apor Péter, Bódi Lóránt, Horváth Sán-
dor, Micsik András és Scheibner Tamás mostanra 
már jelentős tudományos hírnévre tett szert tett 
projektjét mutatja be. A COURAGE ugyanis az 
ellenzéki kultúra, a kulturális ellenállás olyan kö-
zös adatbázisa, amely lefedi az egykori szocialista 
blokk tagállamait. Egyfajta meta-archívumként 
funkcionál, viszont képes arra is, hogy multimediális 
tartalmakat jelenítsen meg a történelem, az irodalom 
és a művészeti oktatás területéről.
Maróthy Szilvia a tudományos elektronikus szöveg-
kiadások feldolgozásáról szól. Ezek ugyanis a digi-
tális dokumentumok speciális típusát képviselik. Bár 
viszonylag nagy múltra tekintenek vissza, a weben 
elérhető szöveges tartalmaknak csak töredékét ké-
pezik a kritikai igénnyel készített és közreadott szö-
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vegkiadások. A szerző projektjének az a célja, hogy 
e kiadásokat a könyvtári szabványoknak megfelelő-
en feldolgozza, utat nyitva egy esetleges archiválási 
projekt számára is.
Azt gondolhatnánk, hogy a folyóiratkiadás nem a 
könyvtárak dolga, de tudjuk, hogy számos könyvtár 
nemcsak a folyóiratok beszerzése, hanem megje-
lentetése, sőt e-könyvek kiadójaként is tevékeny-
kedik. Ehhez kapcsolódóan Garamvölgyi László 
írásának tárgya a nyílt hozzáférésű folyóiratok pub-
likálása a sok helyen használt ingyenes, nyílt for-
ráskódú szoftver, az Open Journal System (OJS) 
segítségével. Az OJS nemcsak magát a publikálást 
teszi lehetővé, hanem képes arra, hogy a kézirat 
benyújtásától a megjelenéséig a teljes szerkesztési 
és kiadói folyamatot menedzselje. A szerkesztőségek 
ugyanakkor eldönthetik, hogy csak egy modern 
közzétételi felületet szeretnének kapni, vagy a 
kéziratok kezelésének teljes folyamatát akarják 
menedzselni. Az OJS elvégzi az idehaza is egyre 
szélesebb körben használt DOI-azonosítók automa- DOI-azonosítók automa-
tikus kiosztását és megvan a DOAJ (Directory of 

Open Access Journals, a nyílt hozzáférésű folyóiratok 
címtára) támogatottsága is. 
Zárszóként elmondhatjuk, hogy aki ezt a kötetet 
kezébe veszi, annak tematikai gazdagsága folytán 
nemcsak érdeklődésének megfelelő tanulmányokat 
találhat, hanem érzékelheti, hogy milyen összetett 
világ korunk valóságos könyvtára.

Koltay Tibor
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Makara B. Gábor a 2019. évi Kosáry Domokos-díjas

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Szent István Egyetem Szenátusa  
Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadójának, tudományszervezô könyvtárigazgatójának  

tiszteletére, maradandó életmûvének megörökítésére a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából. 
2013-óta minden évben olyan személynek adományozható a neves díj, aki a könyvtárügy, az egyetem-  
és agrártörténeti kutatásokban végzett/végez példaértékû tevékenységet, vagy a Könyvtár érdekében,  

a könyvtárügy támogatásáért tett/tesz kimagasló erôfeszítéseket. 

Kosáry Domokos-díj  

Az érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása 

A Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat adományozott Makara B. Gábor orvos,  
Széchenyi-díjas neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

professor emeritusa részére. A kitüntetést tudományszervezô munkásságának elismeréseként, kiemelten  
a magyar tudományos eredmények láthatóságának és elektronikus hozzáférhetôségének megteremtését 

biztosító elsô hiteles nemzeti bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT) kialakítá-
sában végzett meghatározó tevékenységéért, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, egyben  

a felsôoktatási és tudományos szakkönyvtárak ezen a területen végzett feladatainak támogatásáért kapta 
az akadémikus a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára. 

A Kosáry Domokos-díjat 2019. szeptember 16-án, a Szent István Egyetem Szenátusának tanévnyitó  
ünnepi ülésén vette át Makara B. Gábor akadémikus Palkovics László rektortól és Koósné Török Erzsébet  

ny. fôigazgatótól, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnökétôl.
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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

141/2019

Frické, Martin: The knowledge pyramid : the DikW hierarchy. – Bibliogr. In: knowl-
edge organization. – 46. (2019) 1., p. 33-46.

A tudáspiramis: az adatok, az információk, a tudás és a bölcsesség hierarchiája

Dokumentum; információ; információszervezés; könyvtártudomány; könyvtártudo-
mányi kutatás; Terminológia

Az adatok, az információk, a tudás és a bölcsesség piramis formájában tör-
ténő, hierarchikus ábrázolása régóta elfogadott megközelítés a könyvtár- és 
információtudományban. Ennek a hierarchiának két, eltérő kontextusa van. 
Az egyik az üzleti információszervezéshez kötődik, a másik az adatokat, in-
formációt stb. fogalmi-logikai konstrukció eredményének tekinti. Ebből az 
utóbbi szempontból nézve nem tűnik működőképesnek a fenti hierarchia. 
Ha ugyanis adekvát volna, akkor a tudásszervezés (logikai feltárás) tisztán 
induktív folyamat lenne, alapegységei pedig az adatok volnának. Az adatok 
és a tudás összefüggése azonban nem egyirányú, mivel a tudás befolyásol-
ja, hogy mit tekintünk adatnak, ugyanakkor az adatok részt vesznek a tudás 
létrehozásában. A tudásszervezés ennek megfelelően nem építhet csupán az 
empirizmusra és az indukcióra, valamint az ezeket tételező hierarchikus mo-
dellekre, hanem Peirce pragmatista szemiotikáján, tehát a jelek olyan megkö-
zelítésén kellene alapulnia, amely figyelembe veszi az interpretálható tárgyak, 
szimbólumaik és értelmezéseik közötti összefüggéseket. A tudásszervezés 
elmélete számára ebből a perspektívából fontos fogalom a jel; a gyakorlati 
oldalról pedig kiemelhető a dokumentum mint az adatok, információk és a 
tudás kommunikálásának kulturálisan kialakult egysége.
Ezeken a kérdéseken kívül számos egyéb megfontolás is felmerül. Példá-
nak okáért adatnak tekinthetünk bármit, ami szemantikai és pragmatikai 
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szempontból megfelelő módon rögzíthető. Ha pedig 
a tudáspiramis kapcsán arról a lépésről beszélünk, 
amikor az adatokból információ lesz, nem vesszük 
figyelembe a megfigyelhető és az elméleti jelensé-
gek közötti különbséget. Amikor az információból 
tudás lesz, hajlamosak vagyunk megfeledkezni ar-
ról, hogy különbség van aközött, amikor valamiről 
propozicionális tudásunk van, amely valamilyen 
nyelvi eszközzel kifejezhető, és aközött, ha az a tu-
dás know-how, amely csak procedurális szabályokkal 
írható le. Ráadásul ez a különbségtétel a tacit (hallga-
tólagos) tudás problémaköréhez is kapcsolható. Ami 
a bölcsességet illeti, azt a filozófusok és a kutatók 
sem tekintik az adatok, az információ és a know-how 
desztillálásának, így tulajdonképpen nem a tudáspira-
mis csúcsához tartozik. Ha pedig az adatot a hierar-
chia figyelembevételével, de már üzleti nézőpontból 
információvá léptetjük elő, az az adatok értelmetlen 
halmozásához vezethet (amit a jelenlegi technológia 
egyre inkább lehetővé tesz). Ahogy a megfigyelések 
puszta gyűjtése sem vezet tudományhoz, úgy az adat-
gyűjtés sem értelmezhető kérdések nélkül.

(Koltay Tibor)

Lásd még 176

Terminológia

142/2019

González-Teruel, Aurora: Quattro approcci agli studi 
sull’utenza : user studies, information behaviour, informa-
tion practice e information experience = cuatro tradiciones 
en la investigacion del usuario : user studies, information 
behavoiur, information practice e information experience. 
– Bibliogr. In: AiB studi. – 58. (2018) 3., p. 479-489.
res. angol nyelven

négy megközelítés az információhasználattal és -hasz-
nálókkal kapcsolatos kutatásokhoz: „user studies”, „in for-
ma tion behaviour”, „information practice” és „in for ma tion 
experience”

Felmérés; Használó; Használói szokások; igény; könyv-
tártudományi kutatás; Terminológia

Annak ellenére, hogy az információhasználattal és 
-használókkal kapcsolatos kutatás bevett és jól kö-
rülhatárolt kutatási területet jelent, ez a megközelítés 
terminológiai nehézségeket vonhat magával a témá-

ban járatlan kutatók számára. A kutatás ezen iránya 
legalább négy különböző kategóriába sorolható: ku-
tatások a használókról vagy az információs igények-
ről és az információhasználatról (user studies); az 
információs viselkedésről vagy információkeresési 
magatartásról (information behaviour); kutatások az 
információs gyakorlatokról (information practice) 
és az információs tapasztalatokról (information 
experience). Ez a cikk az alapvető elméleti és mód-
szertani jellemzők alapszintű elemzésére vállalkozik, 
amelyek segítenek megérteni, mi is van e kifejezések 
mögött, miért jöttek használatba, és milyen jellegű 
kutatásokat találhatunk e négy gyűjtőfogalom alatt. 
A cél a szakbibliográfia kimerítő visszakeresésének, 
valamint a kritikai szakirodalom-olvasásnak a meg-
könnyítése a tárgyalt elméleti és módszertani meg-
fontolások figyelembevétele mellett.

(Autoref. alapján)

Lásd még 141, 176

Történet

143/2019

Șerbănuță, claudia: A public library cannot live on 
books alone : a lesson from history. – Bibliogr. In: iFlA 
journal. – 45. (2019) 1., p. 34-47.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

egy közkönyvtár nem támaszkodhat csupán a könyvekre: 
a történelem tanulsága

állami irányítás; állományalakítás; Feladatkör; igény; 
könyvtári rendszer -országos; könyvtárosképzés, do ku-
mentálóképzés; Könyvtárügy története; Közművelődési
könyvtár

A tanulmány áttekintést ad a romániai közkönyvtári 
rendszer fejlődéséről az államszocializmus korából. 
Egy oral history projekt keretében interjúkat készí-
tettek olyan könyvtárosokkal, akik az 1970-es, ’80-as 
években különböző méretű közkönyvtárakban dol-
goztak; a kutatást levéltári forrásokkal és intézményi 
archívumok irataival egészítették ki. Arra keresték a 
választ, hogy milyen fejlődési fázisok jellemezték a 
román közkönyvtárakat a jelzett időszakban, illetve 
hogy mennyire volt hangsúlyos maga az állomány, a 
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nagy méretű gyűjtemények biztosítása a közkönyv-
tárak mint intézmények feladataként.
A könyvtárak szabadságfoka a korszakban az ál-
talános társadalmi szabadságfokkal összhangban 
változott. A diktatúra bevezetésének kezdeti perió-
dusa után a kissé liberálisabb ’60-as évek, majd a 
Ceaușescu-éra merev bezárkózása nyomta rá a bé-
lyegét a merev hierarchikus keretek között, centra-
lizáltan felépített könyvtári rendszer fejlődésére is. 
Ami a könyvtárosképzést illeti, az ’50-es, ’60-as évek 
változatosabb képzési formái után 1974-re megszilár-
dult az oktatási gyakorlat, s 1989-ig csak az ötéven-
te elvégzendő, korszerűnek nem nevezhető szakmai 
továbbképzések jelentették a fejlődési lehetőséget a 
munkatársak számára, így a szakma elsajátítása – a 
visszaemlékezések szerint – leginkább menet közben, 
az idősebb kollégáktól történt. A közkönyvtárakban 
elterjedt, a rezsim bukásáig érvényesülő szakmai 
attitűdöket nem csupán a jó gyakorlatok átadása jel-
lemezte, hanem a nem megfelelő szakmai hátterű, 
káros gyakorlatok átörökítése is. A könyvtárosképzés 
elsősorban a könyvekkel való munka (szervezés, fel-
dolgozás, elhelyezés stb.) körül forgott.
A közkönyvtári rendszer célja a lakosság irodalom-
mal való ellátása volt a közművelődés érdekében. 
Ugyan az 1950-es években erőfeszítések történtek az 
állomány erőteljes ideológiai kontroll által vezérelt 
revíziójára, ennek követelményei csak lassan telje-
sültek megyei és helyi szinten, így az ideológiailag 
nem konform állományelemek is sokáig elérhetőek 
maradtak. A közkönyvtárak száma a rezsim megszi-
lárdulásával, 1970-re stabilizálódott valamivel 3000 
alatt; 1970 és 1986 között azonban míg a kötetek 
száma mintegy 30%-kal nőtt, az olvasók száma közel 
egyharmaddal csökkent (sőt, a hivatalos statisztikák a 
visszaemlékezők szerint nem is tekinthetők egészen 
megbízhatóknak). A rendszerszintű ellentmondás 
dacára a könyvek gyűjtése, az állományok bővíté-
se maradt végig a vezérelv, ám a kiadói ágazatot 
ellenőrző állami intézmények eleve behatárolták a 
könyvtárak gyarapítási mozgásterét. A piramisszerű 
felépítésű könyvtári rendszer miatt alsóbb szinten a 
könyvtárosoknak gyakorlatilag nem volt beleszó-
lásuk az állományalakításba, csak a felülről nekik 
kínált könyvek mennyiségét tudták befolyásolni a 
döntéshozatal során. A használói igényekre a rend-
szer teljesen vak volt, azokat egyáltalán nem vették 
figyelembe; a legjobban a világirodalom beszerzése 
terén távolodott el a könyvtári kínálat a kereslettől. 
Az ország évtizedekre kikerült a nemzetközi könyv-
piac és könyvtári világ körforgásából. Használói 

célcsoportokra szabott szolgáltatások csak némely 
esetben érvényesülhettek, főleg az iskoláskorúak, a 
pártapparátus vagy éppen a műszaki értelmiség szá-
mára. Ugyan az állampárt a könyvtárat is a propagan-
da eszközének tartotta, maguk a könyvtárosok nem a 
kommunista ideológiát igyekeztek népszerűsíteni, de 
idomultak a rendszerhez, és fenntartották az informá-
cióhoz való hozzáférés szelektív gyakorlatát.
1989 után a könyvtárak pánikhelyzetbe kerültek a 
hirtelen liberalizálódó könyvpiac és az addig meg-
szokott szakmai-irányítási keretek összeomlása miatt. 
Az ideológiai kötöttségek eltűnésével együtt sajnos 
a közkönyvtári rendszer fenntartásában való állami 
érdekeltség is a háttérbe szorult. Nagyon nehéz volt 
évtizedes rutinokat levetkőzni és alkalmazkodni a 
teljesen megváltozó környezethez, illetve reagálni a 
használói igényekre. Elmondható, hogy továbbra is a 
mennyiségi, állományalapú gondolkodás érvényesül 
a minőségi tényezők rovására, ezzel összefüggésben 
a könyvtárhasználat továbbra is alacsony szinten 
maradt. A szerző szerint a román szakmai környezet 
nem képes belülről megújítani önmagát, ehelyett a 
nemzetközi jó gyakorlatok meghonosításának kell 
erőteljes szerepet szánni.

(Németh Márton)

144/2019

SrokA, Marek: The American library Association and 
the post-World War ii rebuilding of eastern european li-
braries. – Bibliogr. In: iFlA journal. – 45. (2019) 1., p. 
26-33.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Az AlA hozzájárulása a kelet-európai könyvtárak háború 
utáni újjáépítéséhez

Ajándék; állománygyarapítás; egyesület -könyvtári -nem-
zeti;együttműködés -nemzetközi;Háborúskárok;Kiad-
ványcsere; könyvtárügy története

A könyvtárak által elszenvedett második világhá-
borús pusztítás témája széles körben ismert. Mind-
azonáltal kevesen tudnak róla, hogy az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) segítséget nyújtott a 
kelet-európai könyvtáraknak a háború utáni kulturá-
lis újjáépítéshez. A tanulmány az „Aid to Libraries 
in War Areas” [Segítség a könyvtáraknak a háborús 
övezetekben] programot járja körül, amelyet a Rock-
efeller Alapítvány finanszírozott és az ALA szerve-
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zett meg a kelet-európai országok tekintetében, be-
leértve Bulgáriát, Csehszlovákiát, Magyarországot, 
Lengyelországot, Romániát, Oroszországot (a Szov-
jetuniót) és Jugoszláviát. A program két részből állt: 
az első, amely 1941 és 1947 között zajlott, időszaki 
kiadványokkal foglalkozott; a második, amely 1944 
és 1947 között működött, a könyvekre összpontosí-
tott. A cél az volt, hogy – korlátozott mértékben, de –  
„feltöltsék” a megtépázott állományokat amerikai 
publikációkkal, melyekhez a legtöbb európai és ázsi-
ai könyvtár nem juthatott hozzá a tengelyhatalmak 
megszállása alatt.

(Autoref.)

Lásd még 156, 163, 180, 184

Kutatás

145/2019

Gil’DeBrAnT, G. V.: Issledovaniâ v bibliotečnoj sfere
rossii : vzglâd bibliotekarâ i sociologa. – Bibliogr. In: 
naučnyeitehničeskiebiblioteki.–(2018)11.,p.5-19.
res. angol nyelven

könyvtári kutatások oroszországban könyvtárosi és szo-
ciológusinézőpontból

Felmérés; könyvtártudományi kutatás; könyvtárügy

A cikk az oroszországi könyvtári szférában folyó 
kutatásokat tekinti át. Megállapítja, hogy azzal pár-
huzamosan, hogy a könyvtár mint szociális funkció-
jú intézmény iránt csökken az érdeklődés, az ország 
könyvtárszakmai köreiben vita folyik arról, hogyan 
lehetne az olvasókat „visszacsábítani” a könyvtárba, 
valamint arról, mi a könyvtár új szerepe a modern in-
formációs társadalomban. A szerző az oroszországi 
könyvtári szférában az elmúlt három évben külön-
böző szereplők által folytatott kutatásokat elemzi. 
Ezen intézmények között szerepel a kormányzat, 
amely már néhány éve a szociális szférában nyújtott 
szolgáltatások minőségének független értékelését 
végzi; nagy szociológiai központok, mint például a 
VCIOM (Oroszországi Közvélemény-kutatási Köz-
pont) és a Levada Központ (szociológiai kutatáso-
kat végző, nem-kormányzati szervezet); valamint 
a könyvtárak. A kutatások tematikáját áttekintve a 
leggyakoribb témák: a szolgáltatások minősége, az 
orosz lakosság olvasásának mértéke és repertoárja, a 

könyvtári-információs források használata, a szakmai 
közösség. A szerző hangsúlyozza, hogy a független 
minőségértékelés elősegíti az országban a kulturá-
lis szféra fejlesztéséhez szükséges stratégiai célok 
megfogalmazását, míg a könyvtárosok saját kutatá-
sai rendszerint taktikai feladatokat oldanak meg. A 
cikk végül általános információkat nyújt a problémás 
kutatási témák minőségéről és hatóköréről, kiemeli a 
módszerek előnyeit és hátrányait, valamint javaslato-
kat fogalmaz meg a hatékony kutatáshoz.

(Autoref.)

146/2019

koGuT, Ashlynn: information transfer in articles about li-
braries and student success. – Bibliogr. In: The journal of 
academic librarianship. – 45. (2019) 2., p. 137-145.

Az információ útjai a könyvtárakról és a hallgatói eredmé-
nyességrőlszólószakcikkekben

bibliometria; egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár;
Hivatkozás; interdiszciplináris problémák; könyvtártudo-
mányi kutatás; Tudománymetria

A felsőoktatási könyvtárak bekapcsolása a felsőokta-
tási környezetbe rendkívül fontos abból a szempont-
ból, hogy demonstrálják a könyvtáraknak a hallgatói 
eredményességre gyakorolt hatását. A tanulmány cél-
ja, hogy megvizsgálja a könyvtár- és információtudo-
mány és a felsőoktatási szakterület közötti informá-
cióáramlást annak érdekében, hogy értékelni lehessen 
a gondolatok egymásra hatását e két tudományterü-
leten. Az idézett források, a szerzők és közreműkö-
dők hovatartozása, valamint az átvett hivatkozások 
vizsgálatával a szerző az információ útját elemezte 
39 olyan cikkben, amelynek fő témája a könyvtárak 
hallgatói eredményességhez való hozzájárulása volt. 
Az idézett források elemzése azt mutatta, hogy a 
könyvtár- és információtudomány gyakran kölcsönöz 
elméleteket és módszereket az oktatási szakterületre 
való hivatkozások révén. A szerzők hovatartozásának 
vizsgálata azt tükrözte, hogy néhány nem könyvtáros 
szakember publikál könyvtár- és információtudomá-
nyi területen, és a könyvtáros szerzők együttműköd-
nek a nem könyvtáros szerzőkkel. Végezetül az átvett 
hivatkozások elemzése alapján megállapítható, hogy 
más tudományágak ritkán hivatkoznak a hallgatói 
eredményességet vizsgáló könyvtártudományi kuta-
tásokra. A tanulmány megállapításai arra mutatnak 
rá, hogy a könyvtártudományon kívüli kutatásokat 
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és közreműködőket is szükséges figyelembe venni, 
amikor a könyvtáraknak a hallgatói eredményességre 
gyakorolt hatását vizsgáljuk.

(Autoref.)

Lásd még 142, 152, 163, 205

Tudománymetria, bibliometria

147/2019

FArooQ, Muhammad [et al.]: An index-based ranking of 
conferences in a distinctive manner. – Bibliogr. In: The 
electronic library. – 37. (2019) 1., p. 67-80.

A konferenciák indexalapú rangsorolása

Bibliometria; Hivatkozás; konferencia -nemzeti; Tudo-
mány metria; Tudományos kutatás

A bibliometria a könyvtár- és információtudomány 
egyik kutatási területe, amely tudományos entitások 
elemzésével foglalkozik. Ebben a vonatkozásban a 
publikációk és hivatkozások számbavétele bevett 
bibliometriai módszer a szerzők termékenységé-
nek és népszerűségének mérésére. Hasonlóképpen 
egy folyóirat jelentőségét egy másik bibliometriai 
módszerrel, az impakt faktorral mérik. Mindazon-
ál tal eddig kevés figyelem irányult a konferenci-
ák hatásának és eredményességének bibliometriai 
eszközökkel történő meghatározására. Ezenkívül a 
létező technikák alkalmazása ritkán képes sajátosan 

megragadni a konferenciák hatását. A tanulmány 
ezért a DS-indexet és ennek összehasonlítását ja-
vasolja a meglévő bibliometriai mutatókkal, így a 
h-indexszel, a g-indexszel és az R-indexszel, annak 
érdekében, hogy a konferenciákat megkülönböztető 
módon, jelentőségük alapján lehessen tanulmányozni 
és rangsorolni.
A szerzők a DS-indexet egy saját összeállítású DBLP 
(informatikai bibliográfiai) adatkészletre alkalmaz-
ták, amely 50 évre visszamenőleg több mint 10 ezer 
konferencia publikációs adatait tartalmazta.
Az általuk javasolt index empirikus eredményeit 
összehasonlították a meglévő, szabványos teljesít-
ményértékelési módszereket alkalmazó indexekkel. 
Azt tapasztalták, hogy a konferenciák egyedi rang-
sorolásában a DS-index a többi mutatószámnál job-
ban teljesít.
Eddig kevés publikáció foglalkozott a konferenciák 
sajátos bibliometriai módszerekkel történő rangsoro-
lásával. A DS-index felhasználása a különböző kon-
ferenciák egyedi rangjának mérésére adja e kutatás 
újszerűségét.

(Autoref.)

Lásd még 146

Információszervezés  
(information management)

Lásd 141

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések

148/2019

GrønneSTAD, kjetil S.: kulturelt ekkokammer eller 
demokratisk bastion? In: Bok og bibliotek. – 86. (2019) 
1., p. 71-74.

kulturális visszhangkamrák vagy a demokrácia bástyái?

Feladatkör; információs társadalom; iskolai könyvtár; köz-
művelődési könyvtár; rendezvény; Szolgáltatások; Tár-
sadalmi követelmények; Tudományos és szakkönyvtárak

Az interneten lévő közösségi hálózatok jelentős 
társadalmi dezintegráló hatással bírnak, s mintegy 
visszhangkamraként felerősítik a társadalmi szélsősé-
gek hangját. Ezzel szemben a norvég közkönyvtárak 
törvényben meghatározott feladata is, hogy mindenki 
számára hozzáférhető, vonzó közösségi térként szol-
gáljanak, melyek hozzájárulnak a társadalmi kohézió 
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erősítéséhez. Nagy dilemmaként merül fel azonban, 
hogy sikerül-e valóban bevonni a közkönyvtárhasz-
nálók körébe a társadalom legszélesebb csoportjait, 
vagy ezek az intézmények csupán a művelt közép-
osztály közösségi tereként képesek működni.
A szakma több fontos képviselője szerint a szüksé-
gesnél kevesebb figyelmet kap a könyvtárak társa-
dalmi párbeszédet támogató funkciója más könyvtári 
alapfeladatokhoz képest. A vitakultúra, az érvelési 
készség fejlesztése, illetve annak a jelentősége, hogy 
teljesen eltérő hátterű, kultúrájú, anyagi helyzetű em-
berek tudjanak találkozni, egymás szemébe nézni egy 
nonprofit közösségi térben – mindez egyre fontosabb 
tényezőjévé válik a könyvtárak társadalmi misszió-
jának. Számos példát olvashatunk arra, hogy a helyi 
közösséget foglalkoztató témáktól a svéd választási 
eredmények értékelésén keresztül olyan általános je-
lenségek megtárgyalásáig, mint a brexit, nagy létszá-
mú, cselekvő részvétellel bíró közönség mozgatható 
meg a könyvtárak fizikai tereiben is. A különféle el-
térő vélemények kulturált megfogalmazása csak még 
érdekesebbé teszi ezeket az eseményeket.
Nagyon fontos azonban, hogy a könyvtár rendezvé-
nyeit nem sajátíthatják ki a napi politika szereplői 
és az általuk képviselt ügyek. A helyi közösséget 
foglalkoztató politikai jellegű témák természetesen 
napirendre kerülhetnek, a könyvtár politikai semle-
gessége viszont nem sérülhet. A kulturális területet 
érintő beszélgetések, felolvasások, találkozók is igen 
nagy népszerűségre tudnak szert tenni, ám a témák 
kiválasztásakor tekintettel kell lenni arra, hogy ne 
csak a művelt középosztály aktív korú és nyugdíjas 
tagjai jöjjenek el, hiszen a minél sokszínűbb részt-
vevői kör megnyerése a cél. Külön kihívást jelent a 
gyermek- és ifjúsági korosztály felé való fokozottabb 
nyitás is az őket vonzó programok révén. A Norvég 
Könyvtárosok Egyesülete kiemelten kezeli a köz-
könyvtárak és iskolai könyvtárak kapcsolatának szo-
rosabbra fűzését is, például vegyes funkciójú iskolai 
és gyermekkönyvtárak kialakításával. Egyre több is-
kolai könyvtár, illetve felsőoktatási intézmény vállal 
fontos szerepet emellett az információs műveltség, a 
kritikai érzék fejlesztésében, segítve az online meg-
jelenő hamis hírek felismerését.
Összegzésként megállapítható, hogy mind a tudo-
mányos, mind a közkönyvtárak – társadalmilag ér-
zékeny, ám politikailag semleges alapállásból – igen 
sokat tehetnek a társadalmi sokféleség artikulálásáért 
és a közösséget érintő aktuális témák megvitatásá-
ért. Így el lehet kerülni, hogy a könyvtár csak egy 
meghatározott társadalmi csoport beszűkült terévé 

váljon, megelőzve ezzel az intézmény társadalmi 
le gi timációjának gyengülését is. A használói célkö-
zönség legszélesebb köre magáénak kell, hogy érezze 
a könyvtárakat, melyek így képessé válhatnak arra, 
hogy új, fiatal használókat vonzzanak magukhoz az 
óvodás és iskolás korosztályból is.

(Németh Márton)

Nemzetközi könyvtárügy

149/2019

ČadnoVa, irina Vasil’evna: Manifest iFlA/ÛneSko o 
polikul’turnojbibliotekekakmetodičeskijresurs In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 44-48.

Az iFlA/uneSco multikulturális könyvtárakról szóló ma-
nifesztuma mint módszertani forrás

együttműködés -nemzetközi; Feladatkör; Irányelvek
-könyv tári; Módszertani útmutató; nemzetiségi olvasó

A manifesztumot az IFLA „Multikulturális lakosság 
könyvtári ellátása” (Library Services to Multicultural 
Populations) nevű szekciója 2006-ban dolgozta ki, 
az UNESCO 35. közgyűlése pedig 2008-ban fogad-
ta el. Ekkor került a tudományos szóhasználatba a 
„multikulturális könyvtár”, amelynek lényege, céljai 
és feladatai nagyon aktuálisak a Független Államok 
Közössége tagországainak nyelvileg és kulturálisan 
sokszínű közegében. A FÁK-tagországok területén 
több mint 120 nemzet és nemzetiség él; a lakosság 
etnikailag az Oroszországi Föderációban a legössze-
tettebb, ahol az utóbbi időben fokozódott a beván-
dorlás, elsősorban a közép-ázsiai országokból. Az 
államközösség egységes kulturális terének megőrzése 
érdekében a nemzeti könyvtárak részt vettek a tagor-
szágok etnokulturális együttműködésének alapjaival 
foglalkozó törvénymodell kidolgozásában, melyet  a 
tagországok Parlamentközi Közgyűlésén 2015-ben 
fogadtak el. Ennek 3. paragrafusa rögzíti, hogy a 
tagországok elismerik a területükön található nyelvek 
és kultúrák egyenlő értékeit, azok támogatásának és 
fejlesztésének szükségességét.
Az IFLA/UNESCO manifesztum portálja (https://
www.ifla.org/node/8975) angolul tartalmazza az 
alkalmazáshoz szükséges módszertani anyagokat 
(Multicultural Library Manifesto Toolkit):



465Könyvtári Figyelõ 2019/3

eszköztár a megvalósításhoz; –
a közösségek elemzése és az igények felméré- –
se;
küldetésnyilatkozat kidolgozása; –
döntéshozatali minta; –
a manifesztum értelmezése: kézikönyv work- –
shopok tartásához;
alapvető intézkedések – eszközök jegyzéke. –

A számos nyelvre lefordított manifesztumot a könyv-
tárak módszertani útmutatóként használhatják. Fe-
jezetei:

Preambulum –
A multikulturális könyvtári szolgáltatás elvei –
A multikulturális könyvtárak küldetése és fel- –
adatai
A könyvtári tevékenység irányítása –
A multikulturális könyvtárak fő tevékenységi  –
irányai
A humán erőforrás irányítása –
Finanszírozás és jogi keretek –

A preambulum tartalmazza a kulturális sokféle-
ség fogalmának meghatározását és összetevőit. 
Multikulturális szemszögből vizsgálja a könyvtári 
funkciókat, összhangba hozza azokat a megfelelő 
stratégiákkal és szolgáltatásokkal, és felhívja a fi-
gyelmet a helyi közösségekkel, hatóságokkal való 
együttműködésre. Alapelvként mondja ki, hogy a 
világon minden embernek joga van a könyvtári és 
információs szolgáltatások teljes köréhez. A meg-
valósítás elvei:

a társadalom minden tagjának kiszolgálása kul- –
turális és nyelvi diszkrimináció nélkül;
információszolgáltatás megfelelő nyelveken  –
vagy megfelelő írásrendszerrel;
az információforrások elérhetőségének bizto- –
sítása valamennyi közösség igényeit figyelem-
be véve;
multikulturális környezetben alkalmazható mun- –
katársak felkészítése a közösségekkel folytatan-
dó munkára.

A kulturális sokféleségben a marginalizált közös-
ségek is méltóak a figyelemre, így a kisebbségek, a 
menekültek és menedékkérők, az ideiglenes tartóz-
kodási engedéllyel élők, a vendégmunkások és az 
őslakosság egyaránt.
A könyvtárak számára a manifesztum tízféle külde-
tést határoz meg, ezek közül kiemelhető a tájékozott-
ság a kulturális sokféleség előnyeiről, a nyelvi sokfé-

leség ösztönzése, valamint a szóbeli hagyományok 
és a szellemi kulturális örökség megőrzése.
A manifesztum hangsúlyozza a könyvtári személyzet 
és a multikulturális közösségek közötti kommuniká-
ció jelentőségét: a könyvtár dolgozói aktív közvetítők 
a használók és a források, illetve a közösségek és a 
kultúrák között. A manifesztum javasolja a kormá-
nyoknak és más intézményeknek a könyvtárak kellő 
mértékű finanszírozását, hogy a multikulturális kö-
zösségek térítésmentesen vehessék igénybe a könyv-
tári és információs szolgáltatásokat.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 144, 152, 157, 205, 207

Nemzeti könyvtárügy

150/2019

Al, umut [et al.]: libraries as learning environments : the 
example of “libraries for everyone”. – Bibliogr. In: library 
management. – 40. (2019) 1/2., p. 74-87.

A könyvtárak mint tanulási környezetek: a „libraries for 
everyone” projekt példája

Felmérés; Használók képzése; Hátrányos helyzetű ol-
vasó; igény; könyvtárhasználat; könyvtárügy; Városi 
könyv tár; Társadalmi követelmények

Törökországban 2013-ban a lakosság 1,3%-a volt be-
iratkozott könyvtárhasználó, ezzel a legutolsó helyen 
álltak a vizsgált 19 európai ország közül. Az utóbbi 
években számos átfogó könyvtári projekt zajlott a 
Bill & Melinda Gates Alapítvány pénzügyi támoga-
tásával (ilyen volt például a Librar-e Turkey). 2016-
tól 2018 közepéig tart a „Könyvtárak Mindenkinek/
mindenkiért” (Libraries for Everyone, rövid nevén  
LIFE) projekt, amelynek célja a városi könyvtárak 
átalakítása vonzó közösségi központokká és a tanu-
lás színtereivé. Ennek keretében azt is célul tűzték 
ki, hogy e központok támogassák a lakosok, köztük 
hátrányos helyzetű csoportok élethosszig tartó tanu-
lási törekvéseit, illetve közreműködjenek abban, hogy 
a használók információigényüket az információs és 
kommunikációs technológiák segítségével kielégít-
sék. A projektben 163 könyvtár vesz részt az ország 
minden tájáról. Kiemelt figyelmet fordítanak az is-
kolás korosztályra, ugyanis Törökországban csak az 
iskolák egytizedében van iskolai könyvtár.



466 Könyvtári Figyelõ 2019/3

2017 májusában felmérés készült a projektben sze-
replő városi könyvtárak használói körében, ebben 
4566-an vettek részt. Ami a könyvtárak és az oktatás 
kapcsolatát illeti, megállapítást nyert, hogy a haszná-
lók zöme a fiatalok, többnyire a középiskolások és a 
felsőoktatásban tanulók közül kerül ki. A válaszadók 
több mint fele tanulási célra, vizsgára való felkészü-
lésre használja a könyvtárat. A használók jelentős 
érdeklődést tanúsítanak a könyvtárakban szervezett 
ingyenes (személyes részvételt igénylő vagy inter-
netes) képzési alkalmak iránt; akik részt vettek már 
ilyen képzéseken, elégedettek voltak velük.
A LIFE projekt egyik legfontosabb feladata a tanulás 
támogatása, ami a könyvtári munkatársak és a hasz-
nálók képzését egyaránt magában foglalja. A mun-
katársak képzésére annál is inkább szükség van, mert 
csak 12%-uk rendelkezik felsőfokú szakképzettség-
gel, és 42%-uk még soha nem vett részt továbbkép-
zésen. A LIFE projekt keretében távoktatási portált 
is létrehoztak, és más képzési formákat is alkalmaz-
nak (különböző kurzusok, webes szemináriumok). A 
használók 42%-a ismeri a könyvtárakban szervezett 
tréningeket, 28%-uk vett részt ilyen alkalmakon, 
kurzustól függően 83–95%-uk hasznosnak is talál-
ta azokat. Legnépszerűbbnek az internethasználati 
tanfolyamok bizonyultak, a további témák többek 
között: a számítógép-használat alapjai, életrajzírás, 
irodai és e-ügyintézési alkalmazások, videokonfe-
renciák lebonyolítása (Skype-on). A program részét 
képezik Women’s Health Platform néven különböző, 
nők számára szervezett tájékoztató alkalmak (példá-
ul egészségügyi és nevelési témákról), szakemberek 
bevonásával. A rendezvényekről videofelvételek ké-
szülnek, ezeket megosztják az érdeklődök szélesebb 
körével. A képzések helyszínei a városi könyvtárak, 
a részvétel minden esetben ingyenes.
A felmérés részeként végzett igényfelmérés szerint 
a használók háromnegyede venne részt interneten 
történő képzésen, és választana a felajánlott témakí-
nálatból; a 23 javasolt téma közül 15 iránt érdeklődik 
a megkérdezettek legalább 40%-a (pl. idegennyelv-
tanulás, haladó számítógép-használat, egészségügyi 
ismeretek, helyismeret, e-kormányzás stb.).
A képzések a projekt lezárása után is folytatódnak, 
mert a Bill & Melinda Gates Alapítvány igen fon-
tosnak tartja, hogy a hasznos programok fenntart-
ható módon valósuljanak meg. A projekt során már 
felkészítették a Török Könyvtárosok Egyesületét 
arra, hogy a továbbiakban álljon a program élére, 
és a könyvtárosképző tanszékekkel együttműködve 
gondoskodjon a könyvtárosok és a használók to-

vábbképzéséről, a lehetséges forrásokat optimálisan 
felhasználva.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 143, 145, 162, 170, 172, 199

Központi szolgáltatások

151/2019

SAHAroV, nikolaj anatol’evič: Sistema obâzatel’nogo
èkzemplâra i puti ee soveršenstvovaniâ. – Bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 6., p. 607-615.
res. angol nyelven

akötelespéldány-rendszerműködéseésfejlesztésilehe-
tőségei

elektronikus dokumentum; elektronikus könyvtár; Jogsza-
bály -könyvtárügyi; könyvkiadás; kötelespéldány; nem-
zetibibliográfiaiintézet;nemzetikönyvtár

A jelenlegi helyzetelemzés szerint a kötelespéldány-
rendszer még mindig a nemzeti könyvtári-informáci-
ós állomány fő forrása Oroszországban. A cikk célja 
az alapvető problémák és a lehetséges megoldások 
feltárása.
Problémák:

A dokumentumok előállítói, a kiadók sokan nem  –
a 2017. január 1-jén hatályba lépett törvény által 
előírt számban (vagy egyáltalán nem) szolgáltat-
nak, különös tekintettel a törvényben már rögzített 
e-másolatok követelményére. Ha az Oroszországi 
Könyvkamara (Rossijskaâ knižnaâ palata, RKP) az 
előírt 16 példány helyett kevesebbet (néha egyet) 
kap, nem tudja a könyvtárakat ellátni. Sok kiadó 
pénzügyi nehézségekre hivatkozik, az RKP-ban 
viszont még az egyetlen példányt is felveszik a 
nyomtatott kiadványok országos nyilvántartásába, 
az azonban egyetlen könyvtárba se jut el. Az RKP 
adatai szerint a hiányzó művek száma meghalad-
ja a több tízezret. Különösen kritikus a helyzet a 
kis példányszámban megjelenő tudományos kiad-
ványok esetében.
A felsőoktatási intézményekben kiadott tudomá- –
nyos és oktatási műveket nem a piacra szánják, 
azok csak e-formátumban jelennek meg, kizárólag 
az intézetek közötti hálózatokban terjesztve.
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Problémás az időszaki kiadványok kézbesítése;  –
a könyvtárak szerint az RKP-ban lassú a feldol-
gozás, az RKP arra hivatkozik, hogy a napilapok 
késve érkeznek.
Az elemzésekből azt a következtetést vonták le,  –
hogy a kiadók nem eléggé motiváltak a törvény 
végrehajtásában. Már a törvény hatályba lépése 
előtt is sok nagy kiadó jelezte kifogásait, köztük, 
hogy az e-formában küldött példányokról könnyű 
jogtalanul másolatot készíteni, valamint hogy az 
e-változat előállítása megterhelő a számukra. A 
2017. évi könyvpiaci beszámoló szerint az 5775 ki-
adóból mindössze 518 küldött e-másolatot az RKP-
ba. 2017-ben az Oroszországi Állami Könyvtárba 
(Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, RGB) a 
nyomtatott könyveknek 4,5%-a érkezett meg e-má-
solatban, az időszaki kiadványoknak 6,5%-a.

A megoldás módjai:
A törvény 23. paragrafusa szerint a mulasztásért  –
bírságot kell fizetni, ám ennek költsége nem terheli 
komolyan a nagy kiadókat, ezért célszerű lenne az 
összeget a többszörösére emelni.
Az RGB mint a Nemzeti Elektronikus Könyvtár  –
(NEB) fenntartója a kötelespéldányok e-másola-
taival folyó munkához nyilatkozatot tett közzé, 
amelyben meghatározza a legfontosabb elveket a 
kötelespéldányok felvételéről és használatáról.
Az RKP komplex javaslatában a lényeg az „egyab- –
lakos rendszer” bevezetése (a jelenlegi „kétablakos 
rendszerben” az e-kötelespéldányokat az RKP-ba 
és az RGB-be kell küldeni). Eszerint a fájlt csak 
az RKP kapja meg (elsődleges címzettként); a má-
sodlagos címzettek (könyvtárak és más intézmé-
nyek) maguk töltik le az ITAR TASZSZ (az RKP 
főhatósága) szerveréről vagy a tervezett új állami 
információs rendszerből. A tervezet szerint továb-
bá minden e-publikációnak kötelespéldánynak 
kell lennie.
Az Oroszországi Tudományos Akadémia Könyvtá- –
ra (BAN) javaslatai között szerepel, hogy vállalja 
a hazai, gyűjtőkörébe nem tartozó irodalom eseté-
ben is a gyűjtő-terjesztő funkciót.
A Tudományos Akadémia Társadalomtudományi  –
Információs Intézete (INION RAN) kéri, hogy is-
mét megkaphassa a humán tudományok terén meg-
védett disszertációk tézisfüzeteit.
A Távol-keleti Tudományos Könyvtár indítvá- –
nyozza, hogy a kötelespéldányként kapott művek 
közé vegyék fel a kottákat és az orosz nyelvű tér-
képeket is.

A kötelespéldány-rendszert a meglévő alapokon kell 
továbbfejleszteni. Hatásos intézkedéseket kell hozni 
a teljes körű és időben történő szolgáltatáshoz, va-
lamint fokozatosan új, csak e-formátumú dokumen-
tumtípusokat is fel kell venni a gyűjtendő dokumen-
tumok közé. Fontos a hazai nyomtatott kiadványok 
e-formában történő gyűjtése, ezeket NEB-nek a jö-
vőben 100%-ban tartalmaznia kell.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Együttmûködés

152/2019

kulešoVA, Viktoriâ Leonidovna: Meždunarodnaâ de-
âtel’ nost’ bibliotek : sravnitel’nyj analiz projektov In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 54-60.

A könyvtárak nemzetközi tevékenysége: a projektek ösz-
szehasonlító elemzése

együttműködés -nemzetközi;Fejlesztési terv;Felmérés;
Honlap;Közművelődésikönyvtár;regionáliskönyvtár

Számos orosz és külföldi tanulmány foglalkozik a 
könyvtárak nemzetközi együttműködésével, ezen 
belül a nemzetközi programokban és projektekben 
való részvétellel – az ennek feltételeit, tényezőit és 
sajátosságait vizsgáló komplex kutatások azonban 
egyelőre nem állnak rendelkezésre.
A kérdés sajátosságainak feltárására 2017 novembe-
re és 2018 februárja között megvizsgálták az orosz-
országi regionális központi könyvtárak, valamint 
az USA, Németország, Nagy-Britannia, Franciaor-
szág és Lengyelország közkönyvtárainak hivatalos 
honlapjait. (Külföldről közkönyvtárakat vontak be, 
mivel az ő tevékenységük felelt meg legjobban az 
orosz „tudományos könyvtár” fogalmának; Orosz-
országban a központi regionális könyvtárak a nem-
zetközi együttműködés egyenjogú, külön figyelmet 
érdemlő szereplői.)
A kutatás három szakaszban folyt:
1.  A könyvtárak jegyzékének összeállítása (Orosz-

országból a területi tudományos könyvtárak, kül-
földről az egyes államok, szövetségi tagországok 
és régiók központi könyvtárai).

2.  A hivatalos honlapok címjegyzékének összeállítá-
sa. A kutatásba 167 honlapot vettek fel (Oroszor-



468 Könyvtári Figyelõ 2019/3

szágból 46-ot, az USA-ból 57-et, Nagy-Britanniá-
ból 13-at, Németországból 13-at, Franciaországból 
17-et, Lengyelországból 21-et), ebből 9-et techni-
kai okokból ki kellett zárni.

3.  A honlapok elemzése, aminek eredményei a kö-
vetkezők:

Mind az oroszországi, mind a külföldi könyv- –
tárak nemzetközi tevékenységéről a legtöbbet 
az éves beszámoló tartalmazza, ezt követik a 
nemzetközi rendezvényekről és a nemzetközi 
projektekben való részvételről szóló informá-
ciók a hírek között vagy a rendezvények me-
nüpontban.
A szervezeti felépítést vizsgálva 47 könyvtár- –
ban van nemzetközi együttműködési és projekt-
osztály (ebből 38 Oroszországban). Mindössze 
8 könyvtárban van külön nemzetközi központ 
vagy osztály, a legtöbb helyen a feladat a kül-
földi irodalomért felelő osztályra hárul.
A honlapok felépítésének vizsgálatakor mind- –
össze 18 honlapon (10 lengyel, 4 francia, 2 
orosz, 1-1 német és amerikai) találtak projekt-
tevékenységet, ezen belül nemzetközi projekt-
tevékenységet tartalmazó alpontot.

A könyvtárak nemzetközi projekttevékenységének 
sajátosságai:

Partnerek a világ minden tájáról. A könyvtárak  –
általában a jótékonysági szervezeteket és ala-
pítványokat, a külföldi követségeket és könyv-
tárakat, tudományos és oktatási intézményeket 
említik. Kiemelkedő a regionális és határ menti 
együttműködés. Az oroszországi könyvtáraknak 
16 szomszédos országgal van tartós és fejlődő 
kapcsolatuk. A négy vizsgált európai uniós tag-
ország projektjeinek nagy része regionális jelle-
gű. Az USA-ban a határ menti államok a kanadai 
könyvtárakkal együtt vesznek részt nemzetközi 
projektekben.
A projektek irányai és típusai. A legtöbb projekt  –
három évre szól, irányuk általában társadalmi-
kulturális (a nemzeti kultúra, irodalom, művé-
szetek, nyelv ápolása) vagy információs (nem-
zetközi egységes információs tér kialakítása, 
nagy részben információs, bibliográfiai projek-
tek, nemzetközi bibliográfiai források létreho-
zása). Nemzetközinek tekinthető az ország te-
rületén élő nemzetiségekkel folyó munka, a be-
vándorlók támogatása is. A könyvtárak nagy ré-
szének – így az oroszországi könyvtáraknak is –  

van kapcsolata a nemzetiségi diaszpórák képvi-
selőivel, társadalmi szervezeteikkel.
Pénzügyi források. A nemzetközi projektek fi- –
nanszírozói leggyakrabban pénzügyi alapok 
vagy alapítványok, jótékonysági szervezetek, 
állami intézmények, nemzetközi, kereskedelmi 
és nonprofit szervezetek.

Bár a nemzetközi projekttevékenység jelentős helyet 
foglal el az oroszországi regionális központi könyv-
tárak munkájában, a résztvevők száma és aktivitásuk 
valójában alacsony; ennek okát a honlapok alapján 
nem lehet kideríteni.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 164, 168, 170, 177, 185, 186

Jogi szabályozás

153/2019

PoLČáK, radim – MyškA,Matěj:Právníaspektyšedé
literatury. – Bibliogr. In:Čtenář.–70.(2018)11.,p.386-
390.

A szürke irodalom jogi aspektusai

adatbázis;elektronikuspublikáció;Hozzáférhetőség;Ku-
tatásinformációellátása;Szerzőijog;Szürkeirodalom

Az irodalmi alkotások és publikációk (a „fehér iro-
dalom”) standard jogi modelljén azt a tevékenységet 
értjük, amikor a szerző művét szerződés alapján át-
adja a kiadónak, amely azt a piacra viszi. A hagyo-
mányos sokszorosítást követően a művek könyves-
boltokban vásárlói áron kaphatók, melyből a szerző, a 
kiadó és a forgalmazó (eltérő arányban) részesülnek. 
Az infokommunikációs változások következtében 
ez a hagyományos mód változóban van a terjesztés 
és hozzáférés tekintetében is (pl. az e-könyveknél). 
Egyre több olyan művel találkozunk, amely nem 
kereskedelmi céllal közvetít információkat, ezért a 
szürke irodalom fogalma egyre szélesebb és egyre 
átvittebb jelentésűvé válik. Jogi szempontból nem 
tudjuk száz százalékosan megfogalmazni a szürke 
irodalom definícióját. Olyan alkotási folyamatban 
jön létre szürke irodalom, amely:
1.  tanulmányi vagy minősítési kötelezettség teljesí-

tése céljából,
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2.  tudományos tevékenység termékeként,
3.  szakmai gondolatok megosztásakor (konferencia-

kötetként, oktatási anyagként),
4.  technikai szabványok létrehozására,
5.  jogi kötelezettségek teljesítése során keletkezik.
Az alanyok és a jogtulajdonosok szempontjából a 
művek az alábbi típusokba sorolhatók:
1.  a művet felsőoktatási hallgató vagy tudományos 

fokozat aspiránsa hozza létre;
2.  a művet kutató vagy kutatócsoport hozza létre a 

foglalkoztató megbízásából;
3.  a művet független alkotó hozza létre és publikálja  

(individuális szerzői jog);
4.  a dokumentumot hivatali dolgozó, egy szervezet 

vagy társaság munkatársa hozza létre – ezen anya-
gok általában nem állnak szerzői jogi védelem 
alatt;

5.  a dokumentumot magánjogi vagy közjogi tevé-
kenységet végző foglalkoztatott hozza létre meg-
bízója számára.

A szürke irodalom esetében tehát időnként nem publi-
kált, jogi szempontból azonban valamilyen formában 
nyilvánosságra hozott anyagról beszélhetünk. A nyil-
vánossá tétel a művek formájától függően többféle 
lehet. Újabban a webes megjelenés, a szürkeirodalmi 
adatbázisok megjelenése vet fel jogi kérdéseket: egy 
adatbázis működtetője közzéteszi az irodalmat, de 
nem hasonlítható össze a hagyományos kiadóval.
A szerzői jog személyi oldala közvetlenül az alkotó-
hoz kapcsolódik (jogot formál a szerzőségre, a mű 
integritására). A szürkeirodalmi adatbázisokban a 
szerzői jognak a tulajdoni oldala sokkal fontosabb, 
mert lehetőséget nyújt a felhasználás meghatározá-
sára. Az adatbázis-szolgáltatók sokszor jóhiszeműen 
járnak el, feltételezve, hogy a szerző a mű átadásával 
a szerzői tulajdonjogot is átadja számukra. Ám ah-
hoz, hogy az adatbázisok használhassák a műveket, 
jogszerű körülményekre van szükség. A megállapo-
dásokat nem lehet egyoldalúan semmisé tenni, s az 
internet világában sem lehet áthágni azokat (sem a 
szerzőknek, sem a közvetítőknek). Természetes, bár 
nem közvetlen megoldása a problémának a szabad 
felhasználás licence: a licenc típusától függ, hogy a 
szerző vagy a jogtulajdonos további szabad felhasz-
nálást biztosít-e vagy sem. Ennek tisztázatlansága 
jogi problémákat eredményezhet. Ha a szerző vala-
milyen folyóirat kiadójával kizárólagos szerződést 
kötött, a továbbiakban jogszerűen már nem adhatja 
oda ugyanazt a művét egy adatbázisnak. Előfordul, 
hogy a szerzők magánszemélyként nem rendelkeznek 

a tulajdonjoggal, mert az egy szervezet (foglalkoz-
tató) tulajdonában van. A magánjog fontos kitétele, 
hogy senki sem adhat át másnak több jogot, mint 
amennyivel ő maga rendelkezik.
A szabad hozzáférés biztosítása olyan új lehetőség, 
amellyel a szerzők műveik nyilvánosságra hozatala 
során élhetnek. Ennek az internet általi tömeges elter-
jedése azonban a hagyományos szerzői jogi kérdések 
újraértelmezését követeli meg.

(Prókai Margit)

154/2019

STiTzlein, Hannah – HAn, Myung-Ja k. – BenSon, 
Sara r.: unraveling challenges : rights statements in dig-
ital cultural heritage collections. – Bibliogr. In: Journal of 
library metadata. – 18. (2018) 3-4., p. 135-150.

akihívások tisztázása:szerzői joggalkapcsolatos infor-
mációkadigitáliskulturálisörökséggyűjteményeiben

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; Gépi doku men tum-
leírás;Hozzáférhetőség;Közgyűjtemény;Kulturálisörök-
ség;Szerzőijog

A kulturális örökséghez tartozó objektumoknál a 
szerzői jogi státuszukra vonatkozó közlés (rights 
statement) megadása bonyolult feladat lehet, ha nem 
áll rendelkezésre elegendő információ az adott ob-
jektumról. Ehhez hasonlóan a szerzői jogi törvény 
összetettsége és félreértése a jogtulajdonos hibás 
megállapításához vezethet, amikor az objektumo-
kat digitalizálják. Ezeket a kihívásokat fokozza, 
ha a jogi útmutatókat zavarosan fogalmazzák meg 
és rosszul hajtják végre, kételyek között hagyva a 
használót, hogyan használhatja vagy hasznosíthat-
ja újra a digitális objektumot. Az Illinois-i Digitá-
lis Kulturális Örökség Központban (Illinois Digital 
Heritage Hub, IDHH) felülvizsgálták a szerzői jogi 
közléseket, annak érdekében, hogy megállapítsák, 
hogy a RightsStatements.org-ról származó szabvá-
nyosított szerzői jogi közlések hogyan orvosolhat-
ják a digitális objektumok metaadatainak jogi adat-
mezőiben használt információk körüli problémák 
egy részét. A vizsgálat kiemeli a közös pontokat az 
IDHH által learatott digitálisobjektum-metaadatok 
széles körében, amelyeket ezt követően elemeztek, 
hogy megérthessék, hogy a közreműködők hogyan 
használják és érvényesítik a jogi adatmezőt. A ta-
nulmány lehetséges megoldásokat kínál a felvázolt 
problémákra, mint például szerzői jogi képzéseket és 
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célzott rendezvényeket, amelyek segíthetnek a köz-
reműködő intézményeknek a szerzői jogi törvények 
megértésében és a szerzői jogi közlések megfelelő 
alkalmazásában.

(Autoref.)

Lásd még 151, 199

Könyvtárosi hivatás
Lásd 189, 191

Oktatás és továbbképzés

155/2019

PeTrAS, Vivien [et al.]: Digitales Datenmanagement als 
Berufsfeld im kontext der Data literacy. – Bibliogr. In: 
ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 26-33.
res. angol nyelven

A digitális adatkezelés mint az adatírástudással kapcso-
latos szakterület

adatfeldolgozás;Gyakorlatiképzés;Információsművelt-
ség; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés -felsőfokú;
Könyvtárosképzőintézmény;oktatásianyag

A berlini Humboldt Egyetem Könyvtár- és Informá-
ciótudományi Intézete és a Potsdami Főiskola In-
formációtudományi Tanszéke digitális adatkezelési 
mesterképzést (felsőfokú továbbképzést) fejlesztett 
ki. A kurzus során a hallgatók az adatkezeléssel kap-
csolatos kutatási és alkalmazási készségekre tehetnek 
szert, a nemzeti és nemzetközi tudománypolitikai, 
illetve szervezeti, technikai és jogi keretfeltételek 
figyelembevételével. A programnak két oktatási célja 
van: egyrészt a kutatási és információs infrastruktúra 
kezelésével kapcsolatos analitikus és gyakorlati isme-
retek közvetítése, különösen a tudomány és a kutatás 
területén, másrészt annak megtanítása, hogyan kell az 
adatkezelést támogató információs rendszerek köve-
telményeit és megoldásait kidolgozni.

(Autoref.)

156/2019

ScHleBBe, kirsten – GreiFeneDer, elke – HuSSel, 
christoph: Bewegte zeiten für Forschung und lehre : 90 
Jahre institut für Bibliotheks- und informationswissen-
schaft in Berlin (1928/29 – 2018/19). – Bibliogr. In: BuB. 
– 71. (2019) 1., p. 40-43.
res. angol és francia nyelven

Mozgalmas időkakutatásbanésoktatásban: kilencven
éves a berlini könyvtár- és információtudományi intézet 
(1928/29 – 2018/19)

könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; könyvtáros kép-
zőintézmény;Könyvtárügytörténete

2018 novemberében ünnepelte fennállásának 90. 
évfordulóját a Humboldt Egyetem Könyvtár- és In-
formációtudományi Intézete (Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft). Az intézmény műkö-
dése korántsem volt folyamatos és zökkenőmentes; 
az évek folyamán többször bezárták, majd újrain-
dították.
Az intézmény tevékenysége négy korszakra osztható: 
az első időszakban, 1928 és 1934 között még a Berlini 
Egyetem égisze alatt működött. Ebben a periódusban 
a könyvtárosképzés átalakítása és az egyetemi szintű 
könyvtártudományi stúdiumok elindítása volt a cél. 
Az intézmény első igazgatója Fritz Milkau professzor 
volt, aki 1925-ig a Porosz Állami Könyvtárat vezet-
te. Az oktatás két szemeszterben folyt, a tematika a 
könyvismeretre és történeti témákra, valamint a bib-
liográfiára és a könyvtári jogi kérdésekre összpon-
tosított. A kis intézményt az 1930-as évek derekán 
bezárták a világválság következményeként, a képzési 
funkciókat a Porosz Állami Könyvtár vette át.
A tanszék másodszori megnyitására az NDK-s idők-
ben került sor, 1954/55-ben a Német Állami Könyv-
tár épületében. A célok az alapító okirat szerint a 
következők voltak: tudományos kutatás, oktatás, a 
hallgatók nevelése a tudományos munkára és felké-
szítésük a gyakorlatra. Az első végzett tudományos 
könyvtárosokat 1957-ben bocsátotta ki az intézmény. 
1965-ben adták ki az első doktori címet (Friedrich 
Nestlernek). 1966-ban egy új részleg alakult meg az 
intézményen belül, amely a társadalomtudományi in-
formációval és dokumentációval foglalkozott – ekkor 
kapta az intézet a Könyvtártudományi és Tudomá-
nyos Információs Intézet nevet. 1969-ben a felsőok-
tatási reform keretében az intézet struktúráját meg-
újították: ekkor jött létre a könyvtártudományi és az 
információ- és dokumentációtudományi szakterület, 
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valamint egy továbbképzéssel és távoktatással foglal-
kozó részleg. 1975-ben egy konferenciával ünnepel-
ték az intézmény fennállásának 20. évfordulóját.
A harmadik korszakot a német újraegyesítés hozta el: 
1990-ben jelentős szervezeti és személyzeti változá-
sok történtek: független hallgatói és intézményi tanács 
alakult, az intézet első választott vezetője Friedrich 
Nestler lett, 1991/92-ben pedig külső tanácsadók köz-
reműködésével megújították a személyi állományt. 
1992-ben megszüntették az információtudományi 
képzést, és az intézmény neve ismét Könyvtártudo-
mányi Intézet lett. Ugyanebben az időszakban egye-
sítették az intézetet a nyugat-berlini Freie Universität 
Könyvtártudományi és Könyvtárosképzési Inté-
zetével. 1994-re az egyesített intézmény részlegei 
ténylegesen „összeköltöztek” a mai székhelyen, a 
Humboldt Egyetemen. A Dorotheenstraße 26. alatti 
épület 1995 júliusában lett a megújult intézet összes 
alkalmazottjának munkahelye.
2003 őszén az intézet léte komoly veszélybe került 
a megszorítási intézkedések következtében, ami 
tiltakozási kezdeményezésekhez vezetett helyi és 
nemzetközi szinten egyaránt. Ezzel egyidejűleg egy 
szakértői bizottság dolgozott az intézmény és a szak 
átalakításán. 2005 februárjára rendeződött az intézet 
sorsa, nemzetközi pályázat keretében új vezetőt ne-
veztek ki, majd a képzőhelyet átszervezték az ame-
rikai iSchoolok mintájára. A tartalmi változásokat az 
újonnan létrehozott professzori állások szakterületei 
(tudásmenedzsment, információ-visszakeresés, infor-
mációs viselkedés, információfeldolgozás és -elem-
zés) is tükrözik. 2018-ban generációváltás történt a 
vezetés és a munkatársak körében: az oktatók átlag-
életkora jelenleg 36 év.

(Hegyközi Ilona)

Szabványok, normatívák

157/2019

BéQueT, Gaëlle – AkeroyD, John: irreplaceable iSSn : 
from 2007 to the future. – Bibliogr. In: The serials librar-
ian. – 75. (2018) 1-4., p. 13-30.

apótolhatatlanISSn:2007-tőlajövőbelikilátásokig

Dokumentumazonosítás; Dokumentumleírási szabályzat; 
előzeteskiadványszámozás;Felmérés;Folyóiratkiadás;
Időszakikiadvány;Szabvány-könyvtári

Az időszaki kiadványok azonosítására szolgáló 
ISSN számra az ISO 3297-es szabvány vonatkozik. 
A szabvány utoljára 2007-ben esett át érdemi változ-
tatásokon; a jelenleg érvényben lévő, ötödik verzió-
ja 2017-es keltezésű, és csak kisebb módosításokat 
eszközöltek rajta. Ezért 2017-ben egy munkacsopor-
tot állítottak fel az ISO TC46/SC9-es albizottság, a 
Nemzetközi ISSN Központ és különböző szakértők 
bevonásával, amelynek célja a szabvány új verzió-
jának előkészítése volt.
Az ISSN jövőbeli változtatásai előtt érdemes áttekin-
teni, mi is történt 2007 óta az időszaki kiadványok 
világában:

A legfontosabb az elektronikus és a nyomtatott  –
kiadványok megkülönböztetése, melyek össze-
kapcsolására az ún. Linking-ISSN vagy ISSN-L 
szolgál.
A digitális dokumentumok azonosítására szolgá- –
ló DOI-nak folyóiratcímeknél az utótagban tar-
talmaznia kell az ISSN-t (ld. ISO 26234:2012).
Az új dokumentumleírási modellek és szabály- –
zatok, mint az IFLA Library Reference Model 
és az RDA újrarajzolják az időszaki kiadvá nyok 
fogalmi viszonyait. Az RDA mellett az IFLA 
ISBD, illetve az ez utóbbi alapján összeállított 
ISSN Kézikönyv részletezi, mik az elégséges és 
szükséges feltételei (pl. címváltozat/címválto-
zás) annak, hogy egy időszaki kiadvány új bib-
liográfiai entitásnak számítson, ezzel összefüg-
gésben pedig mikor kap új ISSN számot. Mind-
azonáltal e három szabvány nincs megfelelően 
összehangolva.
Az angol nyelvű lektorált tudományos publiká- –
ciós „termés” 2009 és 2018 között volumenében 
a duplájára nőtt (az STM Report szerint évi más-
félmillió cikkről hárommillióra). Ma már minden 
szakfolyóirat elérhető online, ezért a pontos be-
azonosíthatóság és hivatkozhatóság üzleti szem-
pontból is kulcsfontosságú.
Egyre több azonosító jött létre (a DOI mellett pl.  –
ISNI, ORCID, RinggoldID, ArxivID, Item-ID 
stb.), emellett egyre inkább előtérbe kerülnek a 
hibrid tartalmak (adategyütteseket, videókat tar-
talmazó közlemények).

2017 novemberében és decemberében az említett 
munkacsoport egy nemzetközi kérdőív segítségével 
széles körű felmérést végzett az ISSN jelenére és 
jövőjére vonatkozó visszajelzések és igények össze-
gyűjtése céljából. Az előzőleg szakértőkkel egyez-
tetett kérdőívet összesen hét nyelven küldték ki kü-
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

lönböző szakmai szervezetek, kiadók, szolgáltatók, 
nemzeti ISSN irodák, szakmai közösségi oldalak és 
levelezőlisták számára. Az értékelésre már 2018-ban 
került sor. Az 1826 válaszból 1491 volt használható, 
ezek 78 országból érkeztek; a legnagyobb arányban 
(45,5%) a könyvtárak képviseltették magukat.
A válaszadók döntő többsége (1070 fő) számára az 
ISSN „nagyon fontos” vagy „fontos”; a legtöbben 
értelemszerűen azonosításra és keresésre használják. 
Viszonylag sokan (28%) bővítenék az ISSN számot 
kapó anyagok körét. A kérdőív egyik meglepő hoza-
déka volt, hogy a válaszadók 33%-a nem használja 
az ISSN-L-t, sőt, sokan nem is tudják, hogy létezik. 
Abban a tekintetben, hogy milyen irányban kellene 
fejleszteni az ISSN-t, megoszlottak a vélemények: 
sokan nem szeretnének változást; többen az elő- és 
utótagok rendszerét javasolták; mások az FRBR/
RDA szabályaival való összehangolást szorgalmaz-
ták. Az elektronikus változatok különböző formátu-
mainak (HTML, PDF, ePub) újabb ISSN-ekkel való 
ellátását a többség (71%) nem látta indokoltnak. A 
kérdőív felvetette valamilyen típusú „családi ISSN” 
bevezetését is, amely a folyóirat-előzményeket, a 
földrajzi és a nyelvi kiadásváltozatokat fogná össze; 
a válaszadók többsége nyitott volt erre a megoldásra, 
de nem volt konszenzus abban, hogy egy meglévő 
ISSN-t kellene a csoport azonosítására is használ-
ni, vagy újat kellene kiosztani a csoport jelölésére. 
A kapcsolt nyílt adatok (Linked Open Data, LOD) 
kérdésében sokan tanácstalanok voltak, a többiek 
pedig meglehetősen változatos javaslatokat fogal-
maztak meg, milyen nyílt metaadatokat kínálhatna 
az ISSN a LOD környezetben (kiadó, megjelenési 
évek, rekordkapcsolatok, kulcsszavak stb.). Egyet-

értés övezte azt, hogy elengedhetetlen a metaadatok 
megfelelő minőségének, időszerűségének biztosítása. 
Sokak szemében az ISSN megléte is garanciát kel-
lene, hogy jelentsen a folyóirat minőségére – annak 
ellenére, hogy ez az azonosító alapvetően nem ezt a 
célt szolgálja.
Összességében véve egyesek pozitívan fogadnák az 
ISSN új dokumentumtípusokra való kiterjesztését 
vagy az újfajta ISSN-ek bevezetését, míg mások el-
zárkóznak az azonosítók szaporításától. A kérdőívet 
kitöltő intézmények jellege (könyvtár, kiadó, ter-
jesztő, szolgáltató stb.) nem bizonyult szignifikáns 
szempontnak. A többség abban érdekelt, hogy a hi-
vatkozások és a platformok közötti linkek könnyebb 
kezelése érdekében lehetőleg ne változzon meg az 
ISSN, ha a kiadvány címe módosul is.
A 2018 januárjáig előfizetéses ISSN Portál ingyene-
sen, kapcsolt nyílt adatokkal bővítetten történő elér-
hetővé tétele segíthet az ISSN-L és egyéb jövőbeli 
ISSN-klaszterek kezelésében. Az ISO 3297-es szab-
vány új verziójának kidolgozását a munkabizottság 
2018 őszétől folytatja.

(Szabó Piroska)

Egyesületek
Lásd 144, 164

Konferenciák
Lásd 147

Nemzeti könyvtárak

158/2019

cHo,Sulhee:Cifrovoeobsluživanie vnacional’noj bib-
liotekeKorei:tekuŝeesostoânieizadači.–bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 6., p. 673-680.
res. angol nyelven

Digitális szolgáltatások a koreai nemzeti könyvtárban: a 
jelenlegi helyzet és további feladatok

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; kötelespéldány; 
Megőrzés;nemzetikönyvtár;Szolgáltatások;Tervezés

A szöuli Koreai Nemzeti Könyvtár (KNK) teljes-
ségre törekvően gyűjti és tárolja a hazai és nemzeti 
irodalmat, emellett sokrétű szolgáltatásokat nyújt 
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és támogatja a dél-koreai könyvtárak fejlesztését. 
A 2009-ben alakult Nemzeti Digitális Könyvtárnak 
köszönhetően jelentős sikereket értek el az állomány 
digitalizálásában, az elektronikus adatok gyűjtésében 
és szolgáltatásában. Különböző eljárásokkal a KNK 
mintegy 16,3 millió digitális dokumentumot szer-
zett be, 2016 augusztusától megkapja az e-könyvek 
kötelespéldányait, a kiadványok, folyóiratok és na-
pilapok digitális fájljait; gyűjteni kezdte a hivatalos 
dokumentumok e-másolatait is, számuk 2017 végén 
meghaladta a 15 milliót. Emellett a KNK elérhetővé 
teszi a nemzeti adatok (1468 könyvtár 46 milliós ál-
lományának) katalógusát, továbbá a koreai klasszikus 
irodalom, a japán gyarmatosítás korából származó 
művészeti kiadványok és a politikai adatok kataló-
gusát; mindez együttvéve egyesített adatrendszert 
alkot a Koreai Köztársaságról. A külföldi használók 
számára a könyvtár a koreai könyvekről latin betűs 
bibliográfiai adatokat szolgáltat. A digitális források 
szélesebb körű használatát célozza az e-könyvek 
gyűjteménye, az összes koreai újság archívumának 
szolgáltatása, a Korea szabad elérése rendszer stb. 
A fogyatékkal élők által alternatív formátumokban 
elérhető dokumentumok száma 160 ezer. A gyerme-
keknek készülő tartalmakat minden állami könyvtár 
megkapja. A könyvtárközi kapcsolatok fejlesztésére 
kidolgozták a Kérdezd a könyvtárost! virtuális tájé-
koztatást, valamint a nagy adatállományok (Big Data) 
alkalmazásához szükséges rendszert. A koreai, kínai 
és japán használók számára információs forrást épí-
tenek a három ország kulturális örökségéből. Problé-
mát jelent azonban az elektronikus kötelespéldányok 
beszerzése, nincs elég tartalom a kiadóktól a B2B 
(business to business) szolgáltatáshoz, és kevéssé 
veszik figyelembe az olvasók igényeit.
A KNK 2019–2023. évi terveiben szerepel a digitá-
lis szolgáltatások fejlesztése. A Tudás, bölcsesség, 
a polgárok kulturális gazdagítása jelszóval indult 
program 4 célt és 12 alapfeladatot határoz meg az 
alábbi bontásban:
1.  A könyvállomány bővítése digitális formátum-

ban:
1.1  A digitális állomány bővítése;
1.2  Az értékes írott dokumentumok védelme, a 

fontos hivatalos dokumentumok digitalizálá-
sa;

1.3  Digitális archívum létrehozása a KNK állo-
mányában nem megtalálható könyvekből;

2.  A digitális források használatának növelése:
2.1  Tájékoztató szolgáltatás (szöveges keresés) 

fejlesztése a könyvek tartalma alapján;

2.2  A digitális állomány szabványosítása;
2.3  Ún. „információs terek” (alkotóterek) nyitása 

okos ökológiai közegben működő könyvtár-
modellben.

3. A mobil szolgáltatások aktivizálása:
3.1  Egységes mobil platform létesítése, a KNK 

42 honlapjának átalakítása egyedi szolgálta-
tásokhoz;

3.2  A mobil szolgáltatások bővítése: 2019-ben az 
Intelligens könyvtár megvalósítása, tájékoz-
tató szolgáltatás a hangoskönyvekről mobil 
formátumban és hangos válaszadás;

3.3  Az egyedi digitális szolgáltatások, a fogya-
tékkal élőknek szóló állományok bővítése, 
Digitális ösztöndíj projekt (együttműködés 
az állami és városi intézményekkel).

4.  A humán tudományok népszerűsítése digitalizá-
lással:
4.1  A digitális műveltség személyre szabott ok-

tatása, a gyerekek oktatása programozásra, a 
könyvtárosok továbbképzése, az e-learning 
bővítése;

4.2  A könyvtárközi együttműködés bővítése a 
digitális állományok és anyagok cseréje ér-
dekében;

4.3  Az e-könyvtárak hálózatának bővítése, együtt-
működés a koreai és a külföldi könyvtárakkal, 
egyéb szervezetekkel, elsősorban a Régi köny-
vek védelme egyesülettel. (Az Állami elekt-
ronikus könyvtár projektben nyolc könyvtár 
vesz részt.)

(Viszocsekné Péteri Éva)

159/2019

lAnDGrAF, Greg: A new digital strategy for America’s 
library : the library of congress expands its online offer-
ings through letters, maps, and colors In: American librar-
ies. – 50. (2019) 3/4., p. 38-41.

„Amerika könyvtárának” új digitális stratégiája – a kong-
resszusi könyvtár új online kínálata: levelek, térképek, 
színek

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; Használó; infor má-
ciótechnológia; Interdiszciplinárisproblémák;Különgyűj-
te mény; nemzeti könyvtár; Szoftver

A Kongresszusi Könyvtár 2018. október 1-jén jelen-
tette be új, ötéves digitális stratégiáját, amely három 
fő prioritásra összpontosít:
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1.  Növelni a Kongresszusi Könyvtár digitális gyűj-
teményét és megosztani azt a lehető legszélesebb 
közönséggel;

2.  Minél több használót elérni korszerű online mód-
szerekkel és lehetőséget kínálni a közösségi rész-
vételre;

3.  Befektetés a jövőbe, vagyis biztosítani a könyvtár 
munkatársainak a folyamatosan megújuló eszkö-
zöket és a működtetésükhöz szükséges képzéseket 
a gyűjtemények védelme és megőrzése érdeké-
ben.

Az Enriching the User Experience [Gazdagítani 
a felhasználói élményt] nevű digitális stratégia a 
könyvtár 2019–2023 közötti stratégiai tervének része, 
amelynek kiemelt célja a működés korszerűsítése és a 
gyűjteményekhez történő hozzáférés bővítése.
2017 szeptemberében a könyvtár létrehozta a Library 
of Congress Labs nevű munkacsoportját, amely a di-
gitális gyűjtemény kiaknázásának innovatív módjait 
keresi. Az eredmények között immár több sikeres 
projektet találunk.
A Levelek Lincolnhoz elnevezésű projekt során a 
By the People [A nép által] nevű crowdsourcing 
platform felhasználásával, az olvasók bevonásával 
készítik el a híres elnök digitalizált leveleinek át-
iratait. (Hasonló módszerrel három másik amerikai 
történelmi alak és a polgárháborúban részt vett kato-
nák levelezését is feldolgozzák.) E primér források 
értékesek diákok, oktatók, „élethosszig tanulók” és 
bárki számára, akit érdekel az amerikai történelem. 
A dokumentumok elektronikus átiratának elkészítése 
lehetővé teszi a teljes szövegben való keresést és a 
metaadatok címkézését. A munkának köszönhetően 
várhatóan egy év múlva Lincoln levelei teljes mérték-
ben kereshetőek lesznek. A Kongresszusi Könyvtár 
a tapasztalatok alapján már most ki kívánja jelölni, 
hogy a feldolgozást mely digitalizált kéziratos gyűj-
teményrészek közösségi alapon készülő átirataival 
folytassák. A munkához használt Concordia szoft-
vert pedig elérhetővé tették az érdeklődő közgyűjte-
mények számára.
A Kongresszusi Könyvtár online történettérképei 
(Story Maps) segítségével a gyűjtemény elemei össze-
kapcsolhatóvá válnak szakértők által írt narratívákkal 
és az Esri térinformatikai rendszer földrajzi informá-
cióival. Az Incunabula Story Map például nem csu-
pán elmeséli az európai könyvnyomtatás első ötven 
évét, hanem térképen is ábrázolja azt. Eddig hét ha-
sonló Story Map készült, de a negyvenfős stáb már 
készíti a következőket. Az információvizualizáció 
segítségével megmutathatók azok a gyűjteményré-

szek, amelyek eddig nem élveztek kiemelt figyel-
met; az egyes történettérképek letölthető térképészeti 
adatokat, illetve a digitalizált objektumokhoz vezető 
linkeket is tartalmaznak. Az egyik projektmunkatárs 
szerint az elkészült Story Mapek az időszaki kiállítá-
sok virtuális megfelelőinek tekinthetők.
Jer Thorp adatművész, a Kongresszusi Könyvtár 
„rezidens innovátora” szintén a digitális gyűjtemény-
részek újszerű bemutatásának lehetőségeit kutatja. 
Ennek keretében a könyvtár Twitter-oldalán köz-
zétették Rosa Parks polgárjogi aktivista írásait, és 
megkérték a követőiket, hogy osszák meg az általuk 
talált kapcsolódó dokumentumokat. Számos hasznos 
könyvtári forrást osztottak meg ily módon egymás 
közt az emberek. Thorp egy másik ötlete a könyvtár 
MARC adatbázisán alapuló Library of Colors [A 
színek könyvtára] nevű látványos adatvizualizációs 
projekt, amely a dokumentumok címeiben lévő szín-
nevek alapján rajzolja fel az egyes gyűjteményrészek 
asszociatív színspektrumát. Az adatművész emellett 
rendszeres podcastekben osztja meg élményeit a 
közönséggel.
Az LC for Robots [Kongresszusi Könyvtár robotok-
nak] nevű kezdeményezés különböző szakembere-
ket kíván ösztönözni nagy adatmennyiségek alapján 
történő digitális kutatásokra. Nyers adattömegek, 
MARC rekordok adathalmaza és alkalmazásprogra-
mozási felületek (API-k) állnak a kutatók rendelke-
zésére, segédletekkel kiegészítve. A könyvtárosok 
reményei szerint a digitális kutatások támogatása a 
jövőben műhelymunkákkal, útmutatókkal, vagy akár 
egy digitális tudományos központtal is fog bővülni.

(Bódog András)

Lásd még 151, 168, 172, 173, 174, 183, 203

Felsôoktatási könyvtárak

160/2019

HelMkAMP, kerstin: ein Jahr an der universitätsbibli-
othek kiel : alles klar zur Wende! Status quo, Maßnah-
men, Perspektiven. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 
1., p. 185-193.
res. angol nyelven

A kieli egyetemi könyvtár egy esztendeje: minden világos 
a változáshoz! Status quo, intézkedések, perspektívák
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egyetemi könyvtár; Feladatkör; középtávú terv; Munka-
szervezet; Tervezés

Tanulmányában a könyvtár igazgatója a Kieli Egye-
temi Könyvtár (UB Kiel) új feladatait, átalakított 
szerkezetét és stratégiáját foglalja össze.
A tudományos könyvtárak átalakulóban vannak: elő-
térbe kerültek az elektronikus információforrások, 
illetve analóg és digitális tanuló- és munkaterekre, 
valamint helytől és időtől független hozzáférésre van 
igény. Fontos külső tényező továbbá az általános digi-
tális átalakulás (e-science/e-tudomány), a kereskedel-
mi szolgáltatók konkurenciája és a rendelkezésre álló 
anyagi források csökkenése. Ezekre a kihívásokra a 
német egyetemi könyvtárak többsége már évek óta 
igyekszik választ adni. A Német Könyvtári Szövetség 
(Deutscher Bibliotheksverband, dbv) 2015-ös doku-
mentuma 2025-ig jelöli ki a cselekvési területeket: 
1. Open Access és a licencelés új formái; 2. publiká-
ciós szolgáltatások; 3. kutatási adatok kezelése; 4. a 
szakmai közösségek régiókon átívelő információel-
látása; 5. a digitális források hosszú távú felhasznál-
hatósága; 6. a kulturális örökség forrásainak digita-
lizálása; 7. kreatív terek létrehozása (cultural labs, 
makerspaces); 8. a digitális média- és információs 
kompetenciák fejlesztése.
Az UB Kiel anyaegyetemével együttműködve azt a 
célt tűzte ki, hogy az információellátásban szerzett 
szakértelemre támaszkodva korszerűsítsék a könyv-
tári rendszert. Az intézvény struktúrája kétszintű: a 
központi mellett 43 kisebb (intézeti, kari) könyvtár 
alkotja, ami jóval több személyzetet és ráfordítást 
igényel, mint az egyszintű felépítés. Először a köz-
ponti könyvtár szervezeti átalakítására került sor, 
aminek eredményeképpen immár szolgáltatási ágak 
szerinti osztályszerkezetben működnek. (A tanul-
mány ábrákon mutatja be a felépítést, majd az átala-
kítás fázisait.)
Bevezették továbbá a projektmenedzsment rendsze-
rét, amely egyre fontosabb a tudományos könyvtá-
rakban, hiszen enélkül statikusak maradnának. 2017 
nyarán minden futó projektet számba vettek, ősszel 
pedig a 2018-ra tervezetteket, végül a projektek kö-
rét tíz területre szűkítették: tanuló- és kutatóhelyek; 
digitális munka- és információs terek; információk 
és kompetenciák közvetítése; digitális bölcsészet; 
publikációs szolgáltatások (nyomtatott és open access 
kiadványok); platformok az elektronikus publikálás-
hoz; a kulturális örökség gyűjtése és megőrzése; fel-
dolgozó munka; könyvtári rendezvények; szolgáltatá-
sok a tartomány (Schleswig-Holstein) számára.

Ezután a tanulmány a stratégiakészítés szakaszait 
ismerteti. A kiindulópontot az UB Kiel 1975-ben le-
fektetett működési szabályzata jelentette. Az átala-
kítási stratégia anyagának egyeztetése az egyetem 
vezetőségével 2018 nyarán kezdődött meg, és 2019 
első negyedében fejeződött be.
Zárásképpen a szerző megfogalmazza a fontosabb 
tanulságokat: a stratégiakészítés megvalósítható; a 
munkatársak részvétele nélkülözhetetlen; kritikus vi-
tákra van szükség; ki kell zárni az aggodalmaskodást; 
végezetül pedig a folyamat során szabad hibázni is.
A cikk végén függelékben olvasható az UB Kiel cím-
szavakba szedett stratégiája, amely a 2024-ig meg-
valósítandó célokat sorolja fel. Ezek a következők: 
az információellátás fejlesztése, a központi könyvtár 
tanulóközpontjának felállítása, az információs kom-
petenciával kapcsolatos kínálat továbbfejlesztése, a 
nyílt hozzáférés támogatása és a publikációs szolgál-
tatások kiépítése.

(Murányi Lajos)

Lásd még 146, 166, 167, 169, 177, 179, 180, 181, 
186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 
202, 204

Közmûvelôdési könyvtárak  
általában

161/2019

ArenDT, Anne – MorriS, Anthony – STePHenS, 
Mary: Public library use of geographic information sys-
tems in the united States. – Bibliogr. In: Journal of library 
administration. – 58. (2018) 8., p. 779-805.

Használják-e az amerikai közkönyvtárak a térinformatiká-
banrejlőlehetőségeket?

Felmérés; Használói szokások; információtechnológia; 
Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; Szol-
gáltatások; Térkép; Tervezés

A térinformatikainak is nevezett földrajzi információs 
rendszerek (GIS) mára már az élet minden területén 
jelen vannak, s egyre nagyobb szerepet játszanak 
a közszolgálatban, a tervezésben, a közösségfej-
lesztésben és a közösségi részvételben is. Az ilyen 
rendszerek legnagyobb előnye, hogy kombinálják 
a több forrásból származó karakteres és vizuális in-
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formációkat, és mindezeket intelligens térképeken 
és diagramokon, integráltan ábrázolják. A különböző 
adatforrások több rétegű összevonása alkalmas más-
hogy nehezen észlelhető és ábrázolható kapcsolatok 
és mintázatok feltárására. Míg a felsőoktatási és tu-
dományos könyvtárak oktatás- és kutatástámogatásra 
használják a technológiát, a közkönyvtári szférában 
a térinformatikai rendszerek elősegíthetik a helyi 
identitás erősítését, a tanulástámogatást, valamint a 
használói visszajelzések alapján történő gyűjtemény-
fejlesztést és rendezvényszervezést.
A Utah Valley Egyetem kutatása a térinformatikai 
rendszerek használatának és ismeretének jellemzőit 
vizsgálta az Egyesült Államokban. A kutatás hipo-
tézise az volt, hogy a szakkönyvtárakkal szemben a 
közkönyvtárak kevésbé használnak földrajzi infor-
mációs rendszereket. Az előfeltevés alátámasztása 
érdekében online kérdőíves módszerrel kívánták 
megvizsgálni az amerikai közkönyvtárak méret és 
összbevétel szerint reprezentatív, 2590 elemes min-
táját. 240 értékelhető válasz érkezett. A válaszadók 
72%-a állítása szerint nem volt járatos a térinformati-
kai rendszerek területén. Arra a kérdésre, hogy a GIS 
önkormányzati vagy állami szintű felhasználása érin-
ti-e az intézményeiket, a kis és közepes költségveté-
sű könyvtárak elenyésző hányada válaszolt igennel, 
és még a nagyobb könyvtáraknak is csak a 40%-a 
nyilatkozott így. A megkérdezett könyvtárak 52%-a 
arról sem tudott, hogy a helyi vagy állami hatóságok 
egyáltalán használnak-e földrajzi információs rend-
szereket munkájuk során.
A közkönyvtárakban a térinformatikai rendszerek-
kel kapcsolatos szakirodalmi források és szoftverek 
száma is marginálisnak bizonyult. A Google Maps 
és Google Earth szolgáltatásokon kívül többnyire 
nem elérhető olyan földrajzi információs rendszer, 
amelyet az olvasók is használhatnának, és a vizsgált 
közkönyvtáraknak mindössze 9%-a rendelkezett 
térinformatikai információk lekérdezésére alkalmas 
külön számítógépes munkaállomással vagy dedikált 
térrel.
A felmérés tanúsága szerint az online útbaigazítás 
messze a leggyakoribb használati mód a közkönyv-
tárakban, a Google Maps alkalmazásával. A második 
helyen az ingatlanok és tulajdonviszonyok utáni ér-
deklődés állt, de említés szintjén felmerültek az üzleti 
célok, a várostervezés és az iskolai projektek is.
A térinformatikai rendszerek felhasználásának akadá-
lyaként a válaszadók legtöbbször a magas költségeket 
és a használók érdektelenségét jelölték meg, de sokan 

említették a könyvtárosok tájékozatlanságát, valamint 
a személyzet és a tréningek hiányát is.
Könyvtári menedzsmentre és tervezésre a válaszadók 
többsége nem használ térinformatikai rendszereket, 
és 1-től 5-ig tartó skálán is alacsony pontszámokat 
kaptak a kérdőívben felsorolt lehetséges szempontok 
(létesítménymenedzsment, piackutatás, logisztika, di-
gitális térképkészítés, hosszú távú stratégiaalkotás).
Az eredmények igazolták a várakozásokat a térinfor-
matika közkönyvtári kihasználatlanságáról. A kutatók 
az ilyen rendszerek könyvtári felhasználását gátló 
tényezők mérséklésére elsősorban mind a könyvtá-
rosok, mind a használók tájékozottságának növelését 
javasolják célirányos képzések segítségével. A cikk 
indítványozza a szakkönyvtárak és a közkönyvtárak 
együttműködését, végezetül felsorol térinformatikai 
rendszerekkel kapcsolatos online elérhető forrásokat 
is (pl. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_
data_sources; https://library.stanford.edu/research/
stanford-geospatial-center/additional-resources).

(Bódog András)

Lásd még 143, 148, 170, 182, 193

Megyei könyvtárak
Lásd 164, 193

Városi könyvtárak

162/2019

AnDerSen, Asger: Danska modeller i tre storlekar In: 
Biblioteksbladet. – 104. (2019) 5., p. 36-37.

Dán könyvtármodell – három méretben

enteriőr; Feladatkör; Fiókkönyvtár; Kettős funkciójú
könyv tár; könyvtárépítés, berendezés; könyvtárépület 
-közművelődési; Könyvtártelepítés; Tervezés; Városi
könyv tár

Koppenhágában felmérést készítettek arról, hogy 
milyen közkönyvtári szolgáltatásokra van szükség 
a városi könyvtári hálózatban. Rendkívül előnyös 
körülmény, hogy a helyi lakosságon belül jelentős 
számarányt képviselnek a 20–39 év közöttiek, s a 
becslések szerint így a könyvtárba járó kisgyerme-
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kes családok, illetve a gyermek- és ifjúsági korosz-
tály aránya is növekedni fog. Számolni kell továbbá 
a bevándorlók beilleszkedésének segítésével, illetve 
kiszolgálásuk igényével is. A tervezési munka során 
három különböző fiókkönyvtári prototípust vázoltak 
fel abból a célból, hogy a jövőben a városlakók igé-
nyeihez illeszkedő könyvtári szolgáltatásokat tudja-
nak nyújtani.
Az első, legkisebb típus 300 m2 összterületű, s a pro-
filkönyvtár elnevezést kapta. Ezek legfőképp olyan 
könyvtárak lesznek, amelyeket vonzó közösségi te-
rekben képzelnek el, például kávézókban, parkok-
ban, bevásárlóközpontokban. Fontos jellemzője e 
típusnak, hogy a könyvtári tér minél rugalmasabban 
formálható legyen egy meghatározott szűkebb cél-
csoport (pl. tanulók, kisgyermekes családok) szá-
mára. Az állomány a rendelkezésre álló tér 30%-át 
foglalná el, az általános olvasói tér 15%-ot, az előtér 
8%-ot, az alapterület többi része (közel fele) pedig 
az adott célcsoportok helyi igényei szerint kerülne 
kialakításra. Az irodák, munkaszobák céljára 42 m2-t 
különítenének el.
A középső típus mérete az előbbi duplája, 600 m2. 
Ezeknek a több közintézményt „összehozó” könyv-
táraknak a helyi társadalmi élet formálóiként szán-
nak fontos szerepet. Helyet kaphatnak a falaik között 
közigazgatási ügyfélszolgálati tevékenységek, illetve 
főként kultúrházakra jellemző közösségi funkciók 
is. Emellett maga a könyvtár is lehet általánosabb 
közigazgatási, kulturális terek részegysége. Olyan 
vegyes funkciójú iskolai könyvtárak is létrehozhatók, 
melyek egyben a városi könyvtári hálózat részei is, 
egyaránt szolgálva műhelyként a pedagógiai innová-
ció számára, vonzó helyként a diákoknak, továbbá az 
iskola környékén lakók is igénybe vehetnék őket. Az 
összterület 28%-a lenne a gyűjteményé, 23%-a lenne 
tanulói tér, közel 10%-a szolgálná az oktatást, ugyan-
csak 10%-ot tenne ki az általános olvasói tér, 13%-nyi 
terület adna otthont különféle előadóművészeti pro-
dukcióknak, mintegy 7% szolgálná a gyermekeket, 
illetve 7% lenne az előtér részesedése. E könyvtártí-
pusban az irodák 103 m2-t foglalnának el.
A legnagyobb típus 1200 m2-es alapterületével egy 
klasszikus, nagy fiókkönyvtár. Változatos feladatkö-
reivel a helyi társadalom kedvenc találkozási pontja, 
erős információs és közösségi centrum kíván lenni, 
kifejezetten számítva a környékre újonnan beköltö-
zőkre is. Az állomány a tervek szerint kb. az összterü-
let 24%-át foglalna el. Az általános olvasói és tanulási 
terek összevonva a terület mintegy 17%-át tennék ki. 
A könyvtári tér 15%-a szolgálna kávézóként, 5%-a 

kiállítóhelyként, 9%-ot kapna az előadóművészeti 
tér, ugyanennyit az oktatásra szolgáló terület, vége-
zetül 7%-ot tenne ki a gyermekkönyvtári tér, 4%-ot 
pedig az előtér. Ennél a könyvtártípusnál új elem a 
makerspace-ben zajló tevékenység: az alkotótér az 
összterület mintegy 10%-át foglalná el. Az irodák 
mérete a tervek szerint 158 m2 lenne.
Nagyon fontos cél, hogy a könyvtár egyaránt nyitva 
álljon a különféle generációkhoz, társadalmi csopor-
tokhoz és kultúrákhoz tartozó emberek előtt. Az új 
építésű központi fiókkönyvtárak lendületet adhatnak 
egy-egy városrész fejlődésének, hiszen ezeken a he-
lyeken az információs igények kielégítése mellett a 
lakosság kreatív energiái is kibontakozhatnak.

(Németh Márton)

Lásd még 150, 178, 193, 201

Komplex intézmények
Lásd 162

Tudományos és szakkönyvtárak

163/2019

SieGFrieD, Doreen: 100 Jahre zBW : entwicklungsetap-
pen einer Wissenschaftlichen Bibliothek In: BuB. – 71. 
(2019) 2-3., p. 150-155.
res. angol és francia nyelven

100 éves a zBW – leibniz Gazdasági információs köz-
pont:egytudományoskönyvtárfejlődésénekszakaszai

könyvtártörténet -nemzeti; kutatás információellátása; 
országos szakkönyvtár -közgazdaságtudományi; Tudo-
mányos és szakkönyvtárak

2019. február 1-jén ünnepelte megalapításának 100. 
évfordulóját a (korábban Német Központi Közgaz-
dasági Könyvtárnak nevezett) ZBW – Leibniz Gaz-
dasági Információs Központ; a cikk az elmúlt száz év 
könyvtártörténetét tekinti át. Az 1919-ben kis intézeti 
könyvtárként nyolc alkalmazottal alapított és a Világ-
gazdasági Intézet részeként működő ZBW ma már 
független közjogi alapítvány és a Leibniz Társaság 
tagja, 300 munkatárssal, kutatási részleggel és a világ 
minden részéről való együttműködő partnerekkel.
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Hosszú és eseménydús évek után a ZBW 2010-ben új 
korszakába lépett. Az informatikai szakember, Klaus 
Tochtermann igazgatóvá történő kinevezése után a 
ZBW a számítástechnikai és informatikai alkalma-
zott kutatásokra kezdett koncentrálni annak biztosí-
tása érdekében, hogy az intézmény infrastruktúrája 
a legújabb tudományos eredményeken alapuljon. 
Eközben a kieli Christian Albrecht Egyetem pro-
fesszorai és egy doktoranduszokból álló nemzetközi 
csoport Klaus Tochtermann vezetésével azt a kér-
dést vizsgálják, hogyan változtatja meg a tudomány 
digitalizációja a kutatás és publikálás folyamatát. A 
ZBW tudománypolitikai tanácsadást is nyújt ezen 
a téren országos és nemzetközi szinten egyaránt. A 
ZBW saját kutatásai nemzetközi hálózatba ágyazva 
valósulnak meg. Főbb együttműködési partnerei az 
EU nagy projektjei, a Német Kutatási Alap (DFG) és 
a Német Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) 
projektjei, valamint a Leibniz Open Science Kuta-
tási Hálózat résztvevői közül kerülnek ki. A ZBW 
többször megkapta a LIBER innovatív könyvtári 
szolgáltatásokért nyújtott díját. 2014-ben a Német 
Könyvtári Szövetség (dbv) által alapított innovációs 
díjat, „Az év könyvtára” címet nyerte el. Az indoklás 
szerint a ZBW radikálisan modern könyvtár, melynek 
a használók és az innováció iránti elhivatottsága más 
könyvtárak számára is példaként szolgálhat.

(Autoref. alapján)

Lásd még 148, 165, 184, 185, 187

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

164/2019

kuSBer, eberhard: ein erlebnis-, lern- und inspirations-
ort : die TechnoTHek in erfurt – erfolgsmodell mit zukunft 
In: BuB. – 71. (2019) 1., p. 25-27.

egy élmény-, tanuló- és inspirációs központ: az erfurti 
TechoTHeK–sikeresmodellajövőszámára

egyesület -rokon területen; együttműködés -helyi; esz-
köztár; ifjúsági és gyermekkönyvtár; információtechno-
lógia; Megyei könyvtár; oktatás információellátása; ren-
dezvény

2016. augusztus 24-én nyílt meg az Erfurti Regionális 
és Városi Könyvtár gyermek- és ifjúsági könyvtárá-
nak TechnoTHEK elnevezésű részlege. A projektet a 

Német Mérnökök Egyesületének (Verein Deutscher 
Ingenieure, VDI) Türingiai Tartományi Szövetsé-
gével (Landesverband Thüringen) közösen hívták 
életre; a cikk a célkitűzéseket és az immár kétéves 
működés során szerzett tapasztalatokat osztja meg.
A VDI fontosnak tartotta, hogy a gyerekek érdek-
lődését minél korábban felkeltsék a matematikai, 
informatikai, természettudományi és műszaki (né-
met rövidítéssel: MINT) területek iránt, és hogy 
már a legkisebbek is az ilyen irányú kompetenciá-
kat fejlesztő képzésekben részesüljenek, túlmutatva 
a puszta eszközhasználaton. A könyvtár pedig azt az 
értéktöbbletet, élményt, inspirációt ítélte kiemelke-
dőnek, amit a látogatók a játszva tanulás során sze-
rezhetnek könyvtári környezetben. A végeredmény 
magáért beszél: napi közel 2000 fős látogatottságával 
a TechnoTHEK a legkeresettebb iskolán kívüli mű-
velődési intézménnyé vált Erfurtban.
A VDI 2017 folyamán fokozatosan bővítette az elér-
hető eszközkészletek körét: a 0–4 éves korosztály – 
elsősorban szombatonként, szülei és nagyszülei társa-
ságában – együtt játszhat LEGO és fa építőjátékokkal 
(pl. BRIO: https://www.brio.de/); elektronikai és fém 
építőelemekkel (pl. Kosmos: https://www.kosmos.de/
experimentierkaesten/), oktatási segédeszközökkel 
(pl. Fischertechnik: https://www.fischertechnik.de/
de-de), a Spectra „kutatódobozaival”, vagy akár ki-
próbálhatják azt is, hogyan működik egy mikroszkóp. 
Mindezt a tanulási folyamatot az életkornak megfe-
lelő ismeretterjesztő könyvek is támogatják.
A kisgyermekeken túl a TechnoTHEK számos más 
korcsoportot is vonz. Az ún. VDIni-Clubot a 6–12 
éveseknek hozták létre, emellett a fiataloknak szól 
a VDI-Zukunftspiloten program is, melyben közre-
működnek a VDI tagjai, illetve az Ilmenaui Műszaki 
Egyetem hallgatói is. Szerda délutánonként pedig az 
erfurti nagyszülői központ (Großelterndienst Erfurt) 
jóvoltából tartanak a generációkat a technika jegyé-
ben összehozó rendezvénysorozatot.
Amellett, hogy a részleg biztosítja a különböző kor-
osztályok tartalmas időtöltését, másik jelentősége, 
hogy az erfurti iskolák a TechnoTHEKben természet-
tudományos-műszaki órákat, projektnapokat és tanári 
továbbképzéseket tarthatnak. A könyvtár szoros kap-
csolatot ápol az Erfurti Egyetem Neveléstudományi 
Karával is: az általános iskolai tanárok képzése során 
félévenként két szemináriumra a könyvtárban kerül 
sor, a félév zárásaként a leendő pedagógusok pedig 
ezen a helyszínen tartanak órákat a gyerekeknek.
2017-ben az intézmény megpályázta „az év újítója” 
(Innovator des Jahres) címet a „nyilvános helyszí-
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nek és székhelyek” kategóriában. Azért nyerhette el 
a kitüntetést, mert német területen elsőként kötötte 
össze a mérnököket és a könyvtárakat az egész életen 
át tartó tanulás égisze alatt.
A könyvtár egyedülálló képzőhely lehet kicsiknek és 
nagyoknak, feltéve, ha a foglalkozásokhoz rendelke-
zésre áll megfelelő (műszaki és pedagógiai) szakér-
telemmel bíró személyzet; a TechnoTHEK-projekt 
során ezt jórészt külső forrásból, együttműködések 
révén biztosították. Az együttműködő partnerek köre 
és a finanszírozás kérdése a jövőben is kulcsfontos-
ságú. Ahhoz ugyanis, hogy az elektrotechnikát, ro-

botikát, energiagazdálkodást, 3D-s nyomtatást, prog-
ramozást magasabb szinten bemutassuk, tanítsuk, 
komoly szaktudásra van szükség, ami nem feltétlenül 
található meg helyben.

(Horváth Adrienn)

Lásd még 182

Iskolai könyvtárak

Lásd 148

Munkafolyamatok és szolgáltatások

Általános kérdések

165/2019

ScHWArz, Stephan: Bezahlen anytime and anywhere : 
e-Payment an der Bayerischen Staatsbibliothek In: Bibli-
otheks-Magazin. – (2018) 3., p. 58-62.

Fizetés bárhol, bármikor: elektronikus díjfizetés a bajor
állami könyvtárban

általános tudományos könyvtár; Bírság -kölcsönzésnél; 
Használó; Honlap; könyvtárhasználati díj; Térítéses szol-
gáltatás

A cikkben a Bajor Állami Könyvtár (Bayerische 
Staatsbibliothek, BSB) központi igazgatásának he-
lyettes vezetője a könyvtár új online díjfizetési szol-
gáltatásáról számol be, mely 2018. május 15-én in-
dult. Az első kísérletek az elektronikus fizetésre több 
mint tíz évvel korábbra nyúlnak vissza micropayment 
elnevezéssel, de az akkori technikai és jogi feltéte-
lek miatt a próbálkozások sorra zátonyra futottak. A 
helyzet akkor változott meg, amikor 2015. december 
22-én kihirdették a bajor e-kormányzásról szóló tör-
vényt (BayEGovG), majd létrejött Regensburgban 
a Pénzügyi Hivatal elektronikus fizetési platformja, 
melyet minden állami intézmény használhat online 
tranzakciókra.
A BSB régóta szeretett volna bevezetni egy egysze-
rűen kezelhető, felhasználóbarát elektronikus fizetési 

módot, ugyanis a szabályzat szerint amennyiben a 
könyvtár olvasójának bármilyen tartozása van, nem 
kérhet ki, hosszabbíthat meg, kölcsönözhet és nem 
jegyezhet elő egy dokumentumot sem, illetve nem 
férhet hozzá licencelt folyóiratokhoz, adatbázisok-
hoz, sőt a wifi-hálózatot sem használhatja. Az ily 
módon zárolt használói fiókok feloldásához a leg-
utóbbi időkig a tartozást csupán a könyvtári ATM 
vagy banki átutalás segítségével lehetett rendezni. 
(Az első esetben be kell menni a könyvtárba, a má-
sodiknál valamennyi időbe telik, mire az összeget 
megkapja az intézmény.) Az igény az azonnali fize-
tés lehetőségére nyilvánvaló volt, ezért a BSB 2017 
elején újra napirendre tűzte az elektronikus fizetés 
bevezetését. Az volt a feladat – melynek megoldását 
egy többfős munkacsoportra bízták –, hogy az OPAC-
ba integráljanak egy olyan online fizetési funkciót, 
amely a fizetés után azonnal hozzáférést ad a BSB 
rendszeréhez és szolgáltatásaihoz, majd továbbítja 
az adatokat a könyvtár könyvelésének.
Ezután a szerző részletesen ismerteti a bajor e-kor-
mányzásról szóló törvényt és a regensburgi Pénzügyi 
Hivatal elektronikus fizetési platformját, majd azt, 
hogyan kapcsolták össze ez utóbbival a helyi rend-
szert, végül bemutatja, miként zajlik a fizetés a gya-
korlatban. Az új funkció már hibátlanul működik, de 
pillanatnyilag csak MasterCardot, Visát és a PayPalt 
lehet használni.

(Murányi Lajos)

Lásd még 162, 206
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Állomány, állományalakítás

166/2019

kolenDo, Joanna: reference analytics as an unexpect-
ed collection development tool. – Bibliogr. In: collection 
management. – 44. (2019) 1., p. 35-45.

A referensz adatok elemzése mint az állományalakítás 
„váratlan” eszköze

adatfeldolgozás;állománygyarapítás;Felsőoktatásikönyv-
tár; igény; Statisztika; Szoftver; referensz; Tájékoz ta tó 
mun ka

A Springshare cég LibAnswers rendszerének része-
ként működő RefAnalytics különböző statisztikai 
adatok követésére szolgáló eszköz, ám a Chicagói 
Állami Egyetem Könyvtára elhatározta, hogy az ál-
lománygyarapítás területén is alkalmazza: a hiányzó 
dokumentumok újbóli megrendelésére, a változatos 
témájú régebbi könyvek újabb kiadásainak megvá-
sárlására, valamint olyan új témákról/területekről 
szóló könyvek megrendelésére, amelyeket a könyv-
tár addig még nem szerzett be. A cikk ismerteti a 
begyűjtött adatok különböző típusait, illetve azt a 
módszert, ahogyan az adatokat állománygyarapítási 
célokra használták fel.

(Autoref.)

167/2019

Monroe-Gulick, Amalia – currie, lea – ForSToT-
Burke, corinne: WorldShare collection evaluation : a 
case study. – Bibliogr. In: Technical services quarterly. – 
36. (2019) 1., p. 1-17.

állományelemzés a WorldShare collection evaluation se-
gítségével: esettanulmány

állományalakítás; állományelemzés; egybehangolt állo-
mányalakítás; Felsőoktatási könyvtár; oktatás informá-
ció ellátása; Statisztika

2016 áprilisában a Kansasi Egyetem (KU) könyv-
tára egyéves előfizetést kezdeményezett az OCLC 
WorldShare Collection Evaluation (a továbbiakban: 
CE) nevű webalapú elemzőeszközre, amely az ál-
lományok egyedi jellemzőinek feltárására szolgál 
(a WorldCat teljes adatbázisának és meghatározott 
OCLC-tagkönyvtárak állományának tükrében). A 

projekt előzménye egy 2009/2010-ben, ugyaneb-
ben a könyvtárban lefolytatott vizsgálat volt a CE 
előző verziójának tekinthető WorldCat Collection 
Analysisszel. A korábbi tapasztalatok sem voltak 
kielégítőek (az okok: technikai problémák, rossz 
munkaszervezés, nehezen összevethető adatsorok 
stb.), emellett a szakirodalomban is több tanulmány 
számolt be problémákról és hiányosságokról az 
OCLC régebbi és újabb elemzőeszközével kapcso-
latban. A remélt pozitív hozadékok és a CE-nek az 
előzőhöz képest javított verziója miatt azonban a KU 
könyvtárában újra belefogtak a vizsgálatba, amelyet 
ezúttal egy projektmenedzser fogott össze.
Az eredeti tervek szerint az elemzés hat különböző 
könyvtár(csoport)hoz képest vizsgálta volna a KU 
állományát, ebből azonban végül csak két szempont 
valósult meg: a Tudományos Könyvtárak Egyesülete 
(ARL) „top 20” könyvtárával, illetve a Kansas Állami 
Egyetem (KSU) könyvtárával való összevetés.
A CE elemzőeszközre való előfizetés értelmében a 
projektmenedzser vezetésével jelentéseket kértek 
le az OCLC-től. A gyakorlatban azonban az OCLC 
technikai támogató szolgáltatása nem felelt meg az 
elvárásoknak: többször voltak kapcsolódási és le-
töltési gondok, a jelentések gyakran egy nap helyett 
pár hetes átfutással vagy egyáltalán nem érkeztek 
meg, nem az előre megadott partnerkönyvtárakkal 
vetették össze az állományt, és előfordult, hogy a 
KU üres excel fájlokat kapott. Mindezek miatt az 
előfizetést körülbelül a projekt félidejénél lemond-
ták, így a kitűzött célok közül is csak kevesebb va-
lósulhatott meg.
A CE eszköz alkalmazása, mivel az OCLC-ben ka-
talogizált tételek számbavételén alapul, eleve torzí-
tott adatokkal dolgozik. Ami az e-könyveket illeti, a 
KU, miután 2009-ben előfizetett az Ebrary Academic 
Complete-re, számos e-könyvét nem katalogizálta, 
mivel a Primo segítségével biztosít hozzájuk elérést. 
A KSU ellenben 2015-ben váltott ugyanerre a gyakor-
latra, ezért a katalógusában – megtévesztő módon – 
több e-könyv szerepel. Nehézségeket okozott az 
elemzés során a kiadók kezelése is a névváltozások 
és összeolvadások miatt. További problémát jelentett, 
hogy a CE nem tudja vizsgálni az időszaki kiadvá-
nyok köteteit, így a felsőoktatásban oly fontos szak-
folyóiratok elemzése szinte lehetetlen, ami tovább 
torzítja a tudományterületek szakirodalmi ellátottsá-
gának összehasonlítását. Az elemzőeszköz emellett a 
tudományterületenkénti kategorizálásra van beállítva, 
így az interdiszciplináris szakterületek felmérésére 
sem alkalmas. Végezetül fontos leszögezni, hogy a 
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KU különgyűjteményeinek jó része nem található 
meg az OCLC-ben (kormányzati dokumentumok, 
térképek, mikrofilmek, kéziratok stb.).
Az állományelemzést végül a formátum, a nyelv, a 
megjelenési év, a kiadó és a témakör szempontjából 
végezték el. A főbb eredmények a következők:

A KU–KSU összehasonlítás mérlege, hogy a KU  –
erősebb földtudományi és bölcsészettudományi 
gyűjteménnyel rendelkezik, míg a KSU nagyobb 
mezőgazdasági gyűjteménnyel bír. A leginkább 
átfedésben lévő területek az állomány tekinteté-
ben a természet- és műszaki tudományok. A két 
halmaz különbsége, azaz a KU egyedi állomány-
része a KSU-hoz képest nagyobb arányban tar-
talmaz idegen nyelvű szakirodalmat.
Az ARL kiválaszott könyvtáraihoz képest a csak  –
a KU könyvtárában meglévő tételek 48%-a ide-
gen nyelvű; tematikailag ezek az „egyedi” cí-
mek elsősorban a bölcsészettudományokhoz 
tartoznak.
Csak a KU-t vizsgálva a CE segítségével nyil- –
vánvalóvá vált, hogy a monográfiák átlagos és 
medián kiadási éve az 1970-es, ’80-as évekre 
esik. A kiadók szerinti elemzés kimutatta, hogy 
néhány domináns szereplő szinten minden tu-
dományterületen jelen van; az egészségtudomá-
nyok, valamint a természet- és műszaki tudomá-
nyok terén pedig nagyobb részesedéssel képvi-
selteti magát néhány kiadó. Továbbá az adatok 
szerint a monográfiák beszerzése 2010 és 2015 
között 15%-kal csökkent, jórészt az intézményt 
érintő megszorítások miatt.

Összességében igazolódott, hogy a KU könyvtárának 
fő erőssége és egyedisége az idegen nyelvű irodalom 
gyűjtésében érhető tetten, de a jövőben tekintettel kell 
lenni az egyes egyetemi szakok és programok meg-
szorítások miatti leépítésére az állomány fejlesztése 
során. A KU és a KSU között érdemes lenne elmé-
lyíteni az állományalakításban való együttműködést, 
mégpedig tematikus, nyelvek szerinti vagy akár ki-
adók szerinti további specializálódással, az így épített 
állományokat pedig könyvtárközi kölcsönzéssel tenni 
elérhetővé egymás használói számára. Az állomány 
értékelését emellett új adatok gyűjtésével (DDA-
programok, automatikus könyvmegrendelések, köl-
csönzési és használati mutatók) kellene finomítani.

(Szabó Piroska)

Lásd még 143, 180, 190

Állományvédelem
Lásd 158, 177, 203

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

168/2019

léGer, Danielle: l’histoire du théâtre à Montréal racon tée 
sur le web par BAnQ et trois universités québécoises. – 
Bibliogr. In: Documentation et bibliothèques. – 65. (2019) 
1., p. 37-45.
res. angol nyelven

Montréali színháztörténet a weben elbeszélve a Québeci 
nemzeti könyvtár és levéltár (BAnQ) és három québeci 
egyetem jóvoltából

együttműködés -helyi; Helyismereti munka; Kiállítás;
Kulturális örökség; Különgyűjtemény; Levéltár; nemzeti
könyvtár; Portál

2015 óta a Québeci Nemzeti Könyvtár és Levél-
tár (BAnQ) negyven, 1825 és 1930 között alapított 
montréali színházi játszóhely történetének vizuális 
elbeszélését hozta tető alá. E kulturális helyszínek 
kultúr-, társadalom- és gazdaságtörténetére irányu-
ló eme kutatási-ismeretterjesztési projekt – szoros 
együttműködésben négy partnerrel három québeci 
egyetemről – az intézmény gyűjteményeire és le-
véltári fondjaira támaszkodik. A szerző bemutatja a 
projekt indulásakor fennálló körülményeket, majd 
kontextusba helyezi az efemer nyomtatványok és 
a képek felhasználását a történettudományi és do-
kumentációs gyakorlatok fejlődésének tükrében. 
Tárgyalja az egyetemi szférával, jelesül a Québeci 
Montréali Egyetemen (UQAM) működő, Montréal 
történetét és kulturális örökségét kutató műhellyel 
(Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal) 
való együttműködés jellegét. Egyaránt kitér az ingye-
nes webes platformok, mint a Historypin és a Story 
Maps igénybevételére, valamint a projekt dokumen-
tációs és tudományos hozadékaira is.

(Autoref.)

Lásd még 174
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Raktározás

169/2019

GiFFin, Meredith – HuHn, kirsten – HArlAnD, Andréa: 
Temporary book storage using a document management 
company. – Bibliogr. In: collection management. – 44. 
(2019) 1., p. 46-68.

akönyvekátmenetiraktározásaegydokumentumkezelő
cég alkalmazásával

állomány használata; átépítés; Bérmunka kiadása; Fel-
sőoktatásikönyvtár;Költözés;Költségvetés;raktározás;
Tervezés

A felújításokon áteső könyvtárak számára komoly ki-
hívást jelent egy alkalmas átmeneti raktározási helyet 
találni a könyvek számára és biztosítani hozzájuk a 
hozzáférést. Jelen cikk ismerteti, hogyan alkalmazott 
egy felsőoktatási könyvtár egy dokumentumkezelés-
sel foglalkozó céget 430 000 könyv 8 hónapig való 
tárolására és a kérésre történő dokumentumszolgál-
tatás fenntartására. A lefedett témák magukban fog-
lalják a kereskedelmi célú raktározási cég kiválasz-
tását, amely rendelkezik saját dokumentumkereső- és 
visszaosztó szolgáltatással; a távoli raktárba való 
költözés és visszaköltözés részleteit; a szolgáltatás 
beillesztését a könyvtári munkafolyamatok közé; 
a kommunikációt és a használói visszajelzéseket; a 
könyvek használatát a raktározási időszak alatt; az 
összesített költségeket; végül a tapasztalatokból le-
vont tanulságokat.

(Autoref.)

Lásd még 203

Feldolgozó munka

170/2019

BAnFi, elisa – GAuDinAT, Arnaud: Public libraries in 
Switzerland : rDA and the FrBrization watershed. – 
Bibliogr. In: library management. – 40. (2019) 1/2., p. 
98-112.

közkönyvtárak Svájcban: az rDA és az FrBr vízválasztója

dokumentumleírásiszabályzat;együttműködés-nemzet-
közi; Feldolgozó munka; könyvtári hálózat; középtávú 
terv;Közművelődésikönyvtár

Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan vesz-
nek részt a svájci közkönyvtárak abban a normatív 
forradalomban, amely az új katalogizálási szabály-
zatokhoz, úgymint az RDA-hoz és a katalógusok 
FRBR-nek való megfeleltetéséhez kapcsolódik.
Félig strukturált interjúk révén a cikk elemzi a sváj-
ci közkönyvtárak jelenlegi helyzetét a „bibliográfiai 
átállás” kérdésében, a genfi városi könyvtári hálózat 
esettanulmányát felhasználva.
Svájcban a könyvtári hálózatok föderális és több-
nyelvű struktúrája növeli azon szervezeti jellegű 
akadályokat, melyek az új katalogizálási elvek és 
formátumok bevezetése előtt állnak. Helyi szinten 
a svájci városi könyvtáraknak kell megküzdeniük 
ezzel az összetett problémával, annak érdekében, 
hogy átalakíthassák működési kereteiket, valamint 
versenyképes és hatékony szolgáltatásokat nyújthas-
sanak használóiknak.
Aszerint, hol húzzuk meg a technológiai vízválasz-
tókat, a tanulmány hat lehetséges forgatókönyvet is-
mertet, illetve a katalogizálási szabványokra és sza-
bályokra gyakorolt hatásaikat vázolja fel az elemzett 
esettanulmányra vonatkozóan.
A cikk azt is megmutatja, hogy a technológiai és el-
méleti újításokat a tényszerű szervezeti és adminiszt-
ratív megkötések tükrében kell végrehajtani, főleg a 
nyilvános könyvtárak esetében.
A szerzők gyakorlati és elméleti síkon elemzik, 
hogy – különösen Svájcban – hogyan tette a nyilvá-
nos könyvtárak számára a stratégiaalkotást bonyo-
lultabbá a közigazgatási szintek és a nyelvterületek 
sokfélesége.

(Autoref.)

171/2019

Jin, Qiang – kuDeki, Deren: identity and access man-
agement for libraries. – Bibliogr. In: Technical services 
quarterly. – 36. (2019) 1., p. 44-60.

Azonosítás és hozzáférés: authority control a könyvtárakban

Besorolási adatok egységesítése; egyetemi könyvtár; 
Feldolgozó munka; Formátum -gépi; Munkafolyamat; 
online katalógus; Személynév; Szoftver; Testületi név

A hatékony könyvtári információkeresés alapját 
hosszú évtizedek óta a besorolási (authority) adatok 
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alkalmazása jelenti. A személy- és testületi nevek, 
földrajzi nevek, valamint címek szigorú szabályok 
szerint egységesített formái biztosítják, hogy a hasz-
náló számára minden releváns forrás visszakereshető 
legyen. A kapcsolt adatok (linked data) világában 
az authority funkciót, vagyis az egy entitásról szóló 
állítások összegyűjtését az egységes forrásazono-
sító (URI) látja el. Ahhoz azonban, hogy az RDF-
konverzió után következetes adathalmaz jöjjön létre, 
ahol ugyanazon entitás (pl. egy személy) mindenkor 
ugyanazt az azonosítót viseli, elengedhetetlen az 
authority adatokkal végzett lelkiismeretes és körül-
tekintő munka.
Észak-Amerika egyik legnagyobb egyetemi könyvtá-
rában, a University of Illinois at Urbana-Champaign 
Libraryben éveken keresztül nem végeztek sziszte-
matikus autorizálási munkát, a bibliográfiai rekordok 
adatmezőiben a besorolási adatok nem rekordkapcso-
latként, hanem egyszerű karakterláncként (stringként) 
álltak rendelkezésre. 2015-ben egy néhány fős mun-
kacsoport alakult a könyvtárban, amelynek fő felada-
ta e stringek felkutatása, valamint kapcsolt besorolási 
rekordokkal történő helyettesítése volt.
A több millió bibliográfiai rekordot érintő munka 
három fontosabb fázisra oszlott. Az első fázisban 
egy SQL-lekérdezés segítségével listába gyűjtötték 
azokat a személy- és testületi neveket, amelyek see 
(lásd) megjelöléssel szerepeltek valamely bibliográ-
fiai rekordban; a lekérdezés visszaadta a rekordok 
lokális, valamint OCLC-rendszerbeli azonosítóját 
is (ez utóbbira egy kiegészítő ellenőrzési folyamat 
miatt volt szükség). A második lépésben ezeket a 
karakterláncokat összevetették a VIAF névterében 
tárolt adatokkal, erre a célra az adatbázis által kínált 
API-kat (AutoSuggest, SRU Search) vették igénybe. 
A VIAF által javasolt találatok közül a megfelelőt 
az ún. Levenshtein-távolság kiszámítása alapján vá-
lasztották ki – ez a mérőszám mutatja, hogy az egyik 
karaktersortól a másikig hány karakter cseréjével, 
illetve betoldásával lehet eljutni. Nyilvánvaló, hogy 
kis távolság esetén vélhetően megegyezik a lokális 
rekordban, valamint a VIAF-ban leírt entitás, azaz 
személy vagy testület.
Fontos kritérium volt még, hogy a kiválasztott sze-
mély- vagy testületi névnek létezzen Library of 
Congress Control Numberje (LCCN) is. Erre az azo-
nosítóra épült ugyanis a harmadik fázis, amelyben az 
LCCN alapján kijelölt authority-rekordokat egyen-
ként lekérték a Kongresszusi Könyvtár névteréből, 
s minden névstringet rekordkapcsolatra cseréltek az 
érintett bibliográfiai rekordokban. Természetesen 

amennyiben a túl nagy Levenshtein-távolság miatt 
az egyezés nem volt biztonságosan megállapítható, 
a szoftver által tett javaslatokat „emberi szemmel” 
vizsgálták meg.
Az AutoSuggest API használatánál külön kihívást 
jelentett a keresőkérdés helyes megfogalmazása; 
körültekintően kellett bánni a névelemekben előfor-
duló vesszőkkel, nagykötőjelekkel, az átírásokban 
előforduló diakritikus jelekkel, valamint alaposan 
meg kellett fontolni, hogy a VIAF-nak továbbított 
kérdés hány almezőt tartalmazzon: a túlspecifikálás 
könnyen sikertelen keresést, míg az alulspecifikálás 
zajos találati halmazokat eredményezett.
A komplex, emberi és gépi munkát is igénybe vevő 
folyamat eredményeként körülbelül 300 ezer egysé-
gesítetlen, vagy épp gépelési hibával rögzített név-
előfordulást sikerült azok szabványosított, egysége-
sített alakjára cserélni, ami a remények szerint a mi-
nőségi, jól használható kapcsoltadat-szolgáltatásban 
is az intézmény hasznára válik.

(Hubay Miklós)

172/2019

PřIbyLoVá, Jarmila: Implementace katalogizačních
pravidelrdavČeskérepublice.–bibliogr. In:Knižnica.
– 19. (2018) 4., p. 24-27.

Az rDA implementálása csehországban

Dokumentumleírási szabályzat; Feldolgozó munka; For-
mátum -gépi; Gépi dokumentumleírás; nemzeti könyvtár

Az 1990-es évektől Csehországban az angol-ame-
rikai katalogizálási szabályzat második kiadását 
(AACR2R) alkalmazták. A szabályzat széleskörűen 
elterjedt, összhangban állt az ISBD szabványcsalád-
dal, a gépi adatcsere-formátumokkal, ami a cseheknél 
kezdetben az UNIMARC, a nemzeti könyvtárban 
2005 óta a MARC 21 volt. A nemzeti könyvtárban 
több katalogizálási munkacsoport működik, ame-
lyek dokumentumtípusonként (könyvek, időszaki 
kiadványok, sorozatok, speciális dokumentumok, 
részdokumentumok stb.) országosan összehangol-
ják tevékenységüket a többi könyvtárral. A nemzeti 
könyvtár a szabályzatok aktualizálása mellett mindig 
közzétette honlapján az ún. Katalogizálási szabályok 
című oldalt is a bonyolultabb katalogizálási problé-
mák kezelésére.
Az AACR2R aktuális új verziója kezdetben AACR3, 
később RDA (Resource Description and Access) né-
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ven lett ismert. Az angolszász országok, majd 2011-
től a német nemzeti bibliográfia is átvette a szabályo-
zást. Az RDA-t úgy alakították, hogy megfeleljen az 
FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records) modellnek. Előzetes változata 2008-ban 
jelent meg, az első hivatalos verzió pedig 2010-ben, 
melynek teszteléséhez számos ország csatlakozott. 
2011-ben némi módosítás után az RDA-t a gyakor-
latban is alkalmazni kezdték.
Az RDA bevezetésére és az alapdokumentumok 
előkészítésére a cseh nemzeti könyvtárban héttagú 
munkacsoport alakult. Nyomon követték a szabály-
zat fejlődését, majd 2013. november 11-én döntés 
született az RDA-ra való átállásról. Kidolgoztak egy 
ajánlást az eddig UNIMARC-kal dolgozó könyvtárak 
számára a MARC 21-re való áttéréshez. Az átállás-
sal érintett bibliográfiai leírásokban és a besorolási 
(authority) rekordokban bekövetkező alapvető vál-
tozásokról összehasonlító elemzést készítettek. Meg-
valósult az RDA minimális, ajánlott elemkészletének 
(core elements) összeírása: ez azoknak az adatoknak a 
köre, amelyek lehetővé teszik a dokumentum azono-
sítását és a közös katalógusba való beillesztését. Ké-
szült egy ütemterv az RDA-ra való áttérésről, amely-
nek megfelelően 2014 folyamán a weben közzétették 
a bibliográfiai leírás módszertanát, majd a MARC 21 
formátum kiegészítéseinek fordítását, emellett meg-
valósult a könyvtári rendszerek technikai előkészíté-
se (új mezők bevezetése) és az újonnan katalogizált 
dokumentumok elérésének tesztelése, 2015 tavaszán 
pedig elkezdődött az érintett könyvtárosok oktatása 
az RDA-ra. A program fontos része volt a cseh közös 
katalógus alkalmassá tétele az új, RDA-val leírt re-
kordok fogadására. 2013‒2014 folyamán valameny-
nyi cseh könyvtárba eljuttatták az információkat. A 
beiskolázás 2015-től fokozatosan történt meg, első 
körben a nagy területi és országos könyvtárak, majd 
a felsőoktatási és szakkönyvtárak munkatársai vettek 
részt a képzésen. E-learning kurzusokat is indítottak, 
így 2015. május 1-től minden cseh könyvtárban az 
RDA szabályai szerint kezdtek katalogizálni.
Jelenleg a korábban katalogizált dokumentumok egy 
része az ún. porosz instrukciók, illetve az AACR2R 
szerint készült, az újabbak pedig RDA-val. A csehek 
nem használják az ún. hibrid rekordokat, amelyek 
ötvözik az AACR2R és az RDA mezőit. Egyetlen 
kivétel az a terület, ahol a kettő megfeleltethető: az 
egységesített besorolási adatok (személyek, testületek 
neve) köre, ezért az átállás során ezek a régi formá-
ban maradtak. A rekordfejben és a 040-es mező $e 
almezőjében felismerhető, hogy a rekord RDA-val 

vagy az előző szabályozás alapján készült. Csoportos 
javításokra nem mindig van lehetőség, ha egy mező 
adatai más mező(k)be kerülnek. Ahol kisebb kor-
rekciókkal megoldható volt a csoportos módosítás, 
ott éltek ezzel a lehetőséggel, például a születési és 
halálozási adatok leírásánál.
A cseh közös katalógus 2018 eleje óta csak olyan 
rekordokat fogad, amelyeket az RDA szerint katalo-
gizáltak. A szabályzat a nemzeti könyvtár honlapján 
RDA szerinti katalogizálás MARC 21 formátumban 
címmel érhető el. A kiegészítő anyagokat a könyv-
tárak a Katalogizálási szabályok című oldalon ta-
lálják meg.

(Prókai Margit)

Lásd még 154, 204

Katalógusok

173/2019

HerSeni,Johannes [etal.]:diebibliografischendaten
der Deutschen nationalbibliothek entfalten In: Dialog mit 
Bibliotheken. – 30. (2018) 1., p. 11-16.

anémetnemzeti Könyvtár bibliográfiai adatainak kiak-
názása

Gépi dokumentumleírás; Gépi információkeresési rend-
szer; nemzeti könyvtár; online információkeresés; online 
katalógus; Portál; Tárgyi feltárás; Tervezés

A Potsdami Főiskola (FHP) Urban Complexity Lab 
műhelyének kutatói és a Német Nemzeti Könyvtár 
(DNB) munkatársai használók bevonásával egy ki-
lenc hónapig tartó közös projektbe fogtak, amelynek 
eredményeképpen DNBVIS néven létrehozták egy 
kísérleti katalógusinterfész prototípusát. (Megtekint-
hető: https://dnbvis.fh-potsdam.de/.) A cél az volt, 
hogy a grafikus használói interfészeket újszerűen 
alkalmazzák a könyvtári bibliográfiai adatállomá-
nyok innovatív szolgáltatása érdekében. A kutatások 
a keresés és a megjelenítés integrálására irányultak, 
és arra, hogy a keresésbe való vizuális belépés milyen 
további feltárási lehetőségeket nyithat meg.
A DNBVIS három fazettát tartalmaz (idő, témák, 
személyek). A kezdőképernyő egy teljes idővonal 
mellett a húsz leggyakoribb témát és személynevet 
kínálja fel. Az egyes fazettákra vonatkozó informá-
ciók vizualizálva jelennek meg; az interaktív keresés 



485Könyvtári Figyelõ 2019/3

eredményei is ugyanitt, a lap alján férhetők hozzá. Az 
idő fazettáját tekintve egy idővonalon csúszka segít-
ségével választhatjuk ki a megjelenési évek keresett 
tartományát. A témák fazettájánál a tárgyszavakat, té-
macsoportokat és a Dewey-féle Tizedes Osztályozást 
vették figyelembe; a témák csempés elrendezésben, 
„kibontva” pedig hálóként vannak ábrázolva, ahol 
az egyes fogalmak együttes előfordulását az össze-
kötő vonalak vastagsága jelzi. A személyi fazettánál 
a legtöbbet szereplő nevek szófelhőben szerepelnek, 
az előfordulás gyakorisága pedig a betűmérettel ará-
nyos. A személyek és témák, illetve azok egyes ele-
mei további szűrőként is kiválaszthatók. A keresési 
eredményeknél a tételek minimális adatokkal jelen-
nek meg; a felsorolt művekre kattintva megnyílik 
egy részletesebb adatokat tartalmazó felület, a DNB 
katalógusához vezető linkkel.
A munka során a projekt első fázisában megvizsgálták 
a DNB állományát, annak összetételét, feltártságát és 
a használók igényeit. A használókat megfigyelték ke-
resés közben, és kérték, hogy tegyenek javaslatokat, 
a DNB munkatársaival pedig félig strukturált inter-
júkat készítettek. A szakembereket arról kérdezték, 
hogyan tudja egy adatvizualizációval gazdagított ka-
talógusinterfész megjeleníteni a DNB átfogó és sok-
rétű állományát. A katalógusban való keresést főleg 
akkor vélték eredményesnek, ha már előre megvan-
nak az elképzelések a releváns találatokról, és ehhez 
meg tudjuk adni a célravezető keresőfogalmakat. A 
keresési eredmények esetenként azért irrelevánsak, 
mert a DNB hatalmas állománnyal rendelkezik, és a 
feltárás minősége nem egyenletes.
A DNB munkatársai, az FHP hallgatói és a külső 
közreműködők számára szemináriumokat is tartot-
tak. Tematikájuk a következő volt: 1. áttekintés az 
állományról, belépés; 2. téma szerinti keresés; 3. 
személyre vonatkozó keresés; 4. idővel kapcsolatos 
és témára vonatkozó fejlesztések. Ezekkel a kérdés-
körökkel 3-4 fős csoportok foglalkoztak. Különböző 
segédanyagokat felhasználva igen sokféle vizuális és 
szöveges vázlatot készítettek. Nagy hangsúlyt kapott 
annak a megvitatása, hogy lehet kezelni a hatalmas 
adatmennyiséget, valamint hogyan teremthető egyen-
súly az áttekintő és a részletes megjelenítés között.
Az elemzések után az alábbi célokat tűzték ki a por-
tál kialakításához:

többféle használati módot kell lehetővé tenni  –
(egységes interfészről kezdeményezve, váltási 
lehetőséggel az áttekintő és a részletes ábrázo-
lás között);

a megjelenítést és a keresést integrálni kell (a vi- –
zualizálás adjon lehetőséget az állomány további 
feltárására, az összekapcsolásra, a keresőkérdé-
sek finomítására és adaptálására, továbbá ma-
radjon meg a szöveges keresés, de kiegészítve a 
vizuális lehetőségekkel);
a funkciókat és a fazettákat egyszerűsíteni kell  –
(ez a bibliográfiai adatok belső struktúrájára is 
vonatkozik; elsősorban a használók nagy része 
számára releváns adatok jelenjenek meg; a tartal-
mi feltáróeszközöket össze kell kapcsolni).

A vizuális interfész koncepcióját két, könyvtári szak-
értőkből és laikusokból álló fókuszcsoport, majd az 
FHP vizualizációs és interakciós szakemberei vitatták 
meg. Összességében jónak ítélték: főként akkor vél-
ték hasznosnak, amikor új témák feldolgozásáról és 
általános keresésekről van szó. Már ismert címek cél-
tudatos keresésére az interfész kevésbé alkalmas.
A három fazetta vizualizációja jól sikerült, a megjele-
nítés informatív és érthető, az interakció viszont még 
fejlesztendő. A jövőbeli tervezés során nem szabad 
az interfészt további szempontok szerepeltetésével 
túlterhelni, egyszerűségre kell törekedni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 171, 200

Információkeresés

174/2019

BoGAArD, Tessel [et al.]: Metadata categorization for 
identifying search patterns in a digital library. – Bibliogr. In: 
Journal of documentation. – 75. (2019) 2., p. 270-286.

keresési mintázatok azonosítása egy digitális könyvtár-
ban a metaadatok osztályozásának segítségével

elektronikus könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Gépi in-
formációkeresésirendszer;Használóiszokások;Időszaki
kiadványok gyűjteménye; Információkeresés; nemzeti
könyvtár; Vetületes osztályozás

A digitális könyvtárak számára hasznos, ha megért-
hetik, milyen módon keresnek egy gyűjteményben a 
használók. A keresési mintázatok vizsgálata segíthet 
a könyvtáraknak fejleszteni a felhasználói felületet, 
a gyűjteményszervezést és a keresési algoritmuso-
kat. Mindazonáltal a keresési mintázatok nagyban 
eltérhetnek a különböző gyűjteményrészekben. Jelen 



486 Könyvtári Figyelõ 2019/3

kutatás célja az, hogy bemutassa, hogyan lehet azo-
nosítani ezeket a keresési mintázatokat egy jól gon-
dozott történeti hírlapgyűjtemény esetében, a létező 
metaadatokat alkalmazva.
A szerzők a kereséstörténeteket (search logs) vizsgál-
ták a gyűjtemény tartalmát leíró metaadatrekordokkal 
egyetemben, ez utóbbiakat pedig arra használtak, 
hogy a kereséstörténetekben a gyűjtemény különböző 
részeinek megfelelő részhalmazokat jelöljenek ki.
A kutatás azt mutatta, hogy a fazettás keresés túlsúly-
ban van a nem fazettáshoz képest az egyedi keresé-
sek, az eltöltött idő, a kattintások és a letöltések szá-
mát tekintve. A gyűjtemény különböző részeiben jól 
elkülöníthető keresési mintázatok figyelhetők meg, a 
történelmi korszakoknak, a földrajzi régióknak vagy 
a témaköröknek megfelelően.
A tanulmány először is részletes képet ad a keresési 
viselkedésről egy történeti hírlapgyűjteményben, a 
metaadatoknak a vizsgálatba való bevonása révén. 
Másodszor bemutatja, hogyan lehet a metaadatok 
osztályozását jól elkülöníthető keresési mintázatok 
elemzésére használni egy gyűjteményben.

(Autoref.)

175/2019

eVelHocH,Zebulin:Whereusers’findtheanswer:dis-
covery layers versus databases. – Bibliogr. In: Journal 
of electronic resources librarianship. – 30. (2018) 4., p. 
205-215.

aholahasználókmegtalálják,amitkeresnek:keresőfelü-
letek versus adatbázisok

adatbázis; elektronikus dokumentum; Felsőoktatási
könyvtár; Gépi információkeresési rendszer; Használó; 
on line információkeresés; relevancia; Statisztika

Az elektronikus források 2015 és 2017 közötti hasz-
nálatának felmérésére egy egyesült államokbeli fel-
sőoktatási könyvtárban elvégezték az Ex Libris Primo 
nevű keresőszolgáltatás (discovery layer) adatai és 
az adatbázisokra vonatkozó COUNTER-jelentések 
összehasonlító elemzését. A Primo esetében a kere-
sési és a hozzáférési adatokat, a COUNTER-nél az 
adatbázisokban való keresések, az eredményekre való 
kattintások, a rekordmegtekintések és a teljes szöve-
gű cikk-kérések számát vizsgálták. Az eredmények a 
COUNTER szerinti találati kattintások, rekordmeg-
tekintések és teljes szövegű cikk-kérések számának 
csökkenését mutatják, a Primóban eszközölt hozzá-

férési lépések enyhe emelkedése mellett. Ezzel pár-
huzamosan az adatbázisokban és a Primóban végre-
hajtott keresések száma valamelyest emelkedett, ami 
növelte a keresések arányát a hozzáférésre irányuló 
lépésekéhez képest; mindez arra enged következtet-
ni, hogy a használóknak nagyobb nehézséget jelent a 
releváns források azonosítása, vagy nem elérhetőek 
releváns források a keresett témákban.

(Autoref. alapján)

176/2019

MArcHionini, Gary: Search, sense making and learn-
ing : closing gaps. – Bibliogr. In: information and learning 
science. – 120. (2019) 1/2., p. 74-86.

Információkeresés,értelmezéséstanulás:csökkenőkü-
lönbségek

Gépi információkeresési rendszer; Használói szokások; 
információ; információkeresés; Terminológia; Web

Az információforrások nagy száma eleve digitális 
vagy digitalizált formában érhető el, aminek kö-
vetkeztében az információkeresés is gyökeresen 
megváltozott az elmúlt hatvan évben. A keresés sok 
tekintetben emlékezetünket és problémamegoldó ké-
pességünket támogató mentális mankóvá vált. Ahogy 
a keresőszolgáltatások élnek az új technológiák adta 
lehetőségekkel, úgy válik egységes egésszé az infor-
mációkeresés, az értelmezés és a tanulás folyamata.
A tanulás fogalma tág és történetileg is messzire 
nyúlik vissza, mivel többdimenziós állapotváltozás, 
amelynek fontos minőségi jellemzője, hogy az in-
formációk mennyire vésődnek be memóriánkba. Az 
információkeresés és a tanulás többnyire szándékos 
és előre meghatározott természetű, néha viszont nem 
várt módon változtat meg bennünket. Ezeknek a vál-
tozásoknak a természetét nagyban befolyásolja az in-
formációtechnológia, valamint az adatokhoz és infor-
mációs szolgáltatásokhoz való nyílt hozzáférés.
Az értelmezés (az információegységekre, a folyamat-
ban lévő információkeresésre való reflektálás) külö-
nösen meghatározó jelleggel bír az információkeresés 
közbeni tanulásban, továbbá meglevő ismereteinknek 
az információkeresésben való felhasználása terüle-
tén. Ilyen módon az értelmezés az információkeresés 
egyik összetevője, amely gyakran az információkere-
sés és a tanulás között is hidat képez. Mindeközben, 
ahogy az információkeresés interaktívabb lett, az 
értelmezés és a keresési folyamat kapcsolata is szo-
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rosabbá vált. A kereséshez hasonlóan az értelmezés 
ideiglenes vagy köztes lépés is lehet, amely aztán 
nem vezet tanuláshoz. Például nem akarjuk megta-
nulni egy távoli városban működő cég telefonszámát, 
mivel elég, ha azt meg tudjuk keresni.
Amikor interakcióba kerülünk információkkal, szá-
mos mentális készséget mozgósítunk, ilyen az össz-
pontosítás, a vizuális elemek megragadása, a dekó-
dolás, vagy akár a tolerancia a félreérthetőség és az 
információ figyelmen kívül hagyása iránt. Az infor-
mációkat továbbá azonosítás és következtetés útján 
össze kell vetnünk személyes tudásunkkal és külső 
forrásokkal (szótárakkal, lexikonokkal, embertársa-
ink ismereteivel vagy korábbi keresések eredménye-
ivel). Az értelmezési folyamat során aztán ezeket a 
készségeket használjuk arra, hogy tovább folytassuk 
az információkeresést, az eredmények felhasználása 
érdekében pedig mentális modelleket hozzunk lét-
re, így válaszolva meg a keresést motiváló kérdést. 
Ezek a mentális tevékenységek, valamint a kognitív 
és érzelmi készségek azok, amelyek egyaránt nélkü-
lözhetetlenek a tanuláshoz és a kereséshez, ráadásul 
ismerős helyzetekben inkább automatikus, mintsem 
tudatos természetűek.
Az emberek „tanuló rendszerek”, amelyek tényeket 
gyűjtenek, készségeket és stratégiákat alakítanak ki, 
mikro- és makroszintű tudáshálózatokat hoznak létre. 
Ezekre a folyamatokra és eredményekre preferenciáik 
és attitűdjeik alapján reflektálnak.
Köztudomású, hogy az információkeresés kiemelke-
dő szerepet játszik abban, hogy különböző tényekről 
tudomást szerezzünk, ami nem folytonos természe-
tű, bár véletlenszerűen egész életünk során szerepet 
játszik. Amikor viszont meghatározott tényekre van 
szükségünk, vagy azonnal kell hozzájuk jutnunk, 
nagy segítségünkre vannak a keresőrendszerek és a 
keresési stratégiák. Az értelmezés a bevésést is se-
gíti azzal, hogy más tényekhez és meglevő mentális 
modellekhez épít ki kapcsolatokat.
Erősen mediatizált korunkban a szándékos ismeret-
szerzés mellett egyre nagyobb szerepet kap a vélet-
lenszerű tanulás, amely részben azonos az informá-
ciókeresés során fellépő véletlenszerű felfedezéssel 
(serendipity). A szándékos, de önirányított tanulás 
példája pedig az, amit a könyvtárban, olvasóként 
teszünk.

(Koltay Tibor)

Lásd még 173

Olvasószolgálat, tájékoztatómunka

177/2019

cHiSHolM, Alexandria – SPencer, Brett: The dis-
placed librarian : providing research services to your 
campus without a library In: college & research libraries 
news. – 80. (2019) 2., p. 92-95, 99.

Az otthontalan könyvtáros: kutatástámogató szolgáltatá-
sok biztosítása a campuson – könyvtár nélkül

biológiai kártevők; együttműködés -helyi; Felsőoktatási
könyvtár;Használókképzése-felsőoktatásban;Költözés;
Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai;Kutatás információ-
ellátása; Munkaszervezés; olvasószolgálat

A közel 2800 hallgatóval rendelkező Penn State-
Berks a Pennsylaniai Állami Egyetem 24 campusból 
álló rendszerének egyik tagja. Könyvtára hagyomá-
nyos és értékes szolgáltatásain felül helyet biztosít 
a tanulni vágyóknak; épületén többek között az IT 
információs irodával osztozik. 2017 októberében 
azonban az épületben egy gyorsan terjedő penész-
fajtát fedeztek fel, ezért a mentesítés idejére a léte-
sítményt sürgősen ki kellett üríteni.
A könyvtárosok rögön elkezdtek helyet keresni szol-
gáltatásaiknak. Az IT információs iroda, az általános 
munkaszobák, a könyvtárközi kölcsönzés és a kötele-
ző irodalom „mozgó” részlege a campus konferencia-
termeibe, auláiba, folyosóira szorultak; a legnagyobb 
kihívást a használókkal való kapcsolat fenntartása 
szempontjából az olvasó- és kutatószolgálat elhe-
lyezése jelentette. A könyvtárhasználati képzéseket 
sikerült nagyjából fennakadásmentesen lebonyolítani 
a számítógépes tantermekben.
Nehezebb volt a helyzet a használók által nagyra 
értékelt kutatásmódszertani konzultációk esetében. 
Eleinte a „Kérdezd a könyvtárost!” csetfelületre 
irányították a hallgatókat a campuson elhelyezett 
feliratok és a közösségi média csatornáin keresztül, 
de nyilvánvaló volt, hogy ez nem helyettesítheti a 
személyes tanácsadást. Szerencsére a könyvtár egyik 
diákmunkatársának ötlete nyomán, aki párhuzamosan 
a Tudományos Írás Központban (Writing Center) is 
dolgozott, kölcsönös és gyümölcsöző együttműködés 
jött létre a két szervezet között. A könyvtárosok he-
lyet, barátságos fogadtatást és számítógépes hozzá-
férést kaptak, cserébe pedig biztosították a Központ 
által már korábban tervbe vett pénteki nyitvatartást.
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Az együtt töltött hat hét során kiderült, hogy a Köz-
ponthoz forduló hallgatóknak gyakran komplex, a 
kutatás és a tudományos írás módszertanát egyaránt 
magában foglaló szolgáltatásra van szükségük, és 
roppant előnyös számukra, ha a két terület szakem-
berei közösen foglalkoznak velük. A Központ tutorai 
szintén felismerték, milyen értékes segítséget kapnak 
a könyvtárosoktól. A téma körülhatárolása, a megfe-
lelő források felkutatása és a források értékelése, a 
hivatkozás szabályainak megtanítása a könyvtárosok 
feladata volt, míg az érveléstechnika, az idézés és a 
stílus kérdéseiben a tutorok konzultáltak a diákokkal. 
A könyvtárosok visszaköltözésük után is jelezték a 
tutoroknak a különböző felmerülő igényeket, és a 
használóikat is tájékoztatták, mit és mikor kérhetnek 
a Központtól, melynek munkatársai viszont szükség 
esetén a könyvtárba irányították a hallgatókat. Az 
„együttlakás” tapasztalatainak hatására a könyvtá-
rosok további együttműködési projekteket tervez-
nek a Kutatói–Írói Vurstlitól (Research and Writing  
Carnival) a közös workshopokig.
A könyvtárosok a könyvtár falai közül a campus 
„mélyvizébe” kivetve rengeteg együttérzést, báto-
rítást és érdeklődést kaptak. A baj révén reflektor-
fénybe kerültek, ahogy a forgalmas helyeken állva 
kínálták szolgáltatásaikat vagy éppen hátizsákkal 
hozták-vitték a kért könyveket. Az egyetemi közös-
ség számára nyilvánvalóvá váltak a könyvtár addig 
láthatatlannak tűnő értékei, a könyvtárosoknak pedig 
nagyszerű lehetőségük nyílt új kapcsolatok építésére 
– ezek egyike volt az együttműködés a Tudományos 
Írás Központtal. Kulcsfontosságú volt a könyvtár jó 
kommunikációja, gyors reagálása, szerencsés helyet-
tesítő megoldásai, alkalmazkodóképessége és pozitív 
hozzáállása.
Az eset azt a tanulságot kínálja, hogy a fizikai érte-
lemben vett könyvtár nélkülözhetetlen egy felsőokta-
tási intézmény számára, de még fontosabb a könyvtá-
rosoknak a falakon messze túlmutató munkája.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 166

Kölcsönzés
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lieu, Angela – zHAo, Dangzhi: How much of library dig-
ital content is checked out but never used? A call for re-

finedlendingmodels.–bibliogr. In: The electronic library. 
– 37. (2019) 2., p. 255-262.

kikölcsönzött, de nem használt könyvtári digitális tartal-
mak: új kölcsönzési modellekre van szükség

állományalakítás; elektronikus könyv; Gyarapítási keret; 
Használóiszokások;Kölcsönzés;Közművelődésikönyv-
tár; Statisztika; Városi könyvtár

2016-ban a közkönyvtárak több mint 90%-a kínált 
e-könyveket olvasóinak. Az e-dokumentumok meg-
jelenése lehetővé teszi a használati adatok objektív 
elemzését és az ún. tsundoku, a „beszerzett, de nem 
olvasott könyvek” jelenségének kutatását. Hasonló 
vizsgálat nem végezhető a fizikai könyvtári egysé-
gekről, de a digitális anyagokról kapott információk 
alapján képesek vagyunk állításokat megfogalmazni 
tényleges használatukról.
A Kobo e-könyv szolgáltató szerint a nála vásárolt 
e-könyvek 60%-át, a Jellybooks szerint az e-könyvek 
45‒50%-át soha nem nyitották meg. A jelenség ked-
vezőtlen hatásai mind a könyvtárak, mind a magán-
emberek esetében érzékelhetők; utóbbiaknál külön-
böző okok játszhatnak szerepet, például nem gondol-
nak arra, hogy az e-könyvet is „vissza kell adni”.
Az e-könyvekért, akárcsak a nyomtatottakért, a 
könyvtár így vagy úgy, de fizet. A beszerzés és a ter-
jesztés mai modelljei:

Korlátlan párhuzamos elérés. A legdrágább, de leg- –
inkább felhasználóbarát modell. Néhány esetben, 
mint pl. a Hooplánál, a könyvtárnak a használat 
után kell fizetnie (pay-per-use), azaz a szolgálta-
tó minden egyes kölcsönzésért költséget számol 
fel az induló és a folyamatos hozzáférési díjakon 
felül. Pénzügyi szempontból a könyvtárnak ked-
vezőtlen, ha az olvasó kiveszi, de nem nyitja meg 
a dokumentumot.
Egy példány/egy használó. A modell a fizikai egy- –
ségek kölcsönzésére hasonlít: a könyvtár egy-egy 
„példányt” szerez be az adott e-könyvből, melyet 
egyszerre csak egy használó kölcsönözhet ki. A 
könyvtáraknak csak éves vagy kezelési díjat kell 
fizetniük a vétel vagy az előfizetés mellett. A kiköl-
csönzött, de olvasatlan e-könyvek a többi használót 
rosszul érintik a hosszabb várakozási idő miatt; a 
könyvtárakat csak annyiban, hogy a szolgáltatás 
szinten tartása érdekében újabb példányok vételé-
re kényszerülhetnek.
Számlált hozzáférés ( – metered access). A könyvtá-
rak előre meghatározott időtartamban meghatáro-
zott számú kölcsönzésért fizetnek: az OverDrive-
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nál 26 (esetleg 52) alkalomra vagy 12 hónapra 
(amelyik hamarabb teljesül). Ha elfogytak a lehe-
tőségek, vagy letelt az idő, a szolgáltató automa-
tikusan törli a könyvet a könyvtár állományából; 
olvasói igényre az előfizetés megújítható. A kikért, 
de nem olvasott tételek kölcsönzésnek számítanak, 
így kevesebb lehetőség marad a többi olvasónak.

A használati statisztikák készítéséhez bevett szab-
vány, a COUNTER nem gyűjt adatokat a kölcsönzés 
utáni „eseményekről”. Néhány szolgáltató, mint az 
OverDrive követi a kölcsönzés utáni használatot, az 
olvasásra vagy letöltésre alkalmas formátumok kivá-
lasztását. Mások, mint az eBook Library és az ebrary 
az egy alkalommal a mű használatával töltött időt, a 
megnyitott vagy kinyomtatott oldalak számát is ké-
pesek nyomon követni.
A szerzők egy, az OverDrive elérési modelljeit („egy 
példány/egy használó” és „számlált hozzáférés”) al-
kalmazó nagy kanadai városi könyvtár 2013–2017. 
évi használati adatait elemezték évenkénti bontás-
ban. Az e-könyv kölcsönzések száma az öt év alatt 
viszonylag stabilan, évi 25%-kal nőtt (2017-ben évi 
több mint 866 ezer kölcsönzéssel); az e-hangosköny-
vek kölcsönzési számai különösen az utolsó években 
indultak emelkedésnek (2017-ben közel negyedmil-
lió kölcsönzéssel). A nem használt e-dokumentumok 
arányának meghatározására az ún. függő tételeket (ki-
vett, de se meg nem nyitott, sem letöltött könyvek) az 
összes kölcsönzéssel vetették össze. A kikölcsönzött, 
de nem használt tételek száma növekvő tendenciát 
mutatott; 2017-ben az e-könyveknél 11%-ot mértek, 
az e-hangoskönyveknél 16%-ot. A számlált hozzáfé-
rés modelljét a könyvtár csak az e-könyvek esetében 
alkalmazta, s csak ezen a területen volt számszerűsít-
hető, hogy a függő (olvasatlan) kölcsönzések mekko-
ra kárt okoztak az intézménynek: évente esetenként 
több mint 10 ezer dollárt.
A könyvtárakban a veszteségek csökkentése érdeké-
ben többféle kölcsönzési modell és statisztikai eszköz 
alkalmazására van szükség. A szolgáltatóknak is új 
koncepciókat és modelleket kell kidolgozniuk. Átme-
neti megoldás lehet automatikusan generált üzenetek 
küldése a kölcsönzési határidő közeli lejártáról vagy 
az átállás a kölcsönzésről az elérésre (amely csak a 
már megnyitott e-könyveket tekinti használatban 
levőnek, a többit elérhetővé teszi a többi használó 
számára), de megemlíthető a Total Boox hozzáférési 
modellje is, melyben fizetni csak a megnyitott oldalak 
száma, nem pedig a teljes mű után kell.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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WilSon, Duane – roBerTS, Brian: clinging to the past : 
circulation policies in academic libraries in the united 
States. – Bibliogr. In: Journal of access services. – 15. 
(2018) 2-3., p. 106-124.

ragaszkodás a múlthoz: kölcsönzési szabályzatok az 
egyesültállamokfelsőoktatásikönyvtáraiban

bírság-kölcsönzésnél;Felmérés;Felsőoktatásikönyvtár;
kölcsönzés; könyvtárhasználati szabályzat

Az elmúlt húsz évben a felsőoktatási könyvtárakban 
a gyarapítás a nyomtatott dokumentumok gyűjtéséről 
áttevődött a bármilyen formában elérhető tartalom 
gyűjtésére, míg az előbbiek forgalma visszaesett: a 
Tudományos Könyvtárak Egyesülete (ARL) könyv-
táraiban 2000 és 2015 között a kölcsönzött dokumen-
tumok száma több mint 50%-kal csökkent (37,4-ről 
16,8 millióra). 2015-ben D. Wilson, C. Frazier és D. 
Harter közzétett egy 2012-ben végzett felmérésen 
alapuló tanulmányt (Circulation policies in academic 
libraries), mely megállapította, hogy a nagy könyv-
tárak zöme régi kölcsönzési szabályzatát használja, 
csupán néhány próbál alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez.
Jelen kutatás során Wilson új társszerzővel dolgozik; 
2016-ban nagyobb merítéssel, kibővített kérdéssorral 
megismételték az előző felmérést, majd összevetették 
a két vizsgálat eredményeit. A vizsgálandó felsőok-
tatási könyvtárak kiválasztására a National Center 
for Education Statistics (NCES) Compare Academic 
Libraries eszközét használták. Akik 2012-ben meg-
kapták a kérdőívet, azok bekerültek az új felmérés 
címzettjei közé is, míg azok, ahol 10 000 feletti volt 
a hallgatói létszám, de 20 000 kötetnél kevesebb 
állományuk volt, lekerültek a listáról. A könyvtá-
ri honlapokon végzett keresés után 423 intézmény 
maradt, melyeknek elküldték a részvételre felkérő 
levelet. Hogy a kisebb könyvtárak is képviseltessék 
magukat, két levelezőlistán (lib-circplus, Collib-l) is 
elérhetővé tették a kérdőívet.
A felmérés 2016. február 17-én indult és márci-
us 1-jén zárult le. Az elemzés során hagyományos 
statisztikai módszereket (p-értéket és khí-négyzet-
próbát) alkalmaztak. A beérkezett 410 kérdőívből 
258 volt használható. A minta főbb adatai (az intéz-
mény által kiállított legmagasabb fokozat, hallgatói 
létszám, a könyvtári gyűjtemény nagysága) jól jel-
lemzik az egyes könyvtártípusokat. A többség (54%) 
PhD-képzést nyújt, 42% 10–30 ezer hallgatót képez, 
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49% százezer és egymillió kötet közötti könyvtári 
állománnyal rendelkezik.
A kölcsönzés határidejét tekintve megkérdezték, 
napokra, hetekre, negyedévre vagy félévre adják-e 
ki a szakirodalmat. A válaszokból kiderült, hogy ez 
az olvasók státuszától függ; az alsóévesek és a nem 
egyetemi polgárság tagjai rövidebb, a felsőévesek, 
az oktatók és a könyvtárosok hosszabb határidőket 
kapnak (28–120 nap, oktatók esetében gyakori az 
ennél is hosszabb időszak). Hogy kiderüljön, válto-
zott-e a kölcsönzés határidejének szabályozása 2012 
óta, összevetették az újabb felmérés adatait a régié-
vel. A mindkét felmérés által lefedett 54 könyvtár-
ban a kölcsönzési határidők minimuma, maximuma, 
szórása és átlaga emelkedést mutatott, a medián és 
módusz értékek azonban nem változtak (az oktatók 
esetét kivéve, ahol a kölcsönzési határidők mediánja 
is magasabb volt).
Rákérdeztek arra is, változott-e a monográfiák köl-
csönzési ideje az elmúlt tíz évben; 258-ból 106 
könyvtár (41%) igennel felelt. A mi változott? kér-
désre többen említették a kölcsönzési határidők 
növelését mind a hallgatók, mind az oktatók és a 
könyvtárosok esetében. A kölcsönzési szabályzatok 
szabványosítását 10 válaszadó említette. A miért vál-
toztattak? kérdésre 102 válasz érkezett, a legtöbben 
(49-en) segíteni szeretnének az olvasóknak, mások 
(33-an) a könyvtárosok munkáját könnyítenék meg, 
32-en pedig külső okokat említettek (új IKR, konzor-
ciumi eljárásrendek).
Már 2012-ben vizsgálták, szednek-e a könyvtárak 
késedelmi díjat, akkor 75% élt ezzel a lehetőséggel. 
A 2016-os kérdőívben különválasztották a különbö-
ző dokumentumtípusok esetén felszámolt késedelmi 
díjakat: a válaszadó könyvtárak 66%-a a monográ-
fiákért, 86% a tankönyvekért és egyéb médiaanya-
gokért kért késedelmi díjat. Itt is vizsgálták, van-e 
összefüggés a minta alapjellemzőivel: kiderült, hogy 
a monográfiák esetében nincs, míg a tankönyveknél 
a nagyobb intézmények inkább hajlamosak voltak 
díjakat róni a későkre. Megkérdezték azt is, hogyan 
biztosítják a dokumentumok visszahozatalát a könyv-
tárak a késedelmi díjakon túl. A kérdésre válaszolók 
– akár szedtek késedelmi díjat, akár nem – több mint 
fele felszólítást küld, többen kifizettetik a művet, sok 
könyvtár pedig zárolja a diák egyetemi vagy könyvtári 
fiókját. Néhány könyvtár amnesztia-napot tart vagy 
„ételt a késedelemért” adakozást szervez. A felmérés 
során rákérdeztek arra is, mire jó egyáltalán a késedel-
mi díj kiszabása. A 226 válaszadó szerint ösztönzi a 
diákokat (37%), a határidő betartására sarkall (23%), 

bevételi forrást jelent (22%), semmi értelme (14%), 
felelősségvállalásra nevel (10%), állománypótlásra 
fordítható (7%).
Az olvasó által kért, de már kölcsönzésben lévő 
dokumentumok beszerzésének megoldásaira is kí-
váncsiak voltak a szerzők. 246 válasz érkezett: 70% 
könyvtárközi kölcsönzést indít, 39% visszakéri a 
művet olvasójától, 36% pedig a campus másik tag-
könyvtárából vagy a konzorciumon belülről szolgál-
tatja a kötetet.
A kapott eredmények jól jellemzik a felsőoktatá-
si könyvtárak kölcsönzési szabályainak trendjeit. 
Az első felmérés óta alig történt változás, csupán 
a nyomtatott dokumentumokra szabott szabályok 
korlátozó jellege mutatkozott meg. Nem nőttek je-
lentősen a határidők sem, viszont igény esetén a 
könyvtárosok gyakrabban fordulnak a könyvtárközi 
kölcsönzés eszközéhez. A legtöbb intézmény tovább-
ra is felszámít késedelmi díjat. Úgy tűnik, a többség 
nem vizsgálta még felül szabályzatát, nem alkalmaz-
kodott a változásokhoz.

(Murányi Lajos)
Lásd még 199, 201

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás
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aforrásmegosztásésatudományoskommunikációfejlő-
dése,továbbáakiadókszerepeafelsőoktatásikönyvtá-
rakkal összefüggésben

Felsőoktatásikönyvtár;Folyóirat-előfizetés;Hozzáférhe-
tőség;Jogikérdések-könyvtárban;Könyvtárközikölcsön-
zés; kutatás információellátása; Publikálás -tudományos 
kiadványoké; Statisztika

Jelen tanulmány bő negyven év szakirodalmának 
főbb megállapításait foglalja össze, a könyvtárközi 
kölcsönzést, újabb keletű nevén a forrásmegosztást 
befolyásoló tényezőket tárgyalva történeti megkö-
zelítésben.
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Az utóbbi 45 évben a könyvtárak forrásmegosztá-
si megoldásai és maguk a kiadók is sok változáson 
mentek keresztül, több változáson, mint amennyi a 
könyvtárközi kölcsönzés 17. századi elindulása óta 
történt. Ezek között szerepel a tudományos források 
mennyiségének robbanásszerű növekedése és az azt 
kísérő ciklikus folyóiratválság (azaz a folyóiratárak 
aránytalan, az inflációt meghaladó emelkedése). A 
kiadási tevékenység változásai az idők folyamán 
hatást gyakoroltak a könyvtárközi kölcsönzés (for-
rásmegosztás) módszereire és viszont. A könyvtár-
közi kölcsönzési tevékenység mindig is aggasztotta 
a kiadókat, attól tartottak ugyanis, hogy a könyvtá-
rak nagy mennyiségben készítenek másolatokat, és 
emiatt nem fizetnek elő bizonyos címekre vagy vá-
sárolnak meg egy-egy dokumentumot. Az amerikai 
és nemzetközi jogi szabályozásban és irányelvekben 
1978 óta különböző kivételeket és korlátozásokat ve-
zettek be a könyvtárhasználók által végzett, illetve a 
könyvtárközi kölcsönzést szolgáló másolás területén 
– a fénymásolók széles körű terjedésével összefüg-
gésben. A következő időszakban ugrásszerű techno-
lógiai változások indultak, ilyen volt a személyi szá-
mítógépek és az internet megjelenése, majd az elekt-
ronikus dokumentumok (e-folyóiratok és e-könyvek) 
térhódítása. Az utóbbi négy-öt évtizedben a könyvtári 
költségvetések alacsony szintje miatt egyre inkább 
ellehetetlenült mind a nyomtatott kiadványok beszer-
zése, mind az elektronikus „big dealek” gyakorlata, 
a licencelés és más engedélyek megszerzése. Ezzel 
párhuzamosan az amerikai Tudományos Könyvtárak 
Egyesülete (ARL) statisztikái szerint a könyvtárközi 
kölcsönzések száma közel harminc éves időtávlatban 
növekvő tendenciát mutat, különösen a kérések te-
kintetében, ám 2010 után csökkenés figyelhető meg. 
(A tanulmány részletesen vizsgálja a folyóiratválság, 
a licencelés, az elektronikus források elterjedése és a 
„big dealek” hatását a forrásmegosztásra.) Az utób-
bi időben a folyóiratcsomagok előfizetése helyett az 
egyes cikkek kérésre történő beszerzése és a meg-
tekintések szerinti térítés merült fel megoldásként. 
Egyre elfogadottabbá vált a nyílt hozzáférésű doku-
mentumok felhasználása is.
A kutatók szeretnék gyorsan és egyszerűen meg-
szerezni mindazt, amire szükségük van, ezért egyre 
ritkábban fordulnak a hagyományos forrásmegosz-
tási lehetőségek felé. A publikálás nyílt hozzáférésű 
modelljei azzal fenyegetnek, hogy megszűnik az in-
formációterjesztés eddigi gyakorlata, és a különbö-
ző hálózatok és a közösségi média révén a kutatók a 
dokumentumok beszerzése során kihagyhatják a ha-

gyományos útvonalakat, köztük a könyvtárközi köl-
csönzést. Mindehhez a kiadóknak is alkalmazkodniuk 
kell. A könyvtáraknak pedig egyensúlyt kell találni-
uk a különböző megoldások között (gyűjtemények 
kontra hozzáférés stb.), oly módon, hogy az egyes 
tényezők (gyorsaság, szolgáltatási forma, fizikai és 
virtuális tárolási hely, új technológiák, költségek) 
fontosságát mérlegelik. Most, amikor olyan eszkö-
zökön lehet olvasni a folyóiratcikkeket, amelyek 
egyébként telefonként és kameraként is működnek, 
a kiadók és a könyvtárak is igyekeznek lépést tartani 
a változásokkal. A tudományos kommunikáció és a 
technológia fejlődésének következtében a változások 
minden bizonnyal dinamikusak és sokrétűek lesznek. 
A könyvtárak, kiadók és kutatók között jó szándékú 
egyeztetésekre van szükség arról, melyek lehetnek 
a tudományos kommunikációnak és az eredmények 
megosztásának legjobb, a minőséget és a társadalom 
fejlődését szolgáló módszerei.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 179

Tájékoztatási eszközök
Lásd 183, 184

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

181/2019

cArliner, Jesse – eVerAll, kyla: Playtime at robarts 
library : opening a family-friendly study space at the uni-
versity of Toronto. – Bibliogr. In: college & research librar-
ies news. – 80. (2019) 2., p. 100-103, 111.

Gyerekkel a robarts könyvtárban: egy családbarát tanu-
lótér megnyitása a Torontói egyetemen

egyetemi hallgató; egyetemi oktató; enteriőr; Felsőok-
tatási könyvtár; Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó;
Szolgáltatások

Az Egyesült Államokban 4,8 millió felsőoktatásban 
tanuló diáknak van már gyermeke. Ugyan Kanadá-
ban nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó adatok, 
de egy 2016-os felmérés tanúsága szerint az egyete-
misták 49,3%-a számolt be a tanulmányait hátráltató 
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családi kötelezettségekről, 14,3%-nak pedig ez súlyos 
akadályt jelentett.
A kanadai nemzeti statisztikai hivatal szerint az 
anyák heti 50,1 órát fordítanak gyermekeik gondo-
zására, míg az apák 24,4-et. Manapság egy, az esély-
egyenlőség mellett elkötelezett egyetem igyekszik 
gondoskodni hallgatóinak erről a rétegéről is. A kis-
gyermekes egyetemisták az időhiány miatt például 
nehezebben tudják összeállítani az órarendjüket, 
illetve a csoportos projektmunkák is plusz terhet je-
lentenek a számukra, hiszen minden személyes meg-
jelenést igénylő kötelezettség utazási és bébiszitter-
költségekkel járhat. A kanadai könyvtárak némelyike 
kínál ugyan gyereksarkot vagy olyan teret, ahová a 
szülők magukkal hozhatják a gyermekeiket, amíg ta-
nulni szeretnének, de ezek nem kellően biztonságos, 
célzott szolgáltatások.
A közel 90 ezres hallgatói létszámú kanadai Torontói 
Egyetemen egy 2016-os LibQUAL+ felmérés során 
érkezett visszajelzés nyomán úgy döntöttek, kialakí-
tanak egy családbarát tanulóteret a John P. Roberts 
Könyvtárban. (Ez a campus legnagyobb könyvtára a 
44 tagot számláló egyetemi könyvtári rendszerben.) 
Felnőtt felügyelettel már régebben is beengedtek 
gyerekeket a könyvtárba, de sem az épületben, sem 
honlapon nem reklámozták ezt a lehetőséget, és ha a 
kisgyermekes szülők magukkal is hozták gyerekeiket, 
a helyzet konfliktusokat szült.
Miután a könyvtár elhatározta a javaslat megvalósí-
tását, projektcsapatot állítottak fel a könyvtárvezető, 
olvasószolgálati könyvtárosok és különböző egyete-
mi egységek, például az egyetemi Családsegítő Iroda 
képviselőinek bevonásával. Megállapítást nyert, hogy 
a családbarát tanulótér működtetése nem jár többlet-
felelősséggel és -kockázattal a könyvtár számára, mi-
vel – mint minden közterületen – a gyerekekért velük 
lévő gondviselőjük viseli a felelősséget.
A termet, melyet a legalkalmasabbnak találtak a 
családbarát tanulótér céljára, ugyanúgy rendezték 
be, mint a többi tanulóteret – prezentációs lehetősé-
gekkel, írótáblákkal, kényelmes székekkel és mun-
kaállomásokkal –, de a többi, gyermektelen diákra 
való tekintettel zajszigeteléssel látták el. A könyvtár 
többi részétől elkülönülő szobának csak elektronikus 
kulccsal zárható ajtaja van a gyermekek biztonsága 
érdekében. A különleges felszerelést az alacsony 
károsanyag-kibocsátású szőnyegek, a gyerekbiztos 
elektromos aljzatok, a gyerekbútorok és a játékok 
jelentik; a közelben pelenkázásra és szoptatásra 
alkalmas mellékhelyiség is található. A „Hozz egy 
könyvet! – Vigyél egy könyvet!” elv alapján kiala-

kított gyerekkönyvállomány nem része a könyvtár 
katalógusának.
A családi tanulótér használati szabályzatát a könyv-
tári és egyetemi szabályzatokkal összhangban alakí-
tották ki. A könyvtári személyzettel nem rendelkező 
helyiséget kizárólag a 12 éven aluli gyermekükkel 
érkező egyetemi polgárok használhatják; a gyereke-
ket gondviselőik nem hagyhatják egyedül. Miután a 
szülő elektronikus kulcsot igényelt, érkezési sorrend 
alapján szabadon használhatja a tanulóteret a könyv-
tár nyitvatartási idejében. Az online regisztrációt és 
az adminisztrációt a kutatótermekért felelős könyv-
tári részleg kezeli.
Az új tanulóhely hamarosan ország-, sőt világszerte 
ismert lett, és megnyitásának híre pozitív visszhangot 
váltott ki. Eddig több mint száz regisztráció érkezett, 
és a következő tanévben még többre számítanak. A 
diákok, akik egyben szülők is, általában hármas aka-
dállyal néznek szembe: az idő- és pénzhiánnyal, vala-
mint a gyerekfelügyelet problémájával. A könyvtári 
gyermekbarát tanulótér mindhármat enyhíti, hiszen 
ha családostul lehet az ingyenes könyvtári térbe men-
ni, nincs szükség bébiszitterre, és a rohanás is mér-
séklődik. Az új kezdeményezéssel a könyvtár még 
jobban képes ellátni az információhoz való egyenlő 
hozzáférés biztosításának feladatát.

(Fazokas Eszter)

182/2019

MížoVá,Markéta:Knihovnaočimaromskéhočtenáře.–
Bibliogr. In:Čtenář.–70.(2018)10.,p.347-350.

A könyvtár a roma olvasó szemével

cigány olvasó; családi környezet; Gyermek- és ifjúsági 
olvasók;Hátrányostársadalmihelyzetűolvasó;Könyvtár-
használat;Közművelődésikönyvtár;Társadalmikövetel-
mények

A közkönyvtár mindenki előtt nyitva áll. Előítéletek, 
egyéni tapasztalatok alapján senkit sem zárhatunk ki 
a könyvtárhasználók köréből. A társadalmi kirekesz-
tés kockázatának kitett roma gyerekek előtt a könyv-
tárban újabb lehetőségek nyílhatnak meg a könyvek, 
a játék, a művelődés világába.
A roma gyerekek a szélesebb értelemben vett nagy-
családban nőnek föl, nevelésükben a család együtte-
sen vesz részt. Ez a szocializáció viszonylag kötetlen, 
a gyerekek részesei és tanúi a felnőtt világ eseménye-
inek, problémáinak; az udvarias viselkedés társadal-
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milag elvárt illemszabályait jellemzően az iskolában 
tanulják meg. A szociálisan hátrányos környezetben 
nincs elegendő tér a tanulásra, házi feladat írására, 
olvasásra, s ahogy a tankönyveket, úgy a könyveket 
is alig találják meg a gyerekek a szó fizikai értelmé-
ben. Jelentős akadály maga a nyelv is: a családok jó 
része Szlovákiából költözött Csehországba, a szülők 
és nagyszülők otthon roma vagy szlovák nyelven 
beszélnek. A gyerekek a roma nyelvet már kevésbé 
használják, de bizonyos cseh szavakat, fogalmakat 
nem értenek, nem tudják a házi feladatot elkészíteni, 
s ebben a család sem tud nekik segíteni.
Ha a könyvtárat roma gyerekek keresik föl, van esély 
arra, hogy szolgáltatásait máskor is igénybe veszik, 
ez a könyvtárosokon múlik. Sokan azt gondolják a 
roma gyerekekről, hogy túl zajosak, nem tartják be 
a könyvtárhasználati szabályokat, zavarják a többi 
olvasót, több munkát okoznak. Lehet úgy is hozzá-
állni, hogy eleve kizárjuk az ilyen gyerekeket, ám 
alternatívát jelenthet, ha közös erővel dolgozni kez-
dünk velük.
Ha a roma gyerekek rendszeresen járni kezdenek a 
könyvtárba, azt megtiszteltetésnek vehetjük, hiszen 
bizalmukat nagyon nehéz megszerezni. Nem lehet 
azt várni, hogy azonnal beiratkoznak és kölcsö-
nözni fognak. Megszokott, hogy társaikkal jönnek, 
olyanokkal, akik már voltak könyvtárban. A roma 
gyerekek állandó figyelmet igényelnek, sokszor kér-
deznek, beszélnek, legszívesebben csoportban dol-
goznak, hálásak a dicséretért, figyelemért. Szeretik 

a könyvtárban a közösségi, művészeti tevékenysé-
geket, a táncot, az internethasználatot, a multimédi-
ás lehetőségeket, a vetélkedőket, a hangos olvasást, 
dramatizálást. Örömmel osztják meg problémáikat, 
sikereiket a könyvtárossal. Kitartásuk azonban rövid 
távú, ezzel számolni kell. Szeretik, ha a házi feladat 
megoldásában segítik őket. Fontos megtanítani őket 
a szabályokra és azok betartására (pl. a számítógép 
előtt töltött időre). Mivel sokuknak nincs otthon 
könyvük, nem tudnak a könyvre vigyázni. A kiseb-
beknél a „kevés szöveg – sok kép” segítheti a köny-
vek megszerettetését.
A gyerekek nagyon érzékenyek a felnőttek viselkedé-
sére, a nem verbális kommunikáció jelzéseire. Felis-
merik, ha nem szívesen látják őket, és persze az ellen-
kezőjét is. Az előítélettől mentes könyvtár biztonsá-
gos környezetet jelenthet a számukra. A közkönyvtár 
a kisebb gyerekek körében népszerűbb, de a roma 
lányok a többiektől eltérően később is szívesen járnak 
könyvtárba. A könyvtárosok motiválhatják, segíthetik 
a roma gyerekeket, mintát nyújthatnak nekik.
A pozitív támogatás, a tapasztalatok kölcsönös meg-
osztása, a könyvtárosok képzése hozzájárul ahhoz, 
hogy a roma gyerekek könyvtárhasználók legyenek, 
erre számos jó példát lehet sorolni Csehországban (pl. 
Havířov, Ostrava, Liberec stb. városi könyvtárai).

