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Muzeális állományt õrzõ
könyvtárak ötödik

találkozója

Országos Széchényi Könyvtár,
2005. május 6.

Az elektronikus dokumentumok, on-line adatbá-
zisok nagy mértékben könnyítik meg a felhasz-
nálók, köztük a régi könyves szakma mûvelõinek
munkáját. A digitalizált nyomtatványok sok eset-
ben elérhetõbbé és áttekinthetõbbé válnak, mint
az eredeti dokumentumok. Egy-két futó pillantás
miatt nem kell felhozni az unikális nyomtatvá-
nyokat a raktárból, vagyis a digitalizált dokumen-
tumok biztonsági és állományvédelmi szempont-
ból is nagy segítséget jelentenek. A muzeális ál-
lományt õrzõ könyvtárak ötödik találkozója elsõ-
sorban a digitalizálás és az elektronikus doku-
mentumok kérdésével foglalkozott.

Bitskey István elnök elsõként Bánfi Szilviának
(Országos Széchényi Könyvtár, Régi Magyaror-
szági Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztõsé-
ge) adta meg a szót, aki Gigler Gáborral és V.

Ecsedy Judittal közösen elkészített elõadásában
(A kézisajtó korának nyomdászata – az Országos

Széchényi Könyvtár honlapján) egy induló nyom-
dászat- és mûvelõdéstörténeti vállalkozás terve-
zetét ismertette. A nemzeti könyvtár honlapjáról
elérhetõ portál az 1473 és1600 között mûködõ
magyarországi nyomdák, nyomdászok kutatásá-
hoz nyújt majd széles körû ismereteket. Az elõ-
adó a bártfai Gutgesell-nyomda példáját vette
alapul: bemutatta a nyomda könyvdíszeit, iniciá-
léit, a mûhely kiadványait és kapcsolatrendszerét,
valamint közölte a nyomdahelyre vonatkozó leg-
fontosabb mûvek bibliográfiai adatait. A portál
elõnye, hogy közvetlen elérhetõséget tesz majd
lehetõvé a Régi Magyarországi Nyomtatványok

elektronikus változatához és a Clavis typogra-

phorum regionis Carpathicae korszakba vágó
adataihoz, vagyis az érdeklõdõk egy helyen tud-
ják majd megtalálni az egyes nyomdászokra,
nyomdákra vagy nyomtatványokra vonatkozó
információkat.

Brem Walter (Erdélyi Mûszaki Tudományos
Egyesület) az Erdélyben folyó digitalizációs mun-
kák állásáról számolt be. Ismertette a gyûjtemények
tulajdonjogi helyzetét, kitért az uniós csatlakozás után

várható fejleményekre (egyházak és civil szerveze-
tek tulajdon-visszaszolgáltatási kérelmei), és említet-
te a konkrét munkák megkezdését akadályozó bü-
rokratikus nehézségeket. Mint elmondta, egyházi
gyûjtemények esetében a munka szervezésekor a
kéziratok, az unikális példányok, az erdélyi vonat-
kozású dokumentumok és a nemzetközi tudomá-
nyosság számára is fontos iratok digitalizására he-
lyezik a hangsúlyt. Ezt követõen sorra vette az egy-
házi gyûjteményeknél (katolikus, református, unitá-
rius) tapasztalható fejleményeket, a munkák során
tapasztalható egyedi jellegzetességeket. Kiemelte
George Williams professzornak (a kaliforniai Berke-
ley egyetem tanára) az unitárius egyház kulturális
örökségének és a világon élõ unitáriusok erdélyi
kapcsolatainak feltárásában elért eredményeit. Min-
dent összefoglalva megállapítható: egy szervezeti ol-
dalra van szükség, amely világosan megmutatná,
hogy melyik gyûjteményben ki, mikor és mit digi-
talizál! A képi dokumentumok szakszerû kezelésé-
hez és kereséséhez pedig egy katalogizáló program
kellene.

