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Bibliográfiai mûhelyek a társada-
lomtudományi tájékoztatásért

A fenti címmel rendezett országos konferenciát
2009. június 17-én, az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSZK) a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója
közel százfõs közönség elõtt.
A konferencia szándéka szerint egy tíz évvel

ezelõtt, 1999 októberében megtartott rendez-
vény (Tájékoztatás: információs források a hu-
mán- és társadalomtudományokról) folytatásá-
nak tekinthetõ. Tíz év után ismét képet kívánt 
adni egyrészt arról, hogy a társadalomtudo-
mányok egyes ágainak nagy hagyománnyal ren-
delkezõ szakbibliográfiai mûhelyeit milyen kér-
dések foglalkoztatják, másrészt arról, hogy 
milyen új kezdeményezések születtek, illetve
vannak születõben a kevésbé ismert tematikájú
bibliográfiák és adatbázisok területén, kitekintve
az együttmûködési kezdeményezésekre és lehe-
tõségekre is. A konferencia célja az volt, hogy a
bibliográfiákat és adatbázisokat mint a tájékoz-
tatás forrásait mutassa be. A konferencia kereté-
ben emlékezett meg a szekció arról is, hogy hat-
van éve indult el a szakmai (gazdasági, mûszaki,
könyvtári, mezõgazdasági és orvostudományi)
dokumentációs tevékenység Magyarországon, és
akkor jöttek létre az elsõ dokumentációs intéz-
mények. A rendezvényre meghívást kaptak az
érintett „utódintézmények” képviselõi, egy ré-
szük elõadással is.
Az elõadások legtöbbje a Könyvtári Figyelõ

egyik hamarosan megjelenõ számában lesz ol-
vasható, itt csak összefoglalót adunk. (Az érdek-
lõdõk az elõadások vetített képeit az MKE TTSZ
honlapján a www.mke.oszk.hu Szervezetek/
/Társadalomtudományi Szekció menüpont alatt
érhetik el.)
Az elsõ elõadás történelmi visszapillantás volt

egy hatvan éve történt eseményre, az Országos
Dokumentációs Központ létrehozására Kégli 
Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár nyu-
galmazott osztályvezetõje segítségével, aki a

szekció felkérésére elvállalta, hogy a tõle meg-
szokott alapossággal utánanéz az akkor történ-
teknek. Az elõadást hosszas kutatómunka elõzte
meg a Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és
Könyvtártudományi Szakkönyvtárának anyagá-
ban. Bár a téma egyeseknek elõzetesen meglehe-
tõsen száraznak tûnhetett, az elõadás rendkívül
érdekesnek és színesnek bizonyult, többek kö-
zött azért, mert a könyvtártörténet adott korsza-
kának szereplõit is felidézte, valamint az akkor
létrejött szakmai központok jogutódait – a mai
szakkönyvtárakat – is megnevezte.
Redl Károly arról számolt be, hogyan születtek,

újulnak meg és válnak az internet segítségével
széles körben hozzáférhetõvé az Országgyûlési
Könyvtár által épített, jól ismert szakirodalmi
(magyar jogi, külföldi jogi) és sajtóadatbázisok
(PRESSDOK, HUNDOK, Világpolitikai infor-
mációs adatbázis).
A negyvenéves magyar szociológiai bibliográ-

fia hagyományairól és megújulásáról szólt
Karbach Erika (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
– FSZEK) elõadása. Felhívta a figyelmet a
FSZEK Szociológiai Gyûjteményének honlap-
ján kínált sokrétû tájékoztatási szolgáltatásokra 
is, amelyek a bibliográfiai mûhely munkájára
épülnek.
A Budapesti Corvinus Egyetem Központi

Könyvtár képviseletében került sor Nagy Zsu-
zsanna elõadására Információs köztér, tájékozta-
tás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai
címmel. A közgazdasági szakbibliográfiai mun-
ka múltja és a legfontosabb bibliográfiák felidé-
zése után sorra vette az 1990-es és a 2000-es
évek változásait, majd rátért az egyetemi könyv-
tárak feladataira, létjogosultságára, és arra, hogy
mit tehetnek a könyvtárak anyaintézményük 
sikeres önmegjelenítésének támogatása érde-
kében.
A délelõtti program utolsó elõadásában Len-

csés Ákos (KSH Könyvtár) adott bevezetést a 
hazai és nemzetközi statisztikai bibliográfiai for-
rásokba, kitérve arra is, milyen szerepet játsza-
nak a tájékoztató könyvtáros munkájában. Elõ-
adásában felhívta a figyelmet a KSH Könyvtár
kiadványainak fontosságára is.
A délutáni ülésen elõször Csík Tibor foglalta

össze az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
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Múzeumnak (OPKM) – amely több mint ötven
éve gondozza a pedagógiai szakbibliográfiák kü-
lönbözõ formáit – a neveléstudomány és az 
oktatásügy területén végzett bibliográfiai tevé-
kenysége történetét és aktuális kérdéseit. 
A könyvtárak együttmûködésében épülõ adatbá-
zisok között a MOKKA-ról, a HUMANUS-ról,
a Magyar Digitális Képkönyvtárról és a tanköny-
vek feldolgozásában az OSZK-val történõ mun-
kamegosztásról (felsõoktatás: OSZK, közoktatás:
OPKM) is szólt. Kitért az OPKM pedagógiai
szakmai tevékenysége keretében szerkesztett 
segédletekre, idõszaki és monografikus kiadvá-
nyokra is, amelyek egy része az iskolai könyv-
tárügyet támogatja.
Papp Anna Mária az Országos Idegennyelvû

Könyvtár nemzetiségi és dokumentációs osztály
képviseletében jött el a konferenciára, hogy be-
mutassa, hogyan válaszol az intézmény a gyorsan
változó információs igényekre (a kulcsszavak:
távhasználat, digitális tartalom, együttmûködés).
Kifejtette, hogy a kooperációnak köszönhetõen a
bibliográfiai rendszerben fokozatosan megvaló-
sulhat a tudományterületek teljes körû lefedése;
az azonos elvek alapján történõ, részletes tartal-
mi és formai feltárás; a teljes szöveg szolgáltatá-
sa. Ezáltal ki lehet küszöbölni az átfedéseket; az
együttmûködés a szakma számára állandó kihí-
vással jár, és a szakmai fejlõdés lehetõségét hor-
dozza; a felhasználó egységes, értéknövelt, az
igényeknek megfelelõ szolgáltatáshoz jut hozzá.
Jobst Ágnes (Állambiztonsági Szolgálatok Tör-

téneti Levéltára) egy olyan vállalkozásról számolt
be, amely a tudományos kutatók és a hétköznapi
emberek érdeklõdését egyaránt felkeltheti. Elõ-
adásában az Állambiztonsági bibliográfia (1945–
1990) elõkészületeit, kezdeti szakaszát foglalta
rendszerbe, és a felmerülõ dilemmákat is megosz-
totta hallgatóival.
A szakbibliográfiai tevékenységgel foglalkozó

korábbi szakirodalmi dokumentumok (többek
között Fügedi Péterné: Kurrens nemzeti szakbib-
liográfiáink elemzése, A bibliográfiai konferen-
ciák anyagai – legutóbb 1990-ben, Vajda Erik
megvalósíthatósági tanulmánya) közül mind-
egyik – keletkezésének idõpontjától függetlenül
– az együttmûködés fontosságát emelte ki. 
Az utolsó elõadásban Tamás Kincsõ a bibliográ-

fiai mûhelyek együttmûködésének lehetõségérõl
szólt az OSZK-nak a könyvtárak együttmûködé-
sével megvalósuló bibliográfiai vállalkozását, a

HUMANUS adatbázist, mégpedig annak újabb
eredményeit bemutatva – tömörségre törekedve
és igen célratörõen. A HUMANUS adatbázisban
végzett közös munkát több elõadó is említette, és
Tamás Kincsõ is többször utalt a könyvtártudo-
mányi dokumentáció és kiadvány-elõállítás pél-
dájára, amely szintén a HUMANUS adatbázisban
folyik.
Még ez az idõvel jól gazdálkodó, egész napos

konferencia sem vállalkozhatott a tárgyalt bibli-
ográfiák és adatbázisok olyan alapos kritikai
elemzésére, mint amilyen a társadalomtudomá-
nyi adatbázisokról jelent meg a Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatás Adattármustra rovatában
(a 2007. évi 1. számban). Ehhez más mûfajú ösz-
szejövetelekre, mûhelybeszélgetésekre vagy
szemináriumokra lenne szükség. Erre lenne is
igény; ezt jelezte az elõadásokat követõ kerekasz-
tal-beszélgetés, és ezt mutatják a szervezõkhöz
beérkezett visszajelzések. Ha sikerül megfe-
lelõ partnerekre találni, lesz folytatása a rendez-
vénynek. ■
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Gutenberg Könyvesiskola

A Gutenberg Könyvesiskola 2009 szeptem-
berében tizennyolcadszorra indítja el egy-
éves, nappali tagozatos könyvkereskedõi