(Prókai Margit)

Lásd még 149, 150

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Hálózatok, regionális rendszerek
Lásd 170

Könyvtártudományi tájékoztatás

183/2019

SuHoTinA, Milena l’vovna: Veb-sajt rGB „ros in form-
kul’tura”kakistočnikprofessional’nojinformacii In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 33-36.

Az rGB „rosinformkul’tura” honlapja mint a szakmai in-
formáció forrása

Adatbázis; elektronikus publikáció; Honlap; könyvtártu-
dományi tájékoztatás; nemzeti könyvtár; Tájékoztatási 
eszköz

A Független Államok Közössége (FÁK) tagországai-
ban a nemzeti könyvtárak egyik fő feladata a könyv-
tári állományok alakítása és ennek alapján elektro-
nikus források létrehozása. Az Oroszországi Állami 
Könyvtár (Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, 
RGB) továbbfejleszti együttműködését a könyvtárak-
kal és a FÁK-tagországok más szervezeteivel azért, 
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hogy bővítsék az országok nemzeti kultúrájához való 
hozzáférést és népszerűsítsék a könyvtári állomá-
nyokat. Ennek keretében indult 2016 májusában a 
Rosinformkul’tura (http://infoculture.rsl.ru) honlap.
A rendszer alapját szövetségi szinten az RGB ille-
tékes osztálya képezi, regionális szinten pedig az 
Oroszországi Föderáció egyenjogú nagy közigazga-
tási egységeinek központi állami könyvtárai. A hon-
lapon kulturális kérdésekkel foglalkozó könyvtári-
információs anyagok találhatók.
A fontosabb adatbázisok:

A könyvtár a változások korában –  című időszaki 
kiadvány. Tartalma: 1250 teljes szövegű doku-
mentum; keresni cím szerint, a tartalomjegyzék-
ben, betűrendben, az egyes számokban és a tema-
tikus különszámokban lehet. A nyílt hozzáférésű 
archívum 2000-től 18 év anyagát tartalmazza.
Könyvtárügyi és bibliográfiai adatbázis –  (részle-
tesen ld. a 109. sz. referátumot a KF 2019/2. szá-
mában). Tartalma: hazai és külföldi, nyomtatás-
ban megjelent publikációk referáló-bibliográfiai 
információi. A rekordok száma 2018 júniusában 
meghaladta a 23 ezret. Keresni szerző, kifejezé-
sek és a megjelenés éve szerint lehet. A talála-
tok alapján saját gyűjtemény képezhető. Az év 
témája 2017-ben az ökológia volt, 2018. pedig 
az önkéntesek éve lett.
Oroszország regionális könyvtáraiban találha- –
tó kiadványok és nem publikált dokumentumok 
közös katalógusa. Az egyes bibliográfiai téte-
lek 2006-tól tartalmazzák a lelőhelyadatokat, 
az elektronikus kiadványokra és a kiadványok 
e-másolataira mutató hivatkozásokat. Az adat-
bázis az RGB-ben épül, tartalma 7 ezer rekord, 
a tagkönyvtárak száma több mint 80.
Az oroszországi könyvtárak internetes projekt- –
jei. Tartalma: a szövetségi és központi regionális 
könyvtárak honlapjain elérhető, a kultúrával és 
a művészetekkel foglalkozó nyílt források. 2014 
májusában az Oroszországi Könyvtáros Egye-
sület éves konferenciáján elfogadták a nemzeti 
bibliográfia 2020-ig szóló fejlesztési programját, 
amelyben szerepel a különböző nemzeti bibli-
ográfiai termékek (retrospektív mutatók, kata-
lógusok és adatbázisok) létrehozása nyomtatott 
és elektronikus formában.
Az 1927–1991. években külföldön kiadott orosz  –
nyelvű könyvek. Tartalma: több mint 20 ezer re-
kord; keresni cím, a szerző adatai, kulcsszavak, 
a kiadás éve, valamint a közreműködők neve 

szerint lehet. A nyílt hozzáférésű archívum tel-
jes szövegű és bibliográfiai forrásokat tartalmaz 
a 2000–2015. évekből.
Az oroszországi regionális könyvtárak kiadvá- –
nyainak katalógusa.
Információs társadalom és kultúra – . A 2001 és 
2014 között megjelent teljes szövegű online for-
rásokat tartalmazza; A könyvtár a változások ko-
rában című nyomtatott kiadvány melléklete.
Teljes szövegű gyűjtemények – . Tartalma: az RGB-
ben az 1990-től a 2000-es évek elejéig kiadott, 
még aktuális kiadványok.

A Kollégáknak című menüpont információkat tar-
talmaz szakmai rendezvényekről, köztük prezentá-
ciókat és videofelvételeket is. 2018-tól az RGB sze-
mináriumokat is szervez, a kétéves sorozat témái: 
1. A tudomány szerepe a könyvtár fejlesztésében (A 
könyvtár mint szociokulturális intézmény és Az RGB 
különösen értékes állományainak kutatása); 2. Az 
információs munka technológiája és módszertana 
(Az információs munka technológiája és módszer-
tana és A kulturális szférában dolgozó szakemberek 
információigényeinek kutatásmódszertana címmel 
webi ná riumokat tartottak).

(Viszocsekné Péteri Éva)

Szakterületi tájékoztatási  
rendszerek

184/2019

AMioT, charlie: congressional research Service prod-
ucts : purpose and legislative histories. – Bibliogr. In: 
legal reference services quarterly. – 37. (2018) 3-4., p. 
273-308.

A kongresszusi kutatószolgálat (crS) termékei: célok és 
történet

Jogszabály-másterületről;Kutatásijelentés;országgyű-
lési könyvtár; referensz; Tájékoztatás -jogtudományi; 
Táj ékoztatásügy; Társadalmi követelmények

A Kongresszusi Kutatószolgálat (Congressional 
Research Service, CRS) olyan termékei, mint példá-
ul a CRS Reports [Beszámolók] és az Issue Briefs 
[Összefoglalók] értékes referensz eszközök, amelyek 
segítik a referensz könyvtárosokat a használók széles 
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köre számára nyújtott szolgáltatások biztosításában, 
ezért e forrásokat nem szabad alábecsülni. A cikk rö-
viden leírja, hogyan jöttek létre a jogi tájékoztatási 
hivatalok, és részletesen bemutatja a szövetségi jogi 
tájékoztató szolgálat, a Kongresszusi Kutatószolgá-
lat kialakulásának jogi hátterét. A szerző ismerteti, 
hogy a CRS milyen termékeket állít elő, és ezeket 
milyen célokra használják. Végül röviden áttekinti a 
CRS-termékek nagyközönségnek szóló terjesztésére 
irányuló modern kongresszusi törvényalkotási erőfe-
szítéseket, ami magában foglalja a témáról folytatott 
nyilvános vita összefoglalásait is.

(Autoref.)

Lásd még 185

Kutatás és termelés  
információellátása

185/2019

HArBeck, Matthias – kAun, Matthias: Forschungsdaten 
und Fachinformationsdienste – eine Bestandsaufnahme. 
– Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 35-41.
res. angol nyelven

kutatási adatok és tudományos szakinformációs szolgál-
tatások: áttekintés

adatfeldolgozás;együttműködés-belföldi;Hozzáférhető-
ség;Kutatásinformációellátása;Megőrzés;Portál;Tájé-
koz tatási rendszer; Tudományos és szakkönyvtárak; 
Tudo mányos kutatás

A kutatási adatok a maguk tudományágankénti he-
terogenitásával ma már szinte minden tudományos 
szakinformációs szolgáltatás központi témáját képe-
zik. A szakmai vita kulcskérdései: a követelmények 
kommunikálása, a kutatási adatok kezelésének ne-
hézségei és lehetőségei tudományáganként, valamint 
a kutatási adatok integrálása a szakmai keresőpor-
tálokba. Ezenkívül a tudományos szakinformációs 
szolgáltatások egyre inkább bekapcsolódnak a kuta-
tási adatok archiválásához és szolgáltatásához szük-
séges infrastruktúra kiépítésébe. A cikkben bemuta-
tott példák jól szemléltetik ezeket a fejleményeket. 
Ami a kutatási adatok országos infrastruktúrájának 
megvalósítását illeti, a tudományos szakinformációs 
szolgáltatások rátermett és együttműködésre kész 
partnerek, amelyek ideális kapcsolódási felületet 

jelentenek a tudományos közösségek és az infrast-
ruktúrák között.

(Autoref.)

Lásd még 153, 155, 163, 180, 194, 207, 208

Oktatás információellátása

186/2019

eVAnS, Gwen: library consortia are poised to support af-
fordable learning in higher education In: Journal of library 
administration. – 58. (2018) 7., p. 739-748.

a könyvtári konzorciumok a megfizethető felsőoktatás
szolgálatában

együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár;
Hozzáférhetőség; Könyvkiadás és könyvkereskedelem;
könyv vásárlás; oktatás információellátása; Tankönyv
Miközben a főiskolai képzésben való részvétel költ-
ségei egyre nőnek, a megfizethető oktatás eszméje 
mára magában foglalja azt is, hogy szembenézzünk 
a hallgatók főiskolai tankönyveinek meredeken 
emelkedő árával. Szakértelmüknek és tárgyalási 
pozíciójuknak köszönhetően a könyvtári konzorciu-
moknak páratlan lehetőségük van arra, hogy választ 
adjanak a felsőoktatási tankönyvek elérhetőségének 
problémájára – és az OhioLINK ebben követendő 
példát jelent. Tagjai nevében a konzorcium 2017 
végén tárgyalásokba kezdett a „Nagy Öt” globá-
lis tudományos tankönyvkiadóval, és 2018 júliu-
sára sikeresen megállapodtak a nagybani árakról 
mind az öttel: a John Wiley & Sons, Inc. társaság-
gal, a McGraw-Hill Educationnel, a Pearsonnal, a 
Macmillan Learninggel és a Cengage-dzsel. A szerző 
annak érdekében, hogy segítse a könyvtáros szakmai 
közösség egészét (és minden főiskolai hallgatót), is-
merteti az eddigi munka tanulságait.

(Autoref.)

Lásd még 162, 164, 167

Közérdekû tájékoztatás
Lásd 161

Ismertetések
Lásd 196
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Vezetés, irányítás
Általános kérdések

187/2019

iSMAel, nehal Fouad: open-book management in librar-
ies : a case study of Bibliotheca Alexandrina. – Bibliogr. 
In: iFlA journal. – 44. (2018) 4., p. 323-339.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

nyitott menedzsment a könyvtárakban: az Alexandriai 
könyvtár esettanulmánya

általános tudományos könyvtár; Felmérés; kommuniká-
ció -személyzeten belül; Munkaszervezés; Személyzet; 
Tervezés; Vezetés

A „nyitott könyv” módszer (open-book management, 
OBM) a korszerű vezetési gyakorlat filozófiája, 
amely az alábbi kulcsszavakkal írható körül: önbiza-
lom, kreativitás, önálló gondolkodás, kezdeményező-
készség, demokratikus munkakörnyezet és nem utol-
sósorban a problémák nyílt kezelése. Ez a módszer 
a cikk részét képező szakirodalmi szemle tanúsága 
szerint népszerű az arab világban. Az OBM könyvtá-
ri kontextusban lényegében azt jelenti, hogy minden 
munkatársra partnerként tekintenek, aki kiváló telje-
sítményével, energiáit mozgósítva, odaadóan dolgo-
zik az illető könyvtár céljainak megvalósításáért.
A könyvtári alkalmazás követelményei: a számadatok 
(például a költségvetés, teljesítmény, eredmények) 
publikálása és elérhetővé tétele a munkatársak szá-
mára; a döntéshozatalhoz és a problémamegoldáshoz 
szükséges vertikális, horizontális vagy diagonális, 
rendszeres és kölcsönös információáramlás megte-
remtése; az innováció elősegítése, ehhez megfelelő 
környezet létrehozása (ennek eszközei a bónuszok, 
az erkölcsi elismerés, a munkavégzés támogatása, az 
irányításba való bevonás); erőforrások biztosítása a 
munkatársak számára a felelős munkavégzéshez és az 
önálló döntéshozatalhoz (felhatalmazó vezetés).
A „nyitott könyv” módszeren alapuló könyvtári me-
nedzsment az éves teljesítmény megtervezésével 
indul. Az időtényezőt is szem előtt tartó terv tartal-
mazza a célokat, a szolgáltatások volumenét, a te-
vékenységeket és a hozzájuk tartozó költségvetési 
számokat, illetve a munkatársak ösztönzésére és a 

kommunikációs rendszer átalakítására vonatkozó 
elképzeléseket is. A második szakasz a módszerek 
meghatározásáról, a harmadik szakasz pedig az ered-
mények értékeléséről szól.
Egyiptomban az OBM módszert a 2011. évi forra-
dalom óta alkalmazzák; a cél a munkatársak és az 
intézmények teljesítményének fejlesztése. Az Ale-
xandriai Könyvtár (Bibliotheca Alexandrina) olyan 
jelentős, sokféle kulturális és oktatási feladatot ellá-
tó intézmény, amely helyi, regionális és nemzetkö-
zi hatókörrel egyaránt rendelkezik. Munkatársaival 
interjúk készültek, ezek alapján felmerült az OBM 
módszer bevezetése a rendelkezésre álló kompeten-
ciák jobb kihasználása, az átláthatóság és a kommu-
nikációs problémák megoldása érdekében. A cikkben 
ismertetett esettanulmány arra kereste a választ, hogy 
mennyire valósult meg ez a törekvés. A felmérést az 
intézmény közel 2400 munkatársa körében kezdemé-
nyezték, közülük 228-an töltötték ki a kérdőívet.
A kutatás a következő dimenziókat vizsgálta: 1. a 
számadatok közzététele; 2. az információáramlás és 
kommunikáció; 3. a felhatalmazó vezetés megvalósu-
lása; 4. az innováció ösztönzése; 5. a vezetés intézke-
déseinek átlátható mivolta; 6. a „nyitott könyv” mód-
szer gyakorlatba ültetését akadályozó tényezők.
Megállapítást nyert, hogy az OBM módszer alkal-
mazása és követelményeinek teljesülése a könyvtár-
ban kezdeti stádiumban van. A döntések során még 
a magas fokú centralizáltság érvényesül. Egyelőre 
még hiányoznak az OBM olyan fontos elemei, mint 
a felhatalmazó vezetés, a demokrácia gyakorlása, az 
innováció ösztönzése. Ugyanakkor az erősségek kö-
zött kell említeni, hogy az intézmény vezetése által 
közreadott információk pontosak és világosak, jól 
vannak időzítve; a könyvtár munkatársai mindany-
nyian kézhez kapják az éves teljesítmény értékelését; 
továbbá a vezetés megosztja a munkatársakkal az ész-
lelt problémákat. Az OBM módszer megvalósulását 
a hagyományos menedzsment-módszerekhez való 
ragaszkodás, a személyes érdekek és a bürokrácia 
akadályozzák. Az esettanulmány az OBM szellemé-
ben ajánlásokat tesz az Alexandriai Könyvtár vezetési 
stílusának megújítására. Ha ezeket sikerül megvaló-
sítani, az OBM módszert a tapasztalatok alapján más 
könyvtárakban is használni lehet majd.

(Hegyközi Ilona)
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Tervezés

188/2019

olSen, Heidi kristin: What are they doing? And where? 
TrackingtheTrafficasoneof the instruments inanevi-
dence-based redesign of a university library. – Bibliogr. 
In: liBer quarterly. – 29. (2019) 1., p. 1-32.

Mit csinálnak? és hol? A „forgalom követése” mint eszköz 
egy egyetemi könyvtár bizonyítékalapú újratervezésére

átépítés;egyetemikönyvtár;enteriőr;Használóiszoká-
sok; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai; Könyvtárhasz-
nálat; Tervezés

Az Oslói Egyetem 1999-ben átadott Bölcsészeti és 
Társadalomtudományi Szakkönyvtárát (HumSam-
biblioteket) 2015-ben teljesen át kívánták alakítani. 
Részletes, bizonyítékalapú vizsgálat készült abból 
a célból, hogy még az átépítés előtt áttekintsék a 
könyvtár fizikai tereinek jelenlegi használati jellem-
zőit, a használói szokásokat és igényeket. Az adat-
gyűjtés többféle módszerrel történt. Kiemelkedő sze-
repet játszott a Tracking the Traffic (TTT) elnevezésű, 
Tord Høivik által kifejlesztett kvantitatív módszer, 
melynek segítségével rendszeres idő kö zön ként rög-
zítik, hogy a nyitvatartás alatt hányan tartózkodnak 
a könyvtár egyes tereiben és milyen tevékenységet 
folytatnak, anélkül, hogy a megfigyelők kommuni-
kálnának a használókkal. Meg lehet tehát így állapí-
tani, hogy valaki olvas, vagy a laptopja előtt ül, de 
azt nem, hogy pontosan mit olvas, vagy mit csinál 
a laptopján. A tevékenységeket aztán kategóriák-
ba sorolják, és kódokkal látják el az elemzéshez. 
(Részletesebben ld. https://sites.google.com/view/
ttt-in-libraries/home.) A HumSam-biblioteketben az 
összesen 29 000 m2-es összterületet 39 zónára osz-
tották fel, és a könyvtárosok 2015 februárjában, már-
ciusában és májusában egy-egy hetet töltöttek azzal, 
hogy a nyitvatartási idő kb. minden második órájá-
ban körbejárjanak és megfigyeljék, mit csinálnak a 
használók és hol. (A megfigyelésen alapuló kutatásról 
több csatornán tájékoztatták a használókat, például 
a felmérést végző könyvtárosok megkülönböztetésül 
sárga felsőruhát viseltek.)
A TTT módszert kiegészítették rövid kérdőívekkel a 
könyvtárból éppen távozó használókkal, továbbá fel-
mérést végeztek a csoportos tanulószobák használatá-
ról, illetve 17 hallgatóval mélyinterjút is készítettek. 
Fényképekkel is dokumentálták a megfigyelt hasz-

nálói tevékenységeket az egyes könyvtári terekben. 
Ezen felül még 12 napig „a kedvenc helyem” címmel 
fényképversenyt is hirdettek az Instagramon a könyv-
tárhoz kötődő képi benyomások megragadására.
A felmérések eredményei közül kiemelhetők a követ-
kező számok: az átlagos használó közel másfél órát 
tölt a könyvtárban; a használók 53%-át figyelték meg 
laptoppal vagy táblagéppel; a legtöbben egyedül dol-
goztak. Csak néhány használót láttak éppen valami-
lyen könyvet keresni. A legnépszerűbb terek az első 
emeleten voltak, feltehetőleg a természetes fény és a 
csendesebb környezet miatt. A csoportszobák tekin-
tetében a 2-3 fős csoportok voltak az uralkodóak. A 
kijáratnál megkérdezett használók több ülőhelyet és 
elszigeteltebb kutatói asztalokat szerettek volna.
A felmérések alapján hozott következtetések fon-
tos szempontokkal járultak hozzá a könyvtári terek 
újjátervezéséhez és újjászervezéséhez. Különösen 
megmutatkozott ez az ülőhelyek számának növelé-
sében, az egyes térelemek bútorainak új kialakításá-
ban, a csoportszobák számának meghatározásában, 
valamint az állványok magasságának és számának 
csökkentésében. Ez utóbbi önmagában is növelte a 
természetes fény mennyiségét; a földszinten az ed-
digi 3000-ről 1150-re csökkent az állványok száma, 
a magasságuk pedig 210 cm helyett 140 cm lett. A 
felmérések adatainak tükrében a nagyobb csoport-
szobákat szét lehetett bontani. Számos ergonomikus, 
konnektorokkal ellátott bútort vezettek be a magas 
háttámlájú kanapéktól a paravánszerű fallal szeparált 
egyéni munkaasztalokig. Azokon a helyeken, ahol 
a TTT felmérés során telefonálást figyeltek meg, 
„mobiltelefon-fülkéket” alakítottak ki a zajszűrés 
érdekében. A csoportos tanulás tereit és a csendes 
tereket hangszigetelő térelválasztókkal különítették 
el egymástól. Két, rendezvények tartására alkalmas 
teret is létrehoztak, az egyiket a könyvtár előterében, 
ahol eddig is nagy forgalmat mértek. A nyomtatott 
könyvtári állomány tetemes részét mindeközben 
tömör raktárakba vagy a nemzeti könyvtárba szállí-
tották. Végezetül megnövelték a nyitvatartási időt a 
vizsgaidőszakokban, s a könyvtári pultok is a koráb-
binál vonzóbb designt kaptak.
A belsőépítészi és könyvtárosi együttműködéssel 
újratervezett HumSam 2018 tavaszára készült el tel-
jesen. Összességében 140%-kal nőtt az ülőhelyek 
mennyisége, a használói látogatások száma pedig 
2015 és 2018 között 50%-kal növekedett, 700 ezer-
ről több mint egymillióra. A megfigyeléseket és a 
felméréseket a könyvtár a következő években is meg 
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kívánja ismételni, hogy naprakészek legyenek a hasz-
nálóik igényeit illetően.

(Németh Márton)

Lásd még 158, 159, 160, 162, 189

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

189/2019

koizuMi, Masanori – WiDDerSHeiM, Michael Majew-
ski: Specialties and strategies in academic libraries : a 
cluster analysis approach. – Bibliogr. In: library manage-
ment. – 40. (2019) 1/2., p. 45-58.

Munkaköri szakosodás és stratégiák a felsőoktatási
könyvtárakban: klaszterelemzéses megközelítés

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtárosi hivatás; Középtávú
terv; Munkakör; Személyzet; Szolgáltatások

A szerzők a Tudományos Könyvtárak Egyesülete 
(Association of Research Libraries, ARL) 60 tag-
könyvtárában vizsgálták a könyvtárosok szakterüle-
teit és feladatkörét. Ezen intézményekben több mint 
11 ezer könyvtáros közül 2074 dolgozott összesen 
888 olyan szakosodott munkakörben, melyek meg-
nevezései Cox és Corall (2013, 2014) nyomán kilenc 
osztályba sorolhatók:
1. A rendszerkönyvtárosok feladata könyvtári rend-

szerek fejlesztése és kezelése. Altípusa ik: általános 
rendszerkönyvtáros, adatbázis-/szoftverkönyvtáros, 
felhasználóiélmény-könyvtáros.

2.  Az elektronikusforrás-könyvtárosok információ-
forrásokat szereznek be, licencelnek, értékelnek 
és katalogizálnak. Altípusaik: (általános) elekt-
ronikusforrás-könyvtáros, metaadat-könyvtáros, 
digitális/multimédia könyvtáros, digitális publi-
kálási és licencelési könyvtáros.

3.  A digitális könyvtárosok a gyűjtemények digitali-
zálásával foglalkoznak. Olyan altípusokra osztha-
tók, mint az általános digitális könyvtáros, digitá-
lis gyűjteményi könyvtáros, digitális technológiai 
könyvtáros, digitalizáló könyvtáros, digitalizálási 
metaadat-könyvtáros.

4.  A repozitóriumi könyvtárosok feladata intézmé-
nyi repozitóriumok fejlesztése és kezelése; ennek 
a szakterületnek nincsenek altípusai.

5.  Az információ- és tudásmenedzsment-könyvtá-
rosok fő feladata digitálisforráskezelő-rendszerek 
létrehozása. Két altípusuk az általános információs 
és tudáskönyvtáros, valamint a webkönyvtáros.

6.  A digitális kurátorok / (kutatási) adatkönyvárosok 
feladata digitális adatok beszerzése és létre-
hozása. Altípusaik: digitális kurátor, (kutatási) 
adatkönyváros, digitálisgyűjtemény-archivátor és 
vizuális információforrások kurátora.

7.  A kutatástámogató könyvtárosok feladata a ku-
tatók segítése, kutatási készségek oktatása. Altí-
pusaik: (általános) kutatástámogató könyvtáros, 
egyetemi technológiai könyvtáros, valamit speci-
ális projektek könyvtárosa.

8.  Az oktató (információs műveltségi) könyvtárosok 
nevüknek megfelelően oktatási (tutori) és az okta-
tással kapcsolatos tanácsadási feladatokat látnak 
el. Altípusaik: oktató könyvtáros, használóképzési 
könyvtáros, távoktatással foglalkozó könyvtáros, 
tananyagtervező könyvtáros, oktatástechnológiai 
könyvtáros.

9.  A klinikai könyvtárosok és informatikusok szak-
területe nem bomlik altípusokra.

A kutatástámogató könyvtárosok, az elektronikusfor-
rás-könyvtárosok és a metaadat-könyvtárosok mun-
kaköre már régebb óta létezik az egyetemi könyvtá-
rakban. Történetileg nézve pedig azt láthatjuk, hogy 
a kutatástámogató könyvtárosok a tájékoztató könyv-
tárosok „utódai”. Az elektronikusforrás-könyvtáro-
sok eredetileg az időszaki kiadványokat kezelték, a 
metaadat-könyvtárosok pedig katalogizálók voltak.
A kutatás során a vizsgált intézményeket Ward (1963) 
klaszterelemzési módszerét használva csoportokra 
osztották aszerint, hogy a könyvtár melyik szakoso-
dott könyvtárosi feladatkörökre helyezi a hangsúlyt 
(a kilenc azonosított speciális munkakörtípusban 
dolgozók átlagos számát és arányszámát is tekintetbe 
véve), mindezt pedig könyvtárfejlesztési stratégiák-
nak feleltették meg. Az eredmények szerint az egyes 
könyvtárcsoportok az alábbi területekre fókuszáltak: 
1. klaszter: minden szakterület fejlesztése; 2. klaszter: 
e-források és klinikai könyvtárosság; 3. klaszter: ku-
tatás és oktatás; 4. klaszter: rendszerek, e-források, 
digitális könyvtárosság; 5. klaszter: oktató könyvtá-
rosság; 6. klaszter: metaadatok; 7. klaszter: általá-
nos rendszerfejlesztés; 8. klaszter: nem felismerhető 
specializációs stratégia. Az utolsó, 8. klaszterbe a 
vizsgált 60 könyvtár közül 40 tartozott; ezeknél csak 
átlagosan 12,5% volt a szakosodott könyvtárosok ará-
nya az összes könyvtáros számához képest. A szerzők 
szerint a könyvtáraknak ahhoz, hogy versenyképesek 
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maradjanak, mindenképpen folytatniuk kell a könyv-
tárosi feladatkörök specializációját.

(Koltay Tibor)

Lásd még 160, 169, 187, 198

Pénzügyi és gazdasági kérdések

190/2019

HoeVe, casey Daniel: resource management in a time 
offiscalscarcity :combiningqualitativeandquantitative
assessment for journal package cancellations. – Bibliogr. 
In: The serials librarian. – 75. (2018) 1-4., p. 42-50.

Gyűjteményszervezés szűkös pénzügyi helyzetben: fo-
lyóirat-előfizetési csomagok lemondása mennyiségi és
minőségiértékelésalapján

állomány használata; állományalakítás; állomány apasz-
tás;Felsőoktatásikönyvtár;Folyóirat-előfizetés;Gyarapí-
tási keret; Statisztika

A Kansas Állami Egyetem könyvtári hálózatában 
anyagi megfontolásokból nagyszabású lemondási 
projektre kényszerültek az elektronikus folyóira-
tok előfizetése terén. Átszervezések miatt 2017-ben 
egy megbízott vezető alá került az elérhetővé tett 
dokumentumok (tartalmak) kezelése, s mivel az 
egyes szakterületek referensei nem végeztek átfogó 
feladatokat a gyűjteményfejlesztésben, az ún. tarta-
lomfejlesztő könyvtárosokra hárult a folyóirat-előfi-
zetések felülvizsgálata. Kidolgozták azt a módszert, 
amellyel minőségi és mennyiségi statisztikai adatok 
alapján együttesen tudják értékelni a nagy tudomá-
nyos kiadóknál előfizetett folyóiratcsomagokat és 
adatbázisokat, és dönteni tudnak a lemondásokról. 
Ezt a módszert más könyvtárak is alkalmazhatják, 
ahol munkaerőhiány és költségvetési megszorítások 
vannak érvényben.
Az értékelést a tartalomfejlesztési könyvtárosok ké-
szítették elő a szakreferensekkel és az érintett okta-
tókkal együttműködve, szakmai megfontolások (az 
akkreditációs normák, a tanmenet és az oktatás tá-
mogatása) és az egyes használatokra jutó költségek 
(cost-per-use) figyelembevételével. Az értékelés a 
mennyiségi szempontokkal kezdődött az előfize-
tett folyóiratok táblázatba foglalt jegyzéke alapján, 
amelyben a bibliográfiai adatok mellett szerepeltek 
a többévi használatra, a költségekre (listaárakra) és 

a hozzáférési opciókra vonatkozó adatok is. Kikeres-
ték azokat a címeket, amelyeket kevesen használtak, 
illetve azokat, amelyeknek magasak voltak a költsé-
gei. Egy megtérülési „küszöbértéket” állítottak fel, 
és az ez alá eső címek lemondására tettek javaslatot. 
Ezzel párhuzamosan odafigyeltek arra, hogy az egyes 
szakterületek, részlegek és témák kellően és méltá-
nyos módon legyenek reprezentálva.
A minőségi értékelést úgy alakították ki, hogy a fo-
lyamat átlátható legyen az oktatók és a hallgatók 
számára. Az egyetem naponta megjelenő hírlevelé-
ben kerestek közreműködőket az értékelésben való 
részvételre, bevonva a szakterületek képviselőit. A 
lehetőségre a tanszékvezetők is felhívták munkatár-
saik figyelmét. A szakemberek egy kérdőívben meg-
adhatták a folyóiratcímek megtartására vonatkozó 
érveiket. (Összesen 137-en nyilvánítottak véleményt, 
900 folyóiratról.)
A lemondás tényéről végső soron a könyvtárosok 
döntöttek, tekintetbe véve a könyvtárközi kölcsön-
zés költségeit és az aggregált adatbázisokban való 
elérhetőséget is. Végül egy kivételével lemondták 
az összes folyóiratcsomagot, és külön fizettek elő a 
címekre, amelyeket megtartottak; összességében ke-
vesebb számú folyóiratra fizettek elő, mint korábban. 
A gyarapítási költségvetés tervezett csökkentésének 
(285 ezer dollár) eléréséhez a közel 490 folyóirat le-
mondásán kívül – ami az addigi címek 67%-át tette 
ki, és közel 129 ezer dollárnyi megtakarítást eredmé-
nyezett – csökkenteni kellett a könyvbeszerzési kere-
tet és át kellett csoportosítani az egyéb kiadásokat is. 
Tisztában voltak azzal, hogy a kiadások csökkentése 
negatívan befolyásolja az oktatás és a kutatás könyv-
tári támogatását.
A projekt tanulságai közé tartozott, hogy a munká-
latok elvégzéséhez adminisztratív segítségnyújtásra 
van szükség, és úgy kell meghatározni a munkafo-
lyamatokat, hogy az értékelést a jövőben proaktív 
módon, tágabb időkeretek között lehessen elvégezni. 
Az oktatók eredményesebb bevonása érdekében a 
nyári hónapok helyett a folyóirat-előfizetések felül-
vizsgálatára az év folyamán korábban kell sort ke-
ríteni. Ami a mennyiségi értékelést illeti, meg kell 
vizsgálni, hogy az egyes számítógépes könyvtári 
rendszerek és platformok lehetővé teszik-e a haszná-
latonkénti költségek kiszámítását. Tervbe vették az 
impakt faktorok szerepeltetését is az értékelésben. A 
továbbiakban a döntésnél figyelembe veszik majd a 
könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatait. Az ér-
tékelések során összesített adatokat célszerű vizuális 
eszközökkel bemutatni az egyetemi vezetés számá-
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ra, és így alátámasztani, hogy az oktatás és a kutatás 
könyvtári támogatásához fenntartható költségvetésre 
volna szükség.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 169, 187

Személyzet

191/2019

PerreT, robert: Ask a guybrarian : work experiences of 
male librarians. – Bibliogr. In: reference services review. 
– 46. (2018) 4., p. 513-528.

Kérdezda könyvtárospasit! Férfi könyvtárosokmunka-
tapasztalatai

Felmérés; könyvtárosi hivatás; Munkahelyi légkör; Mun-
kapszichológia; Személyzet

Míg a társadalmi nem és a könyvtárosság kapcsolata 
állandóan népszerű kutatási téma, viszonylag kevés 
publikáció született a férfi könyvtárosok munka-
tapasztalatairól. Az ilyen irányú, létező tanulmá-
nyokat gyakran kizárták az átfogóbb kutatásokból. 
Csupán maroknyi esetben fordult elő, hogy a férfi 
könyvtárosok tapasztalatait konkrétan vizsgálták és 
szintetizálták. Jelen tanulmány egy évtizedekre visz-
szatekintő kérdésfeltevés folytatása, amelynek célja 
az, hogy rögzítse és leírja a férfi könyvtárosoknak 
egy túlnyomórészt női hivatásban szerzett munka-
tapasztalatát.
A kutatáshoz egy anonim online felmérést végeztek, 
amelyben a férfi identitású referensz könyvtárosok 
tapasztalataira kérdeztek rá. Összesen 109 válasz 
érkezett, melyeket a szerző kategoriztált és elemzett 
a tendenciák és a használható észrevételek megálla-
pítása érdekében.
Összhangban a korábbi kutatásokkal, a férfi könyv-
tárosok közel háromnegyede számolt be arról, hogy  
társadalmi neme nem számít fontos tényezőnek szak-
mai munkája szempontjából. Több évtizedes időtáv-
latban vizsgálva a változás e hiánya önmagában is 
figyelemreméltó. A válaszadók közel negyede szá-
molt be társadalmi nemével kapcsolatos problémák-
ról a munkája során, és sokan jelezték a szervezeti 
támogatás hiányát.
A férfi könyvtárossággal kapcsolatos kutatások 
meglehetősen hézagosak, ahogy azon lehetőségek 

és fórumok száma is alacsony, ahol a tapasztalata-
ik minőségi szempontok alapján ragadhatók meg. 
A szerző reményei szerint cikke növeli a kihívások 
láthatóságát, melyekkel ezen olykor negligált cso-
port néz szembe.

(Autoref.)

Lásd még 187, 189

Marketing, közönségkapcsolatok

192/2019

DeWAn, Pauline: reading in the age of continuous par-
tial attention : retail-inspired ideas for academic libraries. 
– Bibliogr. In: reference & user services quarterly. – 58. 
(2018) 3., p. 177-187.

olvasásaszétaprózódottfigyelemkorában:kereskede-
leminspiráltaötletekfelsőoktatásikönyvtárakszámára

enteriőr; Felsőoktatási könyvtár; Használói szokások;
irodalompropaganda; Marketing; olvasási szokások; ol-
vasásra nevelés

Az olvasás alapvető készség, ám csupán a betűket 
feldolgozni nem egyenlő az elmélyült olvasással. A 
PISA adatai szerint a jó olvasási készség jelenti az 
alapját az egyéb területeken elérhető sikereknek. A 
tanulmány célja olyan gyakorlatok bemutatása, me-
lyek segítségével lehetséges a könyvtár falain belülre 
vonzani és olvasásra ösztönözni az érdeklődőket.
Az okoseszközök korában megváltoztak az olvasási 
szokások: ugyan már a technológiának köszönhetően 
valóban bárhol és bármikor lehet olvasni, mégis annyi 
inger ér minket folyamatosan, hogy egyre nehezebb 
néhány oldalon túlmutatóan fenntartani az elmélyült 
olvasás állapotát. A mai diákok már ebben a környe-
zetben nőttek fel, így egyre kevesebb türelmük van 
egy könyv hosszúságú szöveg elolvasásához, főleg, 
mivel a mobileszközök révén hozzászoktak a rövid 
szövegekhez, a teljes anyagok kivonataihoz.
A felsőoktatási könyvtárak elsődleges feladata, hogy 
olvasásra motiválják a hallgatókat, a kötelező irodal-
mon túlmutató könyvek népszerűsítésével. A köny-
vesboltok piacán nagy figyelmet szentelnek ügyfeleik 
fogyasztási szokásainak és a vásárlás pszichológiai 
jellemzőinek. Annak érdekében, hogy életük intellek-
tuálisan legnyitottabb korszakában a diákok többet 
olvassanak, a könyvtárak is hasznosíthatnák ezeket 
a praktikákat.
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Az első lépés a több olvasó bevonzásához a különb-
ségtétel az impulzív és céltudatos használók között. 
Utóbbiak azok, akik pontosan meghatározott céllal 
érkeznek a könyvtárba. Kutatási adatok szerint négy 
könyvtárlátogatóból egy ilyen akad, a többi három 
impulzív használónak számít, akiknek nincs egy 
fix kiindulópontjuk a szolgáltatások igénybevéte lé-
hez. Az ő figyelmüket lehet leginkább felkelteni a 
kiemelten népszerűsített kötetekkel, szolgáltatások-
kal. A felsőoktatási könyvtárak jellemzően kevés 
figyelmet fordítanak az ilyen vizuális „termékelhe-
lyezésre”, merchandise-ra. Fontos a prezentáció: a 
legszebb új kiadású könyv sem bír nagy vonzerővel, 
ha évtizedek óta használatlan, poros kötetekkel van 
körbebástyázva, nem is említve a rosszul megvilágí-
tott, ütött-kopott bútorzattal ellátott dohos helyiségek 
elriasztó hatását. A könyvtáraknak a siker érdekében 
törekedniük kellene imázsuk építésére, a kellemes 
környezet kialakítására. Az üzletek első számú vá-
sárlócsalogató felülete a kirakat: a könyvtárak is al-
kalmazhatnak használócsalogató elemeket (pl. színes 
posztereket, feliratokat, dekoratív ablak- és ajtófelü-
leteket, virágokat). A jó külső megjelenést – amely az 
első benyomásokat kelti a használóban – a jó belső 
elrendezés kell, hogy kövesse, vagyis valóban úgy 
kell elhelyezni a polcokat, hogy a betérő olvasók a 
lehető legnagyobb természetességgel járhassák kör-
be azokat. Az olyan elemek, mint az önkiszolgáló 
pultok, kölcsönző automaták, fénymásolók pont az 
épületek legkedvezőbb, legbarátibb részeit foglalják 
el, továbbá a tér kitöltése is többnyire steril és nem 
inspiráló a látogatók számára, akik nem kedvelik a 
szűk helyeket. Éppen ezért ajánlatos törekedni a mo-
dern könyvesboltokban is látott nagyobb terek, az 
állványok közötti szélesebb folyosók kialakítására. 
Egy, a népszerű olvasmányokat külön felsorakozta-
tó polc jobban felkelti az érdeklődést. A boltok pol-
caihoz hasonlóan a könyvtárakban is a szem- vagy 
derékmagasságban lévő sorok azok, melyeknek a 
használók a legtöbb figyelmet szentelik. Ismert jelen-
ség, hogy a használókat szorongás töltheti el attól, ha 
túl sok könyvet látnak kevés helyre zsúfolva. A pol-
cokon látható könyvgerincek váltogatása a kiemelt, 
látható borítójú könyvekkel jobban áttekinthetővé 
teszi az állományt. Végezetül érdemes odafigyelni a 
vásárláslélektan alapelvére, mely szerint a fogyasz-
tók érzelmeire és vágyaira kell hatni, a könyvtárak 
esetében inspiráló vizuális üzenetek elhelyezésével, 
nyugodt környezet megteremtésével, az olvasáshoz 
fűződő pozitív képzettársítások felkeltésével.

Az ilyen kívánalmaknak állandó igényfelméréssel 
és a gyűjtemény folyamatos, igényeknek megfelelő 
átrendezésével lehetne megfelelni, de tény, hogy a 
helyhiánnyal küszködő könyvtárak többségének ez 
hatalmas kihívást jelent.
Összegezve a tanulmány megállapításait, a könyvtá-
rak elrendezésének a nagy könyvesboltokét érdemes 
követnie, hasonló enteriőrrel és figyelemfelkeltő 
megoldásokkal, megőrizve egyúttal a saját, könyvtári 
szolgáltatásokat és imázst is.

(Bódog András)

193/2019

ForD, Anne: libations in the library : alcohol-friendly 
events draw new, younger faces In: American libraries. – 
50. (2019) 3/4., p. 20-21.

Ivászatakönyvtárban:azalkoholosrendezvényekúj,fia-
tal arcokat vonzanak

Felsőoktatásikönyvtár;Használó;Könyvtárbarátokköre;
Közművelődési könyvtár; Marketing; Megyei könyvtár;
rendezvény; Városi könyvtár

A polcok közt italt kortyolgatni, könyvek között id-
dogálni: ez egyes könyvtárakban a Könyvtárbarátok 
Köre rendezvényein megesik, zárás után az adomány-
gyűjtés részeként, többnyire nagy sikerrel. Szokatlan-
nak tűnhet az ötlet, azonban a szeszesital-kínálat nö-
veli a részvételt, főként a fiatal generáció körében, és 
a könyvtár közösségi arculatát is megújítja, modern 
társadalmi térként láttatva az intézményt.
A coloradói Jefferson Megyei Könyvtár (JCPL) ve-
zető munkatársa szerint az emberek egy-egy pohár 
borral vagy sörrel a kezükben szeretnek lazítani; ami 
pedig természetes a felnőtteknek szóló rendezvénye-
ken, annak bevezetése a könyvtáraknak is a javára 
válik, ha vonzóak kívánnak lenni használóik számára. 
A JCPL egyik programsorozata, a Stouts and Stories, 
Ales and Tales [Stoutok és sztorik, ale-ek és történe-
tek] nyitóestjén a résztvevők 15–25 dollárt fizettek 
a helyi sörfőzdék termékeinek megkóstolásáért. A 
rendezvényt a könyvtári alkoholmérést tiltó állami 
szabályozás miatt külső helyszínen tartották.
Az alkoholfogyasztás miatt óhatatlanul felmerül 
a kérdés, nem részegedik-e le ilyenkor valaki. Az 
Észak-karolinai Állami Egyetem könyvtárának veze-
tője elmondja, hogy a Könyvtárbarátok Köre Library 
Libations [Könyvtári ivászatok] elnevezésű rendez-
vényein hivatásos csaposokat alkalmaznak, nincs ön-
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kiszolgálás; emellett csak sört és bort szolgálnak fel, 
tömény szeszt nem. Az egyetemi hallgatók részvétele 
sem engedélyezett. Az ilyen események kapcsán so-
kan vörösborral átitatott könyveket és szőnyegeket 
vizionálnak, de a munkatársaknak néhány észszerű 
óvintézkedéssel az állomány és a berendezés védel-
mét ez ideig sikerült biztosítaniuk.
Az ohiói Worthington Libraries hasonlóan eredmé-
nyesként könyvelheti el évente megrendezett, al-

koholt kínáló adománygyűjtését (Books and Brews 
[Könyvek és sörök]). Ezen immár negyedik éve átla-
gosan 225 fő vesz részt, akik 35–45 dollárt fizetnek a 
helyi sörfőzdék termékeiért. A közönségkapcsolato-
kért felelős munkatárs nem tapasztalt negatívumokat, 
a résztvevők pedig szórakoztatónak tartották, hogy a 
megszokott környezettel ilyen újszerű módon kerül-
hettek kapcsolatba.

(Murányi Lajos)

Felhasználók és használat
Általános kérdések

Lásd 159, 206

Használat- és igényvizsgálat

194/2019

SeiDler-De AlWiS, ragna – GreFkeS, Julia: Detect-
ing and facing information demand for new target groups 
such as start-up founders : a case study at the WHu li-
brary. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 216-
222.
res. német nyelven

Új célcsoportok igényeinek felmérése, különös tekintettel 
a startup-alapítókra: a WHu – otto Beisheim School of 
Management könyvtárának esettanulmánya

esettanulmány;Felmérés;Felsőoktatásikönyvtár;Igény;
kutatás információellátása; Marketing; Termelés informá-
cióellátása

A jövőorientált könyvtárak hasznot húzhatnak a 
startupok jelenlegi trendjéből. Az új és szokatlan 
célcsoportok felé való fordulás a kereslet foko-
zott bővüléséhez vezethet, és erősítheti a könyvtá-
rak pozícióját. A WHU – Otto Beisheim School of 
Management könyvtára fontolóra vette, hogy egy 
új célcsoportot, a startup-alapítókat is bevonja az 
öregdiákok körébe. E célból egy felmérést végeztek 
a Kölni Műszaki Egyetem (TH Köln) Információ-

tudományi Intézetével együttműködve, az értéke-
lés pedig egy alapszakos szakdolgozat formájában 
történt, ami ennek a cikknek is az alapját képezi. A 
szerzők egy strukturált előzetes analízis segítségével 
meghatározzák, hogy melyek e speciális célcsoport 
(az alapítók) igényei, és kidolgoznak egy koncepci-
ót e célcsoport igényeinek sajátos kiszolgálására. Az 
esettanulmány példája módszert kínál a célcsoport-
specifikus információs igények kielégítésére, emellett 
megmutatja, milyen következményekkel járhat az, ha 
a könyvtárak és szolgáltatásaik túllépnek a megszo-
kott ügyfélkörükön.

(Autoref.)

Lásd még 142, 150, 161, 175, 178, 188, 208

Olvasás
Lásd 192, 195

Olvasáskutatás

195/2019

SoliMine, Giovanni: la lettura e il suo contesto : i dati 
analizzati con il grandangolo. – Bibliogr. In: AiB studi. – 
58. (2018) 3., p. 427-437.
res. angol nyelven

azolvasáséskontextusa:széleslátószögűvizsgálat
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Könyvtárügy; Művelődésügy; olvasáskutatás; olvasási
szokások; olvasásvizsgálat; Statisztika

A statisztikáknak természetükből fakadóan többféle 
olvasatuk lehetséges; a szerző amellett érvel, hogy 
pillanatképek vagy rövid távú elemzések helyett 
nagy látószögű vizsgálatokra van szükség. A hosz-
szabb idősoros kutatások segítenek, hogy „lássuk a 
fától az erdőt”, és kiküszöbölik az évről évre inga-
dozó adatok félrevezető hatását is. Az adatok nagy 
látószögű vizsgálata nemcsak a történeti tendenciákat 
világíthatja meg, de maguk a kérdések is sokat elárul-
hatnak a kérdezők előfeltevéseiről, amelyek szintén 
kontextuális meghatározottságúak.
Az olasz statisztikai hivatal, az Istat 1957 óta kér-
dez rá különböző felmérések keretében (pl. szabad-
idő felhasználása, családok élete stb.) az olvasási 
szokásokra: míg 1965-ben csak a lakosság 16,6%-a 
olvasott el legalább egy könyvet évente, ez a szám 
1987-re több mint a kétszeresére nőtt (36,6%), végül 
2010-ben tetőzött 46,5%-on, azóta pedig közel 40%-
ra csökkent. (A statisztikai adatokat a cikk szerzője 
Maurizio Vivarelli La lettura: storie, teorie, luoghi 
[Az olvasás: történetek, elméletek, helyek] című, 
2018-ban megjelent könyvéből veszi.) A társadalmi-
kulturális kontextus változását e számok értelmezé-
séhez nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Olaszország 
háború utáni gyors fejlődésnek indulása magyaráz-
hatja az emelkedő olvasási tendenciát, a világháló 
elterjedése és a közösségi média a legutóbbi időkben 
tapasztalható csökkenést. Érdemes azonban az ellent-
mondásokra is rámutatni. Az iskolázottság általános 
emelkedése az 1970-es évek óta nem vonta magával 
a magánkönyvtárak méretének növekedését: 1973-
ban a háztartások 42%-ában volt 50-nél több könyv, 
2017-ben ugyanez az arány 43% volt. Az Észak–Dél 
ellentét Olaszországban az olvasás területén is meg-
mutatkozik: míg 2017-ben északkeleten 49% val-
lotta magát olvasónak, a déli régióban 28,3% volt 
az arányuk. Anomáliának tűnhet azonban, hogy az 
egyaránt elmaradott Szardínia és Szicília lakossága 
olvasási szokásaiban kiugró a különbség: míg Szar-
dínián 44,5% olvas, Szicílián csak 25,8% – az okot 
feltehetőleg Szardínia jól működő közkönyvtári há-
lózatában találjuk meg. A tizenévesek a felmérések 
szerint mindig is többet olvastak szabadidejükben, 
mint a felnőttek. Aggasztó azonban, hogy az utóbbi 
öt évben e korosztály közel 60%-os olvasói aránya 
5%-kal csökkent, a felnövekvő nemzedékek olvasá-
sának további visszaszorulását vetítve előre.

Kérdőjelekkel övezett terület az olvasási szokások és 
a könyvpiac, valamint az általános gazdasági helyzet 
változásának összefüggése. Az 1973-as olajválság 
nem érintette a könyvvásárlási és -olvasási szoká-
sokat, míg a 2008-as pénzügyi válság után csökkent 
az olvasási és a könyvvásárlási kedv. (Noha a köny-
veket kölcsön vagy könyvtárból is be lehet szerezni, 
illetve a 2008 utáni csökkenés is inkább a digitális 
forradalomnak tudható be.) Sokan azt várják, hogy 
az olasz könyvpiac válság utáni magához térése (is-
mét évi közel 60 ezer új címmel, ami a 2005-ös te-
tőponttal egyezik) az olvasás terén is reményekkel 
kecsegtet, de a szerző nem osztja ezt a véleményt, 
hiszen a több eladott könyvet a már eleve sokat ol-
vasók is megvehették.
Módszertanilag vitatható, hogy megfelelő-e a felmé-
résekben használt „Olvasott-e tavaly legalább egy 
könyvet?” kérdés. A társadalomban kisebbséget alko-
tó közel 40%-os szám is úgy jön ki, hogy a szabadide-
jükben évente legalább egy darab könyvet olvasókra 
kérdeztek rá, nem téve különbséget a rendszeres és 
az alkalmi olvasók között; ez utóbbiak évről évre ki 
vagy be is kerülhetnek az olvasóknak tekintettek kö-
rébe, ingadozást idézve elő a statisztikában.
A 2017-es, családokra vonatkozó felmérésben az 
Istat más megközelítésben tette fel a kérdést, immár 
a szabadidőben olvasott tanulmányi célú vagy a „nem 
igazi” könyvek (pl. útikönyvek, szakácskönyvek) 
forgatását is beleszámítva az olvasottak közé. Az 
olvasók számaránya így 59,4% lett. Mindez azt bi-
zonyítja, hogy a meghatározások és a kérdésfeltevés 
messzemenően befolyásolják a válaszokat.
Egy másik módszertani probléma, hogy a felmé-
rések önbevallásos alapúak, azaz az olvasók önké-
pével is összefüggenek. A könyvek világát sokan a 
magaskultúrához, az elithez társítják, így nemmel 
válaszolnak az „Olvasott-e tavaly legalább egy köny-
vet?” kérdésre, de a „Milyen könyvet olvasott?” kont-
rollkérdésre már említenek példát az olvasottakra. Ez 
a „határozatlan olvasók” szürke zónája, amely magá-
ban foglalja a szórakoztató irodalom, az útikönyvek, 
az e-könyvek olvasását, vagy éppen azt a tényt, hogy 
egy könyvből csak bizonyos részeket olvasnak el. Az 
efféle „határozatlan olvasók” mennyisége számotte-
vő, több mint 10%. Az olvasásnépszerűsítés egyik 
eszköze ezért az lehet, ha a könyvet mint kulturális 
objektumot deszakralizáljuk.
A felmérések ez ideig nem néztek szembe a digi ta li-
záció olvasásra gyakorolt hatásával sem. A világháló 
használata nincs ellentmondásban az olvasással: a 
magukat olvasónak vallók 70%-a állította azt, hogy 
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„mindig online” van, míg a nem olvasóknak csupán 
47%-a válaszolta ugyanezt. Egy másik statisztika 
szerint az olaszok közel egyharmada használta az 
internetet hírfogyasztásra, újságolvasásra, és csak 
8,1%-uk e-könyvek letöltésére. Az online olvasás 
egyéb formáiról (blogok, üzenetek stb.) nem állnak 
rendelkezésre hasonló adatok. A szabadidő minden 
percének digitális kitölthetősége és az új megis-
merési utak elterjedése miatt félő, hogy a fiatalok 
a könyveket nem tartják összeegyeztethetőnek az 
„online léttel”.
Olyan változások zajlanak a kommunikáció, a tájé-
kozódás és az olvasás ökoszisztémájában, melyek 
megváltoztatják az olvasáskutatás tárgyát, így a vizs-
gálatokhoz új fogalmi megközelítésekre és új mód-
szerekre van szükség, túlmutatva a mennyiségi alapú 
felméréseken a minőségi szempontú vizsgálatok felé. 
Emellett az olvasás kutatóinak a web által kínált esz-
közöket is jobban ki kellene használniuk.

(Szabó Piroska)

Használók képzése

196/2019

FArGo, Hailley M. – roWlAnD, nicholas J. – knAPP, 
Jeffrey A.: Scholarship as conversation : using book re-
views to think about scholarly communication. – Bibliogr. 
In: college & research libraries news. – 80. (2019) 1., p. 
22-25.

A tudomány mint párbeszéd: könyvismertetések felhasz-
nálása a tudományos kommunikációról való gondolko-
dásban

együttműködés-helyi;Felsőoktatásikönyvtár;Használók
képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; re-
cenzió; Tudományos kutatás

Az alapképzésben tanuló hallgatók bevonása szak-
könyvekről írt könyvismertetések írásába új utat nyit 
a kutatásmódszertan és az információs műveltség 
oktatásában.
Közismert, hogy a könyvtárosok a gyűjteményszer-
vezés során használják a rövid vagy terjedelmesebb 
és kritikai jellegű könyvismertetéseket. A referensz 
interjúk tanúsága szerint sok hallgató számára ezek 
kevésbé ismert dokumentumtípusok, ezért meg kell 
nekik magyarázni, hogy az adatbázisokban való ke-

reséskor talált online könyvismertetés nem számít 
folyóiratcikknek, hanem egy adott témában releváns 
könyvről szól.
A könyvismertetések célja az, hogy megmutassák, 
mivel járul hozzá az ismertetett könyv az adott szak-
területhez, és hogyan illeszkedik az eddigi eredmé-
nyek kontextusába. Mindez jól összekapcsolható 
az ACRL Információs műveltségi keretrendszere 
(Framework for Information Literacy for Higher 
Education) „A tudomány párbeszéd” elnevezésű 
keretének tartalmával. Ennek megfelelően a hallga-
tóknak mint az információ fogyasztóinak és előállí-
tóinak feladata az, hogy csatlakozzanak a tudomány 
folyamatosan zajló diskurzusához, saját tudásukkal 
járulva hozzá ehhez a párbeszédhez. Ennek a keret-
nek a megvitatásakor a hallgatónak meg kell vála-
szolnia azt a kérdést, hogy miként jön létre az infor-
máció, kinek a véleménye kap nagyobb prioritást és 
válik publikálhatóvá. Ezzel egyúttal hidat verünk „A 
tekintély konstruált természetű és kontextusfüggő” 
nevű kerethez. A könyvismertetések írása természetes 
közeget teremt ehhez, mivel a hallgatók első kézből 
szereznek élményeket a tudományos kommunikáció-
ról. Nemcsak az írásfolyamat közvetlen résztvevőivé 
válnak, hanem a publikálás és terjesztés körforgását 
is megismerik. 
A Pennsylvaniai Állami Egyetemen 2009-ben indult, 
oktatók, könyvtárosok és hallgatók részvételével 
zajló program során azt tapasztalták, hogy az idő 
előrehaladtával a (társszerzőségben készült) könyv-
ismertetésekben megnőtt a hivatkozások száma mind 
az adott könyv szerzőjének más műveire, mind a 
műről szóló egyéb könyvismertetésekre. Ez azt jel-
zi, hogy a hallgatók egyre szervesebben vettek részt 
a tudományos diskurzusban, és egyre jobban reflek-
táltak arra, hogy más kutatók mivel járulnak ahhoz 
hozzá. A könyvismertetések közzétételével maguk is 
új tudás előállítóivá válhattak. Kritikusabban álltak 
a lektorálás kérdéséhez, illetve kezdték megtalálni 
saját „tudományos hangjukat” is.
A szerzők szerint a program az együttműködések, az 
alapszakos hallgatóknak nyújtott publikációs fórum 
és az információs műveltségi keretrendszerrel való 
összekapcsolhatóság révén más intézményekben is 
pozitív hozadékokkal járhat.

(Koltay Tibor)
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197/2019

SAuerWein, Tessa: Framework information literacy – 
Aspekte aus Theorie, Forschung und Praxis. – Bibliogr. 
In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 126-138.
res. angol nyelven

azInformációsMűveltségiKeretrendszer–azelmélet,a
kutatás és a gyakorlat néhány aspektusa

didaktika -felsőoktatási; egyetemi könyvtár; Használók
képzése -felsőoktatásban; Információsműveltség;Mód-
szertani útmutató

Az ACRL Információs műveltségi keretrendszerét 
(Framework for Information Literacy for Higher 
Education) Németországban is használják informáci-
ós műveltségi oktatásra a felsőoktatásban, mivel vál-
tozatosnak, nyitottnak, cirkulárisnak, diszkurzívnak, 
hálózatos természetűnek, praktikusnak és interaktív-
nak tartják.
Az oktató könyvtár feladata volna, hogy korszerű 
ismereteket közvetítsen. Németországban azonban 
egyelőre a képzések többsége csak néhány egyedi 
témával és az információkeresés klasszikus problé-
máival foglalkozik. Az a kérdés is felmerül, hogy a 
posztigazság, a plagizálás, a parazita kiadók korá-
ban hiteles és jó minőségű információt kínálnak-e a 
könyvtárak. Éppen ezért nő az információs kompe-
tenciák fontossága – erre válaszolva a Keretrendszer 
felhasználásával új, az aktuális kihívásoknak megfe-
lelő oktatási tartalmak hozhatók létre. Ennek példája 
a „Framework Information Literacy Lessons” (FILL) 
elnevezésű, modulokból felépülő workshop, amelyet 
a Bambergi Egyetem Könyvtárában dolgoztak ki.

A FILL a tudományos munka több témakörét (az 
információkeresést, az írást és az eredmények pre-
zentálását) mutatja be úgy, hogy a hallgatói aktivitás 
növelését brainstorminggal, gondolattérképekkel, 
csoportos prezentációkkal és vitát provokáló, célzott 
kérdésekkel segíti.
A különböző keretek figyelembevételével a FILL 
kutatásmódszertani jelleget ölt. „A tekintély konst-
ruált természetű és kontextusfüggő” keret jegyében 
a képzés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők 
megvitassák saját kutatási elképzeléseiket. „A tu-
domány párbeszéd” nevű keret alapján a hallgatók 
a tudomány ökoszisztémáját vezérlő szabályokat is 
megismerhetik.
A Keretrendszer kompatibilis az egyetemi hallgatókra 
vonatkozó információskompetencia-szabványokkal, 
különös tekintettel a Német Könyvtári Szövetség 
(Deutscher Bibliotheksverband, dbv) 2018-as hatá-
rozatában rögzített előírásokra. A Keretrendszer ru-
galmassága folytán a készségalapú tanulási célok – 
mint az információigény felismerése, az informá-
ciók megtalálása, értékelése és elemzése, valamint 
felelősségteljes felhasználása és átadása másoknak – 
megfeleltethetők több, a keretek valamelyikében 
megfogalmazott célnak is.
A FILL „Könyvtári Leckéinek” része a tudomá-
nyos tevékenységhez szükséges készségek oktatása 
(adatbázis-használat, hivatkozás stb.), többek között 
egy fiktív online felhasználó segítségével. Jelenlegi 
változata mellett a FILL alkalmas új kurzusok meg-
alapozására is.

(Koltay Tibor)

Lásd még 148, 150, 177, 201
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Digitalizálás

198/2019

roTH, Anna – FAuST, Jutta: Die Masse macht’s : Digi-
talisierung der Briefsammlung Trew mit kitodo. – Bibliogr. 
In: ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 34-43.
res. angol nyelven

ChristophJacobTrewlevélgyűjteményénekdigitalizálása
aKitodonevűszoftversegítségével

digitalizálás;elektronikuskönyvtár;Felsőoktatásikönyv-
tár; integrált gépi rendszer; kézirat -muzeális; levél; 
Mun ka folyamat; Szoftver

Az Erlangen-Nürnbergi Egyetem Könyvtára a Bajor 
Állami Tudományos és Művészeti Minisztérium ál-
tal finanszírozott projekt keretében a nürnbergi vá-
rosi orvos és természettudós, Christoph Jacob Trew 
(1695–1769) teljes levélhagyatékát digitalizálja. A 
leveleket ezt követően a bavarikon nevű kulturális 
portálon teszik közzé. A digitalizálás munkafolyama-
tainak hatékony vezérléséhez az egyetemi könyvtár a 
nyílt forráskódú Kitodo.Production szoftvert vezette 
be, amelyet szabványos interfészeken keresztül a ba-
jor könyvtári hálózat katalogizálási és megjelenítési 
rendszerébe integráltak. A szoftvert további digitali-
zálási projektekben is alkalmazni fogják.

(Autoref.)

Lásd még 154, 158, 159

Adatbázisok
Lásd 153, 175, 183, 205, 206

Audiovizuális, elektronikus,  
optikai információhordozók

199/2019

WorSøe-ScHMiDT, lisbeth: The e-book war in Den-
mark. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and informa-
tion science. – 51. (2019) 1., p. 95-105.

A dán e-könyves háború

elektronikus könyv; kapcsolat intézményekkel; kölcsön-
zés;Könyvkiadáséskönyvkereskedelem;Közművelődé-
sikönyvtár;Szerzőijog

A tanulmány áttekintést ad arról, hogy a digitalizá-
lás előrehaladása és az e-könyvek elterjedése miként 
változtatta meg a dán könyves világ privát szereplői 
és az intézményi szereplők közötti viszonyrendszert. 
Ehhez esettanulmányként az eReolen szolgáltatás 
története kínálkozik; e platformot a kiadók és egy 
könyvtári konzorcium együttműködésében hozták 
létre 2011-ben a könyvtári e-könyv kölcsönzés biz-
tosítására.
Az e-könyvek megjelenése megváltoztatta a könyvtá-
rak és a kereskedelmi könyvpiac kapcsolatrendszerét. 
Különösen izgalmas, hogy az új platformmal a dán 
könyvtáraknak új funkciója jelent meg, mintegy ka-
talizálva a dán e-könyv piac fejlődését, amely csak 
2012 után indult ugrásszerű bővülésnek. A kiadók 
már a hagyományos könyvkölcsönzés rendszerét is 
keményen támadták időről-időre mint piactorzító té-
nyezőt. Az állam oldaláról viszont mind a dán könyv-
kiadás támogatása, mind a dán közkönyvtári rendszer 
működtetése immár több mint száz éve a kultúrpoli-
tika alapvető sarokkövét jelenti. A könyvpiac men-
tesült a piaci versenyszabályok követelménye alól a 
könnyebb működés, a kis piacon elérhető megfele-
lő jövedelmezőség érdekében, emellett a könyvtári 
rendszer kultúraterjesztő demokratikus alapfunkciói 
is vitán felül állnak. A 2010-es évektől a dán könyv-
piac liberalizációja igen kemény piaci helyzetet te-
remtett a kiadók számára, szélsőséges koncentráció 

Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés
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zajlott le. A cikk elemzi a szerzői jog változásait is. 
Az e-könyvek megjelenése előtt kialakult egyfajta 
kényes egyensúly az oktatási-közművelődési igé-
nyek és a szerzői jogok érvényesítése között, ami 
a fénymásolás legális kereteit is megteremtette. Az 
állam kultúrpolitikai dilemmája abban áll, hogy a ke-
reskedelmi érdekeket részesítse-e előnyben vagy az 
általános közművelődési igényeket, a kultúrát mint 
közjót. A cikk részletes képet ad arról, hogy a szerzői 
jogi szabályozás módosítása hogyan próbálta meg-
teremteni újra az egyensúlyt, mérsékelt sikerrel. Az 
e-könyveket a nem kézzelfogható médiumon tárolt 
képekkel, video- és hangfelvételekkel sorolják egy 
kategóriába, ami eléggé eltérő kontextust teremt az 
e-könyv kölcsönzés számára a hagyományos köny-
vek kölcsönzéséhez képest. A könyvtárak azért har-
colnak, hogy az e-könyv kölcsönzés szabályait a ha-
gyományos könyvek kölcsönzéséhez igazítsák.
A különféle nemzetközi gyakorlatok áttekintése 
után állt fel a kiadókkal partnerségben 2011-ben az 
ereolen.dk, melyben a könyvkölcsönzés modelljét 
tranzakcióalapú díjszabás képezte a könyvtárak ré-
széről a kiadók felé (14,50 dán korona az új címek, 
10,50 korona az egy évnél régebben megjelent címek 
esetében). A könyvtárak egy maximális költségpla-
fon érdekében megszabhatták az egy felhasználó ál-
tal vagy az egy régióban adott időszakban letölthető 
e-könyvek számát. A fix árakat később azért támad-
ták, mert az e-könyveket akár olcsóbban is lehet árul-
ni a piacon, mint amennyibe a könyvtárnak kerülnek 
az eReolen platformon keresztül.
Az e-könyv háború lényege, hogy miként lehet az 
e-könyvek kölcsönzését oly módon engedélyezni, 
hogy az ne falja fel a dán privát szektorbeli e-könyv 
piacot. Az egyes felek érdekei élesen szemben áll-
nak egymással, s ezen az állami szabályozó hatóság 
közvetítése sem nagyon tud érdemben segíteni. Nem 
mindegyik kiadó vesz részt az eReolenben. Néhány 
nagy szereplő egy ideig bent volt, kiszállt, majd újra 
csatlakozott, végül megint kiszállt. Új licencelési 
modellek is beépültek a platformba (pl. a könyvtárak 
több e-könyv „példányát” fizetik ki, amelyeket dara-
bonként négyszer lehet kikölcsönözni). Mindeközben 
Mofibo néven a dán piaci szférában 2013-ban megje-
lent egy szolgáltatás, amely a Spotify vagy a Netflix 
mintájára kínál hozzáférést az e-könyvekhez havi elő-
fizetéses alapon. Egyrészt tehát ugyan a közszféra fe-
lől induló eReolen segített felpörgetni a dán e-könyv 
piacot, az évek előrehaladtával a kereskedelmi kiadók 
és forgalmazók már nem érdekeltek a könyvtárakon 
keresztüli e-könyv fogyasztás meghatározó része-

sedésében. Másrészt a hatékony könyvtári rendszer 
a maga használói lefedettségével olyan piaci bázist 
képez, melyet a kiadók nem hagyhatnak figyelmen 
kívül. A könyvtár már nem csupán passzív kultúra-
terjesztőként jelenik meg, hanem partnerségben a 
kiadókkal az e-könyv piac fejlesztésében is szerepet 
vállalhat, új üzleti modellek meghonosításával. Kér-
dés, hogy a dán könyvtári rendszer mint független 
e-könyv piaci szereplő milyen jövő elé nézhet.

(Németh Márton)

Lásd még 178

Információ- és kommunikációs  
technológia

200/2019

Denár, Michal – MorAVec,Josef:důvěryhodnostvdig-
itálnímsvětě(velký testkvalitativníúrovnězabezpečení
onlineknihovníchkatalogůvČr).–bibliogr. In:Čtenář.
– 70. (2018) 10., p. 367-371.

Megbízhatóság a digitális világban: átfogó felmérés a 
csehországi online könyvtári katalógusok biztonságának 
minőségiszínvonaláról

Adatvédelem; Felmérés; Honlap; információtechnológia; 
online katalógus

Az interneten elérhető adattömegben jelentős meny-
nyiségű személyes és szenzitív adat található. A 
könyvtárak weboldalaikon és online katalógusaik-
ban az elektronikus szolgáltatások biztosítása közben 
használóik személyes adatait is kezelik. Csak akkor 
élvezhetik használóik bizalmát, ha alkalmazásaikban 
és adattáraikban biztonságos környezetet, korszerű 
titkosítást nyújtanak. Az internetes böngészők ma 
már jelzik a weboldalak biztonságát, zöld színnel 
vagy a „biztonságos” jelzővel. A Google Chrome 
68-as számú verziója (2018. 07. 24.) óta a HTTPS 
nélküli oldalakat „nem biztonságosnak” minősíti, így 
a használók azonnal látják a figyelmeztetést, hogy 
ilyen oldalakon ne közöljék adataikat.
Csehországban a Könyvtári Tanács már 2017 szep-
temberében kiadta a HTTPS protokollra való áttérési 
ajánlást, ekkor azonban a 2153 online katalógusból 
csupán 43 használta ezt a fajta kódolást. A cikk szer-
zői 2018-ban automatikus módszerrel ismét tesztel-
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ték a könyvtárak katalógusait és szervereit, amihez 
az SSL Server Test ingyenes online eszközt használ-
ták (https://ssllabs.com/ssltest). További lehetőséget 
kínált a Mozilla Observatory, mellyel a szerverek 
biztonsága tesztelhető (https://observatory.mozilla.
org). 2038 könyvtári katalógus elérhetőségét össze-
gyűjtve csak a konkrét doménnévvel rendelkezőket 
vizsgálták, az IP-címmel nyilvántartottakat nem, így 
a mennyiség 779-re csökkent. Az időbeli változáso-
kat két teszteléssel követték, 2018 februárjában és 
júniusában. A vizsgált katalógusokat „A”-tól „F”-
ig, a kiválótól a nem megfelelőig osztályozó skálán 
értékelték.
Az SSL Server Test során kiderült, hogy az aján-
lás ellenére magas a titkosítatlan HTTP-használat a 
könyvtárak körében. Az utolsó, júniusi tesztelés so-
rán a 779 könyvtárból csupán 109 kapott „A” vagy 
annál jobb, „A+” minősítést. 571 könyvtár (73%) 
titkosítatlan protokollt használt, így az „X” osztály-
zatban részesült. Ugyan 19 katalógus áttért a HTTPS-
re, de a szerver rossz beállítása miatt „F”, azaz nem 
megfelelő minősítést kapott. A változások közel fél-
éves időtávlatban való követése az „A” kategóriába 
sorolt katalógushonlapok számának emelkedését is 
kimutatta (58-ról 90-re), ám a „B” minősítést elértek 
körében volt igazán kiugró a növekedés: a korábbi 
7-ről 63-ra emelkedett a számuk. Sajnos a szerverek 
rossz beállításai miatt a „C” és „F” minősítések száma 
is valamelyest emelkedett. A cseh könyvtári kataló-
gusok eredményeit összevetették az SSL Labs teszte-
lések globális, 2018. júniusi mutatóival (n=138 874): 
míg az összes honlap esetében 59,2% kapott „A” 
minősítést, a cseh katalógusok csak 13,9%-ban értek 
el ilyen eredményt. A csehek körében „B” minősítést 
csak 8,1% kapott, szemben az összes ekkor tesztelt 
honlap 22,6%-os arányával.
A Mozilla Observatoryval folytatott vizsgálatok so-
rán egyik cseh online katalógus sem ért el „A” minő-
sítést, „B+” minősítést is csupán egy könyvtár kapott. 
Összességében februárban 752, júniusban 751 könyv-
tár minősítése „F” volt, azaz nem megfelelő.
A nem túl megnyugtató eredményeknek számos oka 
lehet. A könyvtárak szerint sokszor beállítási prob-
lémát okozhat az is, ha a könyvtári rendszert egy 
cég szállítja, de a szervert a rendszergazda kezeli. 
A HTTPS protokollt nem használó könyvtáraknak 
sürgősen döntést kell hozniuk a biztonságos műkö-
désre való áttérés érdekében. A legfontosabb lépések 
a következőek: HTTPS alkalmazása ott, ahol eddig 
nem volt; a minősítés tesztelése az SSL Labs segít-
ségével; a szükséges módosítások elvégzése; a szer-

verbeállítások tesztelése a Mozilla Observatoryval; 
végül a szükséges beállítások javítása. A könyvtárak 
adatbiztonsági kérdései rendkívül fontosak, ezért a 
későbbiekben a cseh online könyvtárak tesztelését 
újra és újra el kell végezni.