Sipos Gábor (Babes-Bolyai Tudományegye-
tem, Kolozsvár) Kolozsvári RMK-kötet címmel
az általa szerkesztett kötetet (A Kolozsvári Aka-

démiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyûjte-

ményeinek katalógusa. Kolozsvár, 2004.) mutat-
ta be. Mint ismeretes, a Román Akadémia ko-
lozsvári fiókjának könyvtára ma hat történeti
könyvgyûjteményt õriz:
• a kolozsvári római katolikus Lyceum Könyvtára,
• a Református Kollégium Könyvtára,
• a Kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtára,
• a Kolozsvári Ferences Zárda Könyvtára,
• a Balázsfalvi Görög Katolikus Érsekség Köz-

ponti Könyvtára
• és a Szatmári Római Katolikus Püspöki Könyv-

tár anyagát.
Ezek ma mind rendelkeznek Régi Magyar

Könyvtár (RMK)-különgyûjteménnyel. Nagy
örömmel fogadjuk a kötet megjelenését, mivel a
nevezetes állományok katalógusát egy helyen
összegyûjtve, nyomtatott formában tárja elénk. A
mû egyúttal jelzi a könyvtárak különállását is,
mivel az egyes RMK-katalógusokat külön-külön
közlik, vagyis hat-hat mutatót (személy- és hely-
nevek, nyomdamutató) készítettek a kötethez. A
katalógus összeállítói nagy mértékben támaszkod-
tak Jakó Zsigmond adataira, amelyeket az emlí-
tett gyûjteményekben az 1950-es években gyûj-
tött diákjaival feltárás és possessorkutatás közben.
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Hegyi Ádám (SZTE BTK Könyvtártudomá-
nyi Tanszék) Mûvelõdéstörténet és informatika:

MOKKA-R címmel egy készülõ országos régi
nyomtatvány lelõhelyjegyzék (1450 és 1850 kö-
zött nyomtatott, a Kárpát-medencében található
dokumentumok) munkálatairól számolt be. Az
adatbázis jelenleg 45 ezer tétellel rendelkezik. A
tervezés és tesztelés idõszakára szóbeli megálla-
podás alapján a következõ intézmények szolgál-
tattak rekordokat az adatbázis számára:
• Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti

Könyvtár,
• Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi

Könyvtár,
• Dunamelléki Református Egyházkerület Rá-
day Gyûjteménye, Könyvtár,
• Országos Széchényi Könyvtár,
• Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyv-
tár,
• MTA Könyvtára.

Az elképzelések szerint a katalógust össze fog-
ják kapcsolni az Eruditio (http://www. eruditio.hu)

olvasmánytörténeti jegyzékeiben található bibli-
ográfiai leírásokkal.

A tervek között szerepel még, hogy az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban õrzött példányok
digitalizált címlapjait is meg lehessen tekinteni. A
rendszer nemcsak egyszerû könyvtári visszakere-
sést tenne lehetõvé, hanem bonyolultabb össze-
függések feltárását is (pl. egy szerzõt keresve ki
lehetne deríteni, hogy ma hol találhatók az õ tu-
lajdonjegyével ellátott könyvek, és kik olvasták
mûveit a XVII. században).

A továbblépéshez, vagyis – többek között –
ahhoz, hogy újabb könyvtárak is (elsõsorban
egyházi gyûjtemények) bekapcsolódjanak a
programba, szervezett keretek, hivatalos tagsá-
gi rendszer kialakítására van szükség. Remél-
hetõleg a MOKKA-R azokban a gyûjtemé-
nyekben is elõ fogja majd mozdítani a feldol-
gozást, ahol ma minimális vagy semmilyen
könyvtári feltárás nem történik.

Ekler Péter

Országos Széchényi Könyvtár

3M Hungária Kft. 1138 Budapest, Váci út 140. Tel.: 06 (1) 270-7768, fax: 06 (1) 320-0951

Bõvebb információ:


