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75 éves az ENSZ – a Dag Hammarskjöld 
(DAG) Könyvtár az információhoz való 
szabad hozzáférés szolgálatában

KARDOS Helga

Nemzetközi szervezet született
1945. június 26-án ötven állam írta alá az ENSZ Alapokmányát, amely 1945. ok-
tóber 24-én lépett hatályba, miután az aláíró államok ratifikálták azt.  Hivatalosan 
ettől az időponttól kezdve beszélhetünk az Egyesült Nemzetek Szervezetéről.
Az ENSZ (United Nations) a Népszövetség (1919–1945) utódszerve volt, fő célja 
a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint nemzetközi együttműködés 
létesítése a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius problémák 
megoldása és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásá-
nak érdekében. Az ENSZ valamennyi tagország szuverén egyenlőségének elvén 
alapszik, és az összes tag köteles az Alapokmányban1 vállalt kötelezettségeit jó-
hiszeműen teljesíteni. A tagok nemzetközi viszályaikat kötelesek békés eszkö-
zökkel, a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság veszélyezte-
tése nélkül rendezni. A tagok az erőszakmentesség elvét maximálisan betartják, 
és tartózkodnak attól, hogy olyan államoknak nyújtsanak segítséget, amelyekkel 
szemben az ENSZ megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosít. A szer-
vezetnek hat hivatalos nyelve van; angol, francia, orosz, spanyol, kínai és arab. 
Az ENSZ Közgyűlése és a fő szervei – Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális 
Tanács, Titkárság, Gyámsági Tanács – különféle, többségében nem kötelező jogi 
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aktusokkal irányítják a tagállamok életét, amelyek 
nagy részét ajánlásnak, iránymutatásnak szánják. 
A Biztonsági Tanács a kivétel, hiszen a határozatai 
kötelező érvényűek, és szankcionálási joga is van az 
azokat figyelmen kívül hagyókkal szemben.
A 2020-ban 75 éves szervezet mindig is fontosnak 
tartotta, hogy az általa kiadott dokumentumok min-
den tagállam minden állampolgárához eljussanak, 
akár közvetve is. Ennek elősegítése érdekében az 
első lépések egyike volt egy központi könyvtár ki-
alakítása.

A Dag Hammarskjöld Könyvtár 
Az ENSZ megalakulásával csaknem egy időben került 
sor az ENSZ Központi Könyvtárának megalapításá-
ra New Yorkban. 1946-ban közgyűlési határozattal 
a volt népszövetségi könyvtár átruházta vagyonát a 
majdani ENSZ Könyvtárnak.2 A könyvtár feladata 
alapvetően az ENSZ szervezeteinek, tisztségviselői-
nek, szakértőinek dokumentumellátása volt. Az intéz-
mény 1959-ben 6,2 millió dolláros támogatást kapott 
a Ford Alapítványtól, kifejezetten arra a célra, hogy 
korszerű, minden igényt kielégítő könyvtárépületet 
alakítson ki.3 Az ENSZ második főtitkára, a svéd Dag 
Hammarskjöld4 rendkívüli elkötelezettsége is szerepet 
játszott abban, hogy a könyvtár ilyen nagyságrendű 

támogatást kapjon. A sors kegyetlen fintora, hogy a 
főtitkár 1961. szeptember 18-án, mindössze 56 évesen 
repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett. Emléke előtt 
tisztelegve nevezték el róla a könyvtárat.5
A DAG Könyvtár (röviden így nevezi magát az intéz-
mény, https://library.un.org/) egyedi gyűjtőkörű szak-
könyvtár, mely az ENSZ tagállamok képviselőinek, 
az ENSZ állandó küldötteinek, és az ENSZ Titkárság 
munkatársainak áll rendelkezésére. A könyvtár szol-
gáltatásai az utóbbi években egyre inkább az online 
elérhető forrásokra fókuszálnak.6 (E szolgáltatások 
igénybevétele még jobban felerősödött a pandémia 
miatt: a könyvtár gyakorlatilag 2020. március óta 
folyamatosan zárva tart.) Amióta 2015-ben elindult 
az ENSZ Digitális Könyvtár (https://digitallibrary.
un.org) fejlesztése és építése, elsősorban az online 
elérhető forrásokra koncentrál a gyűjteményépítés. 
Természetesen nyomtatott dokumentumokkal is ren-
delkezik a könyvtár, melynek alapját a Woodrow 
Wilson Alapítvány által adományozott gyűjtemény 
képezi.7 Ez a különleges állományrész, mely az USA 
28. elnökének nevét viseli, a Wilson Alapítvány gon-
dozásában áll. Több mint nyolcezer forrásdokumentu-
mot tartalmaz a népszövetségi anyagok köréből, illet-
ve nagyjából hatezerötszáz kapcsolódó monográfiát, 
brosúrát, egyéb kiadványokat.

1. ábra 
A DAG Könyvtár online katalógusának kezdő oldala

Forrás: https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41DHL_V2&lang=en_US 
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Természetesen a könyvtár állományát képezik még az 
ENSZ fő szerveinek dokumentumai, valamint az alá-
rendelt és társult, illetve szakosított szervezetek anya-
gai, program- és konferenciaanyagok, egyéb kiadvá-
nyok, periodikák, továbbá az ENSZ-hez és a nemzet-
közi szervezetekhez általában kapcsolódó diplomáciai, 
külpolitikai kiadványok, brosúrák, nemzetközi jogi, 
gazdasági, külkereskedelmi stb. témában megjelent 
monográfiák. Figyelemre méltó a közel nyolcvanezer 
darabból álló térképgyűjtemény a helységnévtárakkal 
és földrajzi témájú kézikönyvekkel együtt.
A DAG Könyvtár katalógusa discovery rendszerű8 
kereső (https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/
primo-explore/search?vid=41DHL_V2&lang=en_
US), amely tartalmazza a New York-i, a genfi és a 
közép-amerikai könyvtárak állományának adatait és 
elérhetők természetesen az e-források és az online 
dokumentumok is. Telefonon is remekül működik a 
rendszer, és hangalapú keresés is használható. 
Például a „Hungary and United Nations” keresésre 
több mint 73 ezer találat érkezik. Ezek tovább szű-
kíthetők a egy fazettás rendszerrel. A beépített SFX 
segítségével is elérhetők a könyvtár honlapjáról az 
online folyóiratok is. 

A már említett gazdag térképgyűjtemény mellett fon-
tos megemlíteni az ENSZ új térinformatikai kezde-
ményezését:9 háromdimenziós, vizualizációs techni-
kákkal előállított profi térképekkel állnak a békefenn-
tartás és humanitárius tevékenységek szolgálatában. 
A 2016-ban létrehozott OpenGIS10 kezdeményezés 
olyan nyílt forráskódú (open source) technológia, 
amely a mesterséges intelligencia felhasználásával 
épít többek között egy bárki számára szabadon hoz-
záférhető geoportált. 
A könyvtár a kutatáshoz is segítséget kíván nyújtani 
honlapján, leginkább online források segítségével. 
Tematikus bontásban11 ajánlja fel a linkeket, melyek 
a forrásokhoz vezetnek. Például a Member States 
linkre12 kattintva minden lényeges információt meg-
kapunk a tagországokkal kapcsolatban. A nemrégiben 
létrehozott aloldal a tagállamokról szóló tudnivaló-
kat összegezi, vagyis hogy az adott országról mit 
kell tudni az ENSZ vonatkozásában (például mikor 
nyert felvételt, mely szervezetekben volt tag és mikor, 
milyen felszólalások köthetők az ország vezetőinek 
nevéhez a közgyűlésben stb.). 
Fontos szolgáltatása a könyvtárnak és a hosszú távú 
megőrzésben is nélkülözhetetlen az UNBIS (United 

2. ábra 
Az UNBIS Tezaurusz fő osztályai  

Forrás: http://metada ta.un.org/thesaurus/ab out?lang=en
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Nations Bibliographic Information) adatbázis és teza-
urusza13, mely hatnyelvű, folyamatosan bővülő ellen-
őrzött szótár az ENSZ-dokumentumok feltárására. A 
tezaurusz jelenleg 18 főosztályt használ, és folyama-
tosan bővül, (például a 10 Health témakörbe tavaly 
év végén került be a betegségek közé a COVID-19). 