(Prókai Margit)

201/2019

Finley,ThomasK.:Thedemocratizationofartificial In-
telligence : one library’s approach. – Bibliogr. In: informa-
tion technology and libraries. – 38. (2019) 1., p. 8-13.

A mesterséges intelligencia demokratizálódása – egy 
könyvtár megközelítésében

eszköztár; Használók képzése; információtechnológia; 
Kölcsönzés;Közművelődésikönyvtár;Mesterségesintel-
ligencia; Programozás; Szoftver

A Northeastern Egyetem és a Gallup elemző és ta-
nácsadó cég kutatása szerint az amerikaiak 85%-a 
már használ mesterséges intelligencián (MI) alapuló 
termékeket, elég csak a spamszűrőkre vagy akár a 
Google szolgáltatásaira gondolni. A Google korábbi 
MI-ért és gépi tanulásért felelős főmérnöke 2017-ben 
azt nyilatkozta, hogy a következő lépés az MI demok-
ratizálódása, vagyis a belépési korlátok csökkentése 
és a használói kör bővítése lesz. A Texas állambeli 
Friscói Városi Könyvtárban úgy vélik, ez a terület 
kritikus készség lesz a közeljövőben, ezért számos 
módszert megvizsgáltak annak érdekében, hogy meg-
ismertessék az MI-t a használóikkal.
A Friscói Városi Könyvtárban a hangsúlyt a gépi 
tanulásra helyezték, vagyis az olyan mesterséges 
intelligenciára, amely képes szabályszerűségeket 
felismerni, modellezni az adatokat, majd kiszámí-
tani a legvalószínűbb jövőbeli eshetőségeket, végül 
leszűrni ezekből a megfelelő tapasztalatokat a még 
pontosabb eredmények elérése érdekében. A könyv-
tár azért összpontosított az MI-nek erre az ágazatára, 
mert egyrészt ez érhető el szabadon felhasználható-
an a Google nyílt forráskódú eszköztárában, más-
részt könyvtári környezetben ez valósítható meg a 
leginkább.
A Friscói Városi könyvtár immáron négy éve bizto-
sít kölcsönözhető makerspace készleteket. Minden 
ilyen Maker Kitnek nevezett vízálló és strapabíró 
doboz RFID-címkével van ellátva; összesen mint-
egy húszféle robotikai készletet, forrasztásmentes 
áramköri táblát, 3D-s nyomtatási, programozói és 
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Dolgok Internete csomagot állítottak össze, felhasz-
nálási útmutatókkal és segédletekkel egyetemben. A 
150 dobozt az évek során közel négyezerszer kölcsö-
nözték. 2017-ben a Google piacra dobta a saját MI-s 
barkácskészletét Google AIY Voice néven, amelynek 
alapja egy Raspberry Pi miniszámítógép és egy hang-
szóró, a rendszer így lényegében egy hangvezérléssel 
működtethető, programozható okoshangszórót alkot. 
(Részletek: https://aiyprojects.withgoogle.com/.) A 
Friscói Városi Könyvtárban a Google kartonpapíros 
csomagolása helyett saját, 3D-s nyomtatással előál-
lított műanyag dobozokba helyezték az eszközöket 
és a hozzájuk tartozó útmutatót. Jelenleg 21 ilyen 
készletet kölcsönöznek fennakadások nélkül.
A használókkal alapszintű MI-tanfolyamokon ismer-
tetik meg a technológiát, ahol a készleteket a könyv-
tári oktatótermi laptopokkal kötik össze. A beveze-
tőt követően Python programnyelven gyakorolják a 
hangfelismerés és a kódolás alapjait. Az ingyenes 
Python nemcsak általában alkalmas a kódolás könnyű 
elsajátítására, de egyúttal ez a kulcs a Google nyílt 
forráskódú mesterséges intelligenciájának eléréséhez 
is, az alacsony belépési küszöb pedig lehetővé teszi, 

hogy szinte bárki kipróbálhassa az MI-hez kapcso-
lódó technológiákat.
A Maker Kitek nagy népszerűségre tettek szert a 
friscói könyvtárhasználók körében, sokan léptek be 
ily módon a programozás és a mesterséges intelli-
gencia világába. Nem szabad persze azt várni, hogy 
a használóból a csomag kikölcsönzésével a mélyta-
nulás neurális hálóinak mesterprogramozó szakér-
tője lesz, de a Python alkalmazása és az MI-vel való 
megismerkedés révén az érdeklődők olyan alapozó 
készségekre tesznek szert, melyeket sikerrel kama-
toztathatnak a jövőben. A Friscói Városi Könyvtárban 
olyan új lehetőségek bevezetését is fontolóra vették, 
mint a Google AIY Vision, amely a gépi képfelisme-
rést hozza testközelbe. Emellett világszerte számos 
más kezdeményezés is létezik a robotika és az MI 
összekapcsolására (pl. www.anki.com.)
A közkönyvtáraknak mindez kiváló alkalmat jelent 
arra, hogy helyet biztosítsanak maguknak e korszerű 
tudás közvetítésének folyamatában.

(Bódog András)

Lásd még 159, 161, 164, 173, 206

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés
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BerG, lena: neues Haus in altem Gewand : das Philo-
logicum der universitätsbibliothek der lMu München In: 
Bibliotheks-forum Bayern. – 12. (2018) 4., p. 275-278.

Új épület régi köntösben: a müncheni ludwig-Maximilians 
egyetem könyvtárának Philologicuma

átépítés; egyetemi könyvtár; könyvtárépítés, berende-
zés;Könyvtárépület-egyetemi,főiskolai;Tervezés

2019 nyarától a Philologicum fogja irodalommal 
ellátni a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem 
(LMU) legnagyobb, irodalom- és nyelvtudományi 
karát. Ez a feladat eddig tíz tanszéki és szakkönyvtár-
ra hárult, melyek az LMU hat különböző épületében 
voltak találhatók. Ez változik meg most: egy fedél alá 

kerül a tíz könyvtár, összevonják őket, és egységes 
rendszer szerint helyezik el az állományt.
A régóta tervezett projektet hivatalosan a bajor mi-
niszterelnök indította el 2013 áprilisában, egyengetve 
az utat a nemzetközi pályázat kiírásához, amely 2014 
júniusában zárult le. A negyven európai pályázó közül 
egy osztrák nyert: a Büro Fink Thurner a Cukrowicz 
Nachbaurral közösen, akik egy régi épületben – an-
nak műemléki védettségű homlokzatát megtartva – 
képzelték el az új, korszerű könyvtárat.
A megújuló épületben, amely kb. 5 800 m2 hasznos 
területtel, illetve 700 munkaállomással és olvasóhely-
lyel fog rendelkezni, a faborítás lesz a meghatározó. 
Az egyetemi közösség közel félmillió dokumentu-
mot, illetve egy jelentős kölcsönözhető tankönyv-
gyűjteményt is használhat majd a tervek szerint.
Az 1833–1835 között felhúzott épületet egy münche-
ni építész, Friedrich von Gärtner tervezte, s eredeti-
leg a vakok intézetének adott otthont. Ma műemléki 
védettséget élvez, és a Bajor Állami Könyvtárral, a 
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Ludwigskirchével és a szomszédos egyetemi épüle-
tekkel alkot városképi egységet. Az 1960-as években 
egyetemi célra a homlokzat megtartásával felújítot-
ták, és itt kapott helyet a romanisztikai és olasz tan-
szék könyvtáraikkal egyetemben, valamint a szín-
háztudományi tanszék studiószínpadával, továbbá 
különböző tantermek és rendezvényhelyiségek.
A mostani átépítési projekt a következőképen zajlott 
le: 2015-ben kiürítették az épületet, majd „kibelez-
ték”, csak a külső falait tartva meg. Ezt követően az 
udvari födémet erősítették meg nagynyomású beton 
bejuttattatásával (az épület alatt két földalattivonal 
fut). 2016 közepén elkezdődött a tényleges építkezés, 
2017 tavaszán pedig hetek alatt felépültek a létesít-
mény szintjei. (Eredetileg három szintre tagolódott, a 
felújítás során azonban hat belső szintet alakítottak ki, 
a homlokzatot a Ludwigstraße felől teljesen, a másik 
oldalon részben változatlanul hagyva.) A tetőszerke-
zet elkészülte után júliusban már a bokrétaünnepre is 
sor került. Ezután következtek a belső munkálatok: 
2018 nyarán a padlóburkolatok is elkészültek, és el-
kezdték a bútorok, berendezések beszerzését, a köl-
tözés megtervezését. 2019 februárjában véget ér az 
építési szakasz, s az LMU legnagyobb szakkönyvtára 
a remények szerint a nyári szemeszterre megnyithatja 
kapuit látogatói számára.
A cikket több fotó, látványterv és rajz is illusztrálja.

(Murányi Lajos)

203/2019

SkinA, Daniel: Herausforderung Bauprojekte in histo-
rischen Gebäuden – Die Österreichische nationalbibli-
othek. – Bibliogr. In: ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 2-8.
res. angol nyelven

A régi épületeken végzett építési projektek kihívásai – az 
osztrák nemzeti könyvtár

állományvédelem; átépítés; épületgépészet; könyvtár-
építés, berendezés; könyvtárépület -nemzeti; nemzeti 
könyvtár; raktározás

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische 
Nationalbibliothek, ÖNB) 2018-ban ünnepelte fenn-
állásának 650. évfordulóját. Egy ilyen intézmény-
nek állandóan változnia kell, ha eleget kíván tenni 
feladatainak. Az ÖNB tíz különgyűjteménnyel és 
hat múzeumi gyűjteménnyel rendelkezik, melyek 
zömmel a bécsi Hofburgban, illetve annak közelé-
ben találhatók.

A több mint tizenegymillió dokumentumot számláló 
könyvtár egy történelmi épületegyüttesben inkább 
a lehetőségekhez, mintsem az igényekhez igazo-
dik. Az olvasói terek 1965–1966 óta a Neue Wiener 
Hofburgban kaptak helyet; ebben a szárnyban talál-
ható a Kunsthistorisches Museum, a Weltmuseum, va-
lamint az új Museum Haus der Geschichte Österreich 
is. Már a hatvanas években felmerült egy új raktár 
létesítésének igénye, ám a tervezéskor tekintettel 
kellett lenni a Hofburg műemléki védettséget élve-
ző épületegyüttesére. A raktár helyszínéül a Neue 
Hofburg déli frontja mentén (a Burggarten felé néző 
oldalon) lévő, föld alatti területet jelölték ki, melyet 
a valamikori katalógusteremből (most társalgó) lehet 
megközelíteni. (Az összeköttetés megteremtésére a 
pince- és raktárrendszert kiszolgáló szellőzőcsatornát 
használták fel.) Eredetileg a raktárat pusztán tárolásra 
szánták, de mivel a Neue Burg nagyolvasója már túl-
terhelt volt, a raktár legfelső szintjén is kialakítottak 
egy olvasói zónát, elsősorban a napilapok és a nagy 
méretű dokumentumok használatához. Az építkezés 
1988. március 1-jén kezdődött, és 1990 őszén be is 
fejeződött, de a raktár pénzügyi okok miatt csak négy 
évvel később nyílt meg. Teljes hossza 200 méter, szé-
lessége 12 és 36 méter között ingadozik, és 15 méter 
mélyen fekszik a felszín alatt. Alapterülete 5000 m2, 
a felhasználható terület 16 300 m2 lett. A hűtésről és 
fűtésről két klímaberendezés és egy hűtőberendezés 
gondoskodik, külön a használói terek és a nyomtatvá-
nyok, illetve a filmek és AV-dokumentumok számára. 
(A tűzvédelmet a szokásos védőajtók mellett inergen 
oltógáz-készülékekkel biztosítják.) A dokumentumok 
szállítására a 2., 3. és a 4. szinten kétvágányú telelift-
rendszer szolgál.
A 2002. évi múzeumi törvény egy csapásra megvál-
toztatta az ÖNB helyzetét mind szervezetileg, mind 
jogi szempontból: teljesen önálló tudományos intéz-
mény lett, amelyet szövetségi forrásokból finanszí-
roznak, de maga is termel jövedelmet helyiségeinek 
bérbe adásával, illetve pályázatokon vesz részt. Fő-
igazgatóját öt évre nevezik ki, aki munkájáról egy 
kuratóriumnak számol be. A 2000-es évek elején 
lefektették a legfontosabb célokat: a könyvtár helyi-
ségeinek korszerűsítését, az állomány digitalizálását 
és a szolgáltatások fejlesztését. A tanulmány a továb-
biakban kitér azokra az átalakítási munkálatokra, 
melyek a fenti célok érdekében történtek az elmúlt 
közel húsz esztendőben.
Az ÖNB korszerűsítése három szakaszban zajlott. Az 
elsőben (2002 nyarán és őszén) a könyvek kiadását, 
a helyi és a könyvtárközi kölcsönzést modernizálták, 
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továbbá kialakították a másológépek új, központosí-
tott helyét. A második szakasz során, 2004 első felé-
ben került sor a nagyolvasó és a folyóirat-olvasóte-
rem átalakítására, a klímaberendezések beépítésére, 
illetve a két terem személylifttel való összekapcsolá-
sára. Átépítették a bejárati részt is, ahol egy szolgálati 
pult és ellenőrzőpont létesült. Mivel az olvasói zóna 
berendezései 1965-ben készültek, ezeket is felújítot-
ták; növelték a szabadpolcos állományt, minden ol-
vasóhely laptopaljzatot kapott, és bőrfotelek kerültek 
a társalgóba. A harmadik szakaszban, 2005 második 
felében a Heldenplatzon folyó munkálatok a büfére, 
a lépcsőházra, az új ellenőrzőpontra, a mellékhe-
lyiségekre és az első emelet munkaszobáira terjed-
tek ki. Fontos lépés volt a 2008 derekán kialakított 
Austriaca-olvasóterem kibővítése 70 új ülőhellyel, 
illetve a 348 m2 alapterületű, 64 férőhelyes, a tudo-
mányos kutatókat kiszolgáló Ludwig-Wittgenstein 
kutatói olvasóterem létrehozása.
Jelenleg az ÖNB ismét kénytelen azzal szembenézni, 
hogy mivel raktárai megteltek, a könyvtárnak további 
tárolókapacitásra van szüksége. Fáradozásaik elle-
nére azonban a nagypolitika még nem döntött arról, 
hogy a bővítés lehetséges-e a Hofburg területén.

(Murányi Lajos)

Lásd még 162, 177, 188, 192

Számítógépes könyvtári rendszerek
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MceVilly, christine: Fixing yesterday’s solutions : data 
cleanup in Serials Solutions 360 core. – Bibliogr. In: The 
serials librarian. – 75. (2018) 1-4., p. 51-68.

egy átmeneti megoldás folyományai: adattisztítás a 
Serials Solutions 360 core-ban

adatbázis; Feldolgozó munka; Felsőoktatási könyvtár;
Gépidokumentumleírás;Időszakikiadvány;Integráltgépi
rendszer

Az elektronikus időszaki kiadványok kezelése lét-
fontosságú a modern felsőoktatási könyvtárakban. 
2014-ben a Staten Island-i Főiskola (CSI) komoly 
hozzáférési problémával szembesült az időszaki ki-
adványok terén. Számos előfizetett cím átmenetileg 
nem volt elérhető a könyvtári felületeken keresztül. 
Annak érdekében, hogy gyorsan orvosolják a prob-

lémát, egy több mint 5000 egyedi rekordból álló 
adategyüttest töltöttek fel (a Microsoft Excel segít-
ségével) a CSI időszakikiadvány-kezelő rendszeré-
be, a Serials Solutions 360 Core-ba. Ez a megoldás 
hozzáférést biztosított a kurrens és a nem kurrens 
(örökös elérhetőségű) címekhez, de számos jelentős 
új problémát szült: többek között duplumrekordokat; 
olyan rekordokat, amelyek a naptári év végén ér-
vénytelen állományadatokkal rendelkeztek; nem 
kurrens rekordokat, amelyeket nehezen lehetett 
azonosítani vagy módosítani; valamint kezelhetet-
len rekordegyütteseket a nagy előfizetési csomagok 
esetében. A cikk leírja, hogyan és miért okozták az 
egyedi rekordok ezeket a gondokat, és bemutatja a 
válaszul létrehozott projektet. A (jelenleg is futó) pro-
jekt arra hivatott, hogy megoldja a problémákat, mi-
közben a folyamat során fenntartják az összes kurrens 
és nem kurrens cím hozzáférhetőségét. Sokrétű tech-
nikákra volt szükség. Megvizsgálták, aktiválták (vagy 
deaktiválták) és letöltötték a forgalmazók által bizto-
sított tudásbázis-rekordokat. A 360 Core ún. Overlap 
Analysis [Átfedési Vizsgálat] elemzőeszközét alkal-
mazták, hogy összepárosítsák a tudásbázisbeli és az 
egyedi (helyi) rekordokat. Az egyedi rekordok keze-
lése Excelben történt, vizsgálattal, szerkesztéssel és 
csoportos törléssel. Excel-függvényeket használtak 
az egyedi rekordok és a forgalmazói tudásbázis-re-
kordok, valamint az Overlap Analysis eredményei-
nek összevetésére. Végezetül nagymérvű kézi erejű 
munka következett a rekordok törlésére, a hozzáférési 
linkek kipróbálására és az összepárosítatlan rekordok 
felkutatására. Ezek az eljárások sikeresnek bizonyul-
tak. A projekt gyümölcseként egyéb, váratlan fejlesz-
téseket is elkönyvelhettek a hozzáférés terén. Az is-
mertetett eljárásokat és stratégiákat más könyvtárak 
is alkalmazhatják az időszaki kiadványokat érintő 
bármely adattiszításhoz. Noha a folyóirat-kezelési 
technológiák gyorsan változnak, a könyvtáraknak a 
jövőben is képesnek kell lenniük az adatokkal való 
munkára és az adatok módosítására ahhoz, hogy 
hozzáférést nyújtsanak, átlássák és menedzseljék 
az állományukat, valamint felülvizsgálják a hibákra 
hajlamos forgalmazói adatokat.

(Autoref.)
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Számítógép-szoftver
Lásd 159, 171, 198

Elektronikus könyvtár
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ForMAnek, Matúš: Prvý slovenský inštitucionálny re-
pozitárregistrovanývopendoararoar.–bibliogr. In: 
iTlib. – 23. (2019) 1., p. 40-44.
res. angol nyelven

azelsőszlovákintézményirepozitóriumazopendoar-
ban és a roAr-ban

Adatbázis; Felmérés; elektronikus könyvtár; Hozzáférhe-
tőség;Könyvtártudományikutatás;Kutatásinformációel-
látása;Megőrzés;nemzetközihelyzetkép

A tudományos kommunikáció egyre gyakrabban 
elektronikus környezetben zajlik. Ennek egyik fon-
tos eszköze az intézményi repozitórium, amely a tu-
dományos információk megosztását és megőrzését 
teszi lehetővé, ezzel is népszerűsítve az intézményt. 
Az intézményi repozitórium többnyire nyílt és in-
gyenes hozzáférést biztosít a tudományos és szakmai 
információkhoz, amit világszerte a Nyílt Hozzáfé-
rési Kezdeményezés (Open Access Initiative, OAI) 
szorgalmaz.
A nyílt hozzáférésű repozitóriumokat világszerte a 
ROAR (Registry of Open Access Repositories) vagy 
az OpenDOAR (Open Directory of Open Access 
Repositories) regisztrálja. Az OpenDOAR 2005-ben 
indult a brit Nottinghami és a svéd Lundi Egyetem pro-
jektjeként. A ROAR 2003-tól működik a Southamptoni 
Egyetemen. Mindkettő célja, hogy támogassa a tudo-
mányos kommunikáció nyílt hozzáférésű tartalmainak 
elérhetőségét. Az OpenDOAR-ban való új regisztráció 
feltétele az opan access típusú tudományos tartalmak 
teljes szövegű kereshetősége. A csak külső, hipertextes 
hivatkozásokat, metaadatokat tartalmazó adatbázisok 
nem regisztrálhatnak ide. A szigorú feltételek között 
az a legfontosabb, hogy a repozitórium tartalmazzon 
nyílt hozzáférésű, teljes szövegű tudományos objek-
tumokat. Lehetnek benne korlátozottan hozzáférhető 
tartalmak is (jelszóval védve vagy egy célzott tudo-
mányos közösség számára).
2019. január végéig összesen 3825 repozitóriumot 
regisztráltak az OpenDOAR-ban, a ROAR-ban pedig 

4735-öt. 2019-ig Szlovákia nem rendelkezett ilyen 
regisztrációval, ami a szomszédos országok jelenlé-
té hez képest nyugtalanító volt. Az OpenDOAR-ban 
szereplő repozitóriumok száma a vizsgált szomszé-
dos országokban 2017 és 2019 között 13,77%-kal 
nőtt, ugyanakkor körükben a megőrzést szolgáló 
szoftverek közül a DSpace alkalmazása is 35,26%-
kal emelkedett. 2019-ben összesen 101 lengyel, 81 
ukrán, 39 magyar, 34 osztrák, 18 cseh és immár 1 
szlovák repozitórium szerepelt a regisztráltak kö-
zött; a DSpace használata Ukrajnában dominánsnak 
volt mondható, Csehországban pedig az intézményi 
repozitóriumok több mint felénél alkalmazták.
Az első szlovák repozitóriumot a Zsolnai Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán működő Médiamatika 
és Kulturális Örökség Tanszék regisztrálta 2019 
januárjában (https://repozitar.kmkd.uniza.sk). A 
DSpace-t használó repozitóriumban 2019 elején 33 
mű szerepelt, ezek a tanszék oktatóinak és hallgató-
inak munkái.
A repozitóriumok további terjedését a Google az-
zal segíti, hogy robotjai felkeresik tartalmaikat. 
Az OpenDOAR-ban való regisztrációhoz (http://
v2.sherpa.ac.uk/opendoar/) egy online kérdőív ki-
töltése szükséges, a részletes adatok és feltételek 
rögzítése után várható a rendszer-adminisztrátor 
visszajelzése, ami a szlovák repozitórium esetében 
több mint három hónapba telt. A regisztrációval a 
repozitórium egy azonosítószámot kapott a rend-
szerben. A ROAR-ban a regisztrációhoz az alapada-
tokon túl tematikus (tudományterületi) besorolás is 
szükséges, ami a szlovák repozitórium esetében a 
könyvtár- és információtudomány volt. A ROAR-ban 
kérik a repozitórium korábbi előéletét is, ha volt már 
máshol is regisztrálva. A ROAR-ba előzetes azono-
sítást követően a http://roar.eprints.org/ címen lehet 
bejelentkezni.
A cikk szerzője bízik abban, hogy az első regisztrált 
szlovák intézményi repozitóriumot a jövőben több is 
követi majd, és Szlovákia fölzárkózik a szomszédos 
országok adataihoz e tekintetben.

(Prókai Margit)

206/2019

li, Shuqing [et al.]: Problems and changes in digital librar-
ies in the age of big data from the perspective of user 
services. – Bibliogr. In: The journal of academic librarian-
ship. – 45. (2019) 1., p. 22-30.

nehézségekésváltozásokadigitáliskönyvtárakelőtta
Big Data korában a szolgáltatások szempontjából
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Adatbázis; Adatfeldolgozás; elektronikus könyvtár; Hasz-
náló; infor má ciótechnológia; Szolgáltatások használata

A nagy mennyiségű adatok (Big Data) kezelése 
nem pusztán informatikai kérdés: az ahhoz kötődő 
eljárások és újfajta gondolkodásmód visszahatnak a 
digitális könyvtári szolgáltatások működtetésére. A 
cikk azt járja körül, hogy a Big Data erőforrásokat 
hogyan lehet különféle szolgáltatásokon keresztül 
hatékonyan kiaknázni.
Először is az szorul tisztázásra, hogy vannak-e a 
könyvtárak birtokában olyan nagy adatmennyiségek, 
melyekre illik a Big Data definíciója. A válasz min-
denképpen igen: a digitális könyvtárak által elérhető-
vé tett dokumentumok is egyre nagyobb adattömeget 
jelentenek az OCR, a különböző új dokumentumtí-
pusok, adategyüttesek vagy éppen a kapcsolt adatok 
(linked data) révén; ehhez járulnak hozzá a könyvtár 
működése (az állomány alakítása, használata) során 
keletkező adatok, amelyek a beszerzési döntéseket 
és a felhasználói élmény testreszabását segíthetik. 
A hagyományos statisztikai adatgyűjtés is egyre in-
kább kitágul a különböző platformok, valamint az 
adatbányászati és -elemzési eszközök fejlődésével, 
így olyan számok is rendelkezésre állnak, mint a 
felsőoktatási tanulmányi eredmények, a kutatói tel-
jesítménymutatók, a közösségi média számai vagy 
éppen az e-könyvek letöltési adatai.
A világháló fejlődése párhuzamba állítható az in-
formációs túlterhelés fokozódásával. Olyan adat-
specialistákra van szükség, mint az adatmérnökök, 
akik a nagy mennyiségű adatokra épülő szolgál-
tatásokat modellezik; az adatelemzők, akik a Big 
Data alapú alkalmazások működésének hatékony-
ságát képesek felmérni; vagy az adatgondozók 
(adatkönyvtárosok), akik speciális tudással segítik a 
kutatók munkáját – többek között abban, hogy eliga-
zodjanak a nagy mennyiségű adatok között, a szerzői 
jogi kérdések tisztázásában, az adatelemzésben, az 
adatvizualizációban, a repozitóriumok menedzse-
lésében és az adattömegből levont következtetések 
publikálásában.
A „nagy adatok” az exponenciálisan növekvő tudo-
mányos adatbázisokat is érintik. A szerzők a 2014-
ben indult kínai Baidu Scholart emelik ki, amely 
2017-re 1,2 milliárd tudományos oldalt indexelt, 10 
ezer kínai szakfolyóiratot gyűjtött össze, 190 millió 
webes dokumentumot és közel 1 millió szakcikket tett 
elérhetővé. Ezen adatok elemzése a tudománymetriai 
mutatók (hivatkozások, társszerzőség stb.) kapcsoló-
dási pontjait tárhatja fel.

A nagy mennyiségű adatok kezelése során elsajátí-
tott látásmód, készségek és képességek pozitív mó-
don hathatnak vissza más típusú szolgáltatásokra is, 
valamint növelhetik a szolgáltatások megújításában 
rejlő innovációs lehetőségeket. Az újfajta adatkészle-
tek hasznosítási módjairól a könyvtárosok is tájékoz-
tatást adhatnak használóiknak, emellett maguknak a 
könyvtáraknak a nagy adatai is nyilvánossá tehetők 
további adatelemzés céljából (ld. pl. a Harvard Egye-
temi Könyvtár Big Data-projektjét). A dokumentum–
dokumentum, használó–dokumentum és használó–
használó közötti komplex kapcsolatok hálózata maga 
is adattá válik, amely szintén kiaknázható.
Ha tartani akarják a lépést a változásokkal, a könyv-
táraknak a nagy mennyiségű adatokat bele kell építe-
niük a meglévő digitális könyvtári keretrendszerükbe. 
A szerzők ennek négy lépcsőfokát ismertetik:
1.  Az adatok szintje: a könyvtári források kezelése, 

feldolgozása és tárolása is a nagy adatokon kell, 
hogy alapuljon (rendszerintegráció, formátumok 
stb.).

2.  A technológia szintje: új információtechnológi-
ai eljárásokat kell bevezetni (osztott rendszerek, 
mesterséges intelligencia, adatbányászat stb.).

3.  A szolgáltatások szintje: személyre szabott szol-
gáltatásokra van szükség, amelyek segítségével 
minden használónak „saját” digitális könyvtára 
lehet proaktív ajánlási rendszerrel, több eszköz-
ről megoldott elérhetőséggel és adatvizualizációs 
lehetőségekkel.

4.  A használók szintje: mivel változóban van az in-
formációs műveltség és az információs viselkedés, 
mindig az adott használó igényeihez kell alkal-
mazkodni. Nagy kockázatként jelenik meg, hogy 
a kutatókat valóban partnerként kalauzolni tudó 
adatkönyvtárosok képzése költséges és hosszabb 
távú befektetést igényel. (A helyzetet az sem ja-
vítja, hogy az adattudományi szakemberekre ha-
talmas a piaci igény is.)

A személyre szabott információs szolgáltatások fej-
lődésével és az új adatalapú kutatási területek meg-
jelenésével lehetővé válik, hogy a digitális könyvtá-
rak még jobban megértsék használóikat, így emelve 
szolgáltatásaik színvonalát. Ebben a kontextusban a 
használó nemcsak a szolgáltatások célja, de maga is 
(adat)forrást jelent, ami a további fejlesztések zálo-
ga is lehet.

(Németh Márton)

Lásd még 151, 154, 158, 159, 174
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Kapcsolódó területek

Múzeumok, levéltárak
Lásd 154, 168

Kiadói tevékenység

207/2019

kAier, christian – lAckner, karin: open Access aus 
der Sicht von Verlagen : ergebnisse einer umfrage unter 
Wissenschaftsverlagen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., 
p. 194-205.
res. angol nyelven

anyílthozzáférésakiadókszemszögéből:felmérésné-
metországi, ausztriai és svájci tudományos kiadók köré-
ben

Felmérés; Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; Könyvki-
adás és könyvkereskedelem; kutatás információellátása; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

A finanszírozók, az egyetemek és a könyvtárak évek 
óta sürgetik a tudományos publikációk szabad el-
érését. Míg egyre több nagy kiadóval jött létre nyílt 
hozzáférési megállapodás, a kisebb kiadók eddig nem 
szerepeltek a nyílt hozzáférésre való áttérésről szóló 
vitákban. A szerzők ezért 82 kis és közepes méretű 
tudományos kiadó képviselőjével készítettek interjút 
a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos tapasztalataikról, 
véleményükről és kínálatukról. A felmérés azt mu-
tatta, hogy a nyílt hozzáférés egyre fontosabbá válik 
e kiadók és szerzőik számára, bár jelentős eltérések 
tapasztalhatók a nyílt hozzáférésre vonatkozó hozzá-
állásban és ismeretekben a kiadó méretétől, a szakte-
rülettől és az irodalomtípustól függően. A nyílt hoz-
záférésre való átálláshoz a kiadók számára alapvető 
követelmény a megfelelő finanszírozás, a fokozott 
szabványosítás, valamint a jobb együttműködés és 
kommunikáció a többi érdekelt féllel.

(Autoref.)

208/2019

kHoo, Shaun yon-Seng: Article processing charge hy-
perinflationandprice insensitivity : anopenaccessse-
quel to the serials crisis. – Bibliogr. In: liBer quarterly. 
– 29. (2019) 1., p. 1-18.

a szerzői publikálási díjak hiperinflációja és az árérzé-
kenységhiánya:afolyóiratkrízisnyílthozzáférésűfolyta-
tása

Folyóirat;Hozzáférhetőség;Igény;Kutatásinformációel-
látása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudomá-
nyos kutatás

A nyílt hozzáférésű (open access) kiadást gyakorta 
javasolják megoldásként a folyóiratkrízisre, amely 
fenntarthatatlan költségvetési nyomást helyezett a 
könyvtárakra az előfizetési díjak hiperinflációja mi-
att. A nyílt hozzáférésű cikkek többségét a folyóira-
tok kisebb hányada publikálja, amelyek szerzői pub-
likálási díjakat (article processing charges, APCs) 
számolnak fel, amit a szerzők vagy intézményeik 
fizetnek beleegyezés alapján. Az APC-k emelkedé-
se háromszoros sebességgel történik ahhoz képest, 
mintha az inflációt követően indexelnék a díjakat. 
Miközben egyre ambíciózusabb finanszírozói rendel-
kezésekre tesznek javaslatokat, mint például a Plan 
S-re, fontos mérlegelni, hogy a szerzők mutatnak-e 
árérzékenységet a folyóiratok kiválasztásakor azáltal, 
hogy elkerülik az APC-ket bevezető vagy növelő fo-
lyóiratokat. Azon folyóiratok vizsgálata, amelyek 4-5 
évvel az indulás után vezették be az APC-ket vagy 
akkor, amikor az előfizetési modellről a közvetlen 
nyílt hozzáférési modellre váltottak, nem igazolta azt 
a feltevést, hogy az APC bevezetése csökkentette vol-
na a közölt cikkek mennyiségét. A négy legnagyobb 
APC-finanszírozott, e célból fenntartott kereskedelmi 
open access kiadó (BMC, Frontiers, MDPI, Hindawi) 
által megjelentetett 319 folyóirat körében folytatott, 
az APC-érzékenységet vizsgáló többszintű modelle-
zés kimutatta, hogy 2012 és 2018 között a magasabb 
APC-k valójában a cikkek megnövekedett számával 
jártak együtt. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy 
az APC-k hiperinflációját nem töri le a piacon folyó 
verseny és a szerzők döntése. Ehelyett a tudományos 
publikálásra való kereslet inkább a szükségletek ki-
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elégítésére vagy éppen a presztízstermékekre irányu-
ló kereslethez hasonlítható; mindez elő fogja segíteni 
az APC-k hiperinflációját a kutatók, az intézmények 
és a finanszírozók kárára.

(Autoref.)
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