A későbbiekben bemutatom, hogyan lehet keresni 
a tárgyszavak segítségével a digitális könyvtárban.
A hierarchiában elfoglalt helye és a kapcsolódó fo-
galmak feltüntetése mellett mindegyik tárgyszó saját 
URI azonosítót is kap, amelynek segítségével beazo-
nosíthatóak, és a Linked Open Data szolgáltatásban 

3.ábra 
A COVID-19 tárgyszó rekordja a tezauruszban  

Forrás: http://metadata.un.org/thesaurus/2000002?lang=en

4. ábra
Keresési segédlet témakörökkel. Research guide – subjects  
Forrás: https://research.un.org/en?b=s&group_id=2087
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is felhasználhatók. Ez utóbbi szintén elérhető a DAG 
honlapjáról.14

A kutatástámogatásban fontos szerepet tölt be a Re-
search Guide15 útmutató is, amelyben tematikus bon-
tásban listázva találhatók a legfontosabb témakörök, 
majd azokat kibontva az alkategóriákhoz, azon belül 
a dokumentumokhoz, leírásokhoz, illetve további fel-
használható anyagokhoz jutunk. Ha például valaki az 
emberi jogok (human rights) témájában szeretne el-
mélyülni, eljuthat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatához, vagy az ENSZ egyéb dokumentumaihoz. 
Az ENSZ New York-i Könyvtára korlátozottan nyil-
vános könyvtárként elsősorban az ENSZ-alkalmazot-
tak kiszolgálására hivatott. A könyvtár honlapján az 
előbbiekben említett segítséget találja a kutató vagy 
az érdeklődő használó. Mégis, ha az ENSZ-szel kap-
csolatban keresünk információkat, legjobb, ha köz-
vetve, a letéti gyűjteményeken keresztül próbálunk 
hozzájutni azokhoz. 

A letéti gyûjteményi program16

Az ENSZ alapítása után nem sokkal, 1947-ben szüle-
tett döntés arról, hogy az ENSZ dokumentumait úgy-
nevezett letéti gyűjteményi rendszerben (depository 
programme) fogják elküldeni a tagállamok erre ki-
jelölt könyvtárainak, elősegítve ezzel a tagállamok 
állampolgárai számára az információhoz való szabad 
és ingyenes hozzáférést. Jelenleg a 193 tagállamban 
351 letéti gyűjtemény működik. 
Magyarországon ezt a státuszt 1956-ban nyerte el 
az Országgyűlési Könyvtár, és 1960-ban nyithatott 
meg az ENSZ Letéti Gyűjtemény. A program komoly 
elvárásokat támaszt a letéti gyűjteményt működtető 
könyvtárakkal szemben. Megfelelően képzett és a 
témában jártas könyvtáros kell, hogy kezelje a gyűj-
teményt. Szabályos elrendezésben, a szervezet által 
megadott jelzetek alapján, az intézmények szerint fel-
osztva kell biztosítani az átláthatóságát. A dokumen-
tumokat lehetőleg szabadpolcon, jól áttekinthetően 
kell tárolni, térítésmentesen és ésszerű nyitvatartási 
időben kell rendelkezésre bocsátani. A könyvtárkö-
zi kölcsönzés és a sokszorosítás is megengedett. A 
programnak köszönhetően az ENSZ közel negyven 
éven keresztül folyamatosan küldte a hivatalos do-
kumentumait – főként angol nyelven – a magyar-
országi letéti gyűjteménybe. Emellett 1975-től ún. 
ideiglenes,  vagyis munkaanyagokkal vált teljessé a 
letét. A nyomtatott források a mai napig kutathatók az 
Országgyűlési Könyvtárban, de az online kultúra ter-
jedésének köszönhetően mára minimálisra csökkent 

a beérkező papíralapú dokumentumok száma, ami 
köszönhető továbbá annak is, hogy a Dag Hammar-
skjöld Könyvtár digitalizálási munkálatai nagy len-
dülettel haladnak.

Az ENSZ Könyvtár digitalizálási programja
Egy 1998-as közgyűlési határozat17 indította el a hosz-
szú távú megőrzést is támogató digitalizálást, mely-
nek üteme a 2010-es évek közepére gyorsult fel. A 
digitalizálás elsődleges célja a hozzáférés elősegítése 
volt annak érdekében, hogy a világ minden tájára, 
mind a hat hivatalos nyelven eljussanak az ENSZ 
dokumentumai. A fő szervek közül a Közgyűlés, a 
Biztonsági Tanács és a Gazdasági és Szociális Tanács 
iratanyagai váltak leghamarabb elérhetővé; majd 
folytatódott a program. 2016-ig már 400 ezer oldal 
digitalizálásával végeztek18, ami azonban mindössze 
13%-a volt a tervezett digitalizálandó oldalszámnak. 
A beszkennelt dokumentumok megjelenítése 2017-
ben vált lehetővé, mert akkor készült el az a meg-
jelenítő rendszer, a Digitális Könyvtár, ami megol-
dotta a visszakeresést.19 Az alábbi állományrészeket 
digitalizálták már: az ENSZ statisztikai évkönyvének 
teljes sorozata,20 az Emberi Jogi Évkönyv,21 továbbá 
az 1994-ben megszűnt Gyámsági Tanács22 összes 
anyaga is elérhető online, kereshető, metaadatolt 
formában. 
2020-ban 75 év 75 dokumentum címmel23 jubileumi 
online kiállítás emlékezett meg a szervezet működé-
séről. Minden évhez egy kulcsfontosságú dokumen-
tumot kapcsolva, képekkel illusztrálva idézték fel a 
szervezet életének legfontosabb eseményeit. 
2020 augusztusában jelent meg a hír, hogy a digitális 
könyvtárba bekerült az egymilliomodik rekord, ami 
jól mutatja, hogy a feldolgozás folyamatosan halad, 
és óriási méretű a visszakereshető állomány a digi-
tális könyvtárban.24

A DAG honlapján minden harmadik hónapban tájé-
koztató összegzés jelzi az előrehaladás mértékét az 
egyes állományrészek digitalizálásáról. És ez nem-
csak a szkennelést jelenti, hanem a feldolgozást, 
metaadatolást, a digitális könyvtárban való rögzítést 
és visszakereshetővé tételt.

Az ENSZ Digitális Könyvtára25

A Digitális Könyvtár platformja (https://digitallibrary.
un.org) a New York-i és a genfi könyvtár együttműkö-
désében jött létre. A CERN (alapításakor a megnevezése 
Conseil européen pour la recherche nucléaire, mai 
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hivatalos neve European Organization for Nuclear 
Research – Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) 
közreműködésével megalkotott kereső célja az volt, 
hogy a jövő számára megőrizze és szolgáltassa mind-
azt a tudásanyagot, dokumentumhalmazt, amely a 
szervezetben az alapítása óta eltelt hetvenöt év alatt 
összegyűlt, és amely természetesen magában foglalja 
a kurrens hivatalos anyagokat is. 
A Digitális Könyvtári Platform saját fejlesztésű, le-
tisztult dizájnnal rendelkező, egyszerű, egyablakos 
keresővel ellátott felület, amely az utólagos szűkí-
tés lehetőségét használja hasonlóan a már ismert 
discovery típusú rendszerekhez. Az egyablakos kere-
sés lehetőséget ad a legáltalánosabb keresőszavak 
megadására a hivatalos nyelvek valamelyikén. Ha 
túlságosan általános keresőszót használunk, érdemes 
kikapcsolni a full text search opciót a bal felső sa-
rokban, de ha az a feltételezésünk, hogy valószínűleg 
kevés lesz a találat, akkor ennek használata javasolt. 
Lehetőség van az összetett keresés használatára is. 
Nem igazán jellemző már, hogy az ilyen rendszerek 
felajánlják ezt a módot, de itt olyan speciális, és sok-
szor ugyanolyan típusú dokumentumok (közgyűlési 
jegyzőkönyvek, bizottsági jelentések stb.) találhatók, 
hogy egy általános keresőszó óriási találati listát ered-
ményezne, amelynek az utólagos szűkítésével sem 
lesz használhatóbb a végeredmény. 

Ha például azt próbáljuk kinyerni, hogy melyik köz-
gyűlési határozat mondta ki, hogy Magyarország az 
ENSZ tagja lett, akkor az egyablakos keresésben a 
Hungary AND admission keresőszavakkal (a Boolean 
operátorok használata nagyon támogatott), viszony-
lag baráti, 165 tételes találati listát kapunk. Ezt szű-
kíthetjük a fazettás rendszerben a baloldalon. Ha te-
lefonon használjuk az egyébként optimalizált keresőt, 
akkor a találati lista megjelenése után egy kis szűrőre 
kattintva tudunk szűkíteni. Érdemes a dokumentum 
műfaját megadni, hogy a Közgyűlés vagy a Biz-
tonsági Tanács határozatát keressük-e (amennyiben 
tudjuk). Illetve, ha tudjuk, hogy melyik évben adták 
ki, az év szűkítése már egészen közel visz a vég-
eredményhez (A/RES/995(X) 1956). De mindehhez 
elengedhetetlen az előzetes tudás, hiszen ha semmit 
sem tudunk az eseményről, semmilyen szűkítést nem 
tudunk végrehajtani a keresés során, akkor nem lesz 
más választásunk, mint hogy a 165 találatot egyesé-
vel végignézzük. Javasolt még az idézőjel használata 
abban az esetben, ha kifejezésre keresünk, mert akkor 
automatikusan egyben fogja kezelni a keresőszót. 
Érdemes külön kiemelni az ún. Authority Search op-
ciót. Ez gyakorlatilag az ENSZ „Authority katalógu-
sa”. Szervezetekre, cégekre, tagállamokra, tárgysza-
vakra, szimbólumokra, számokra stb. szűkíthetjük 
vele a keresést. 

5. ábra 
Authority Search az ENSZ Digitális Könyvtárában 

Forrás: https://digitallibrary.un.org/collection/Authorities?ln=en

Ha például megkeressük Magyarországot ebben a 
(földrajzi) tárgyszó indexben, akkor az All resources 
linkre kattintva az összes olyan találat megjelenik, 

ami valamilyen szempontból köthető hazánkhoz  
(például személynevek a hozzájuk kapcsolódó fel-
szólalásokkal). De évre is szűrhetünk, és például 
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megnézhetjük, milyen események történtek egy adott 
évben az ENSZ-ben az országunkhoz köthetően.
Az Authority Search másik nagyon hasznos része 
a Thesaurus. Az ENSZ első tárgyszójegyzéke, az 
UNBIS, 1981-ben jelent meg. Online verziója, az 
UNBISNet pedig már teljesen beleolvadt a Digitális 
Könyvtárba, és napjainkban is folyamatosan építik, 
bővítik. A tárgyszavak segítségével hatékonyabb 
lehet a keresés, de sajnos a kezdő oldalon eléggé el 
van rejtve a linkje, pedig nagyon hasznos. Például 
ha a COVID-19 tárgyszóra keresünk, akkor minden 
hivatalos nyelven megjelenik a megnevezés, az All 
resources-ra kattintva pedig már most több mint 600 

találat jelenik meg ezzel a járvánnyal kapcsolatban.26

A felsorolt és részletezett szolgáltatások, mint a Dag 
Hammarskjöld Könyvtár helyben használható doku-
mentumai, az online katalógusa, a honlapjáról széles 
választékban elérhető anyagok, a digitalizálva megje-
lenített, és hamarosan teljességgel elérhető ENSZ do-
kumentumok, és a kapcsolódó, folyamatosan bővülő 
szolgáltatások mind azt jelentik, hogy a nemzetközi 
szervezet fennállásának 75. évében változatlanul el-
kötelezett abban, hogy a tagállamok állampolgárai 
számára magas színvonalon biztosítsa az informáci-
óhoz való teljes körű hozzáférést.

5
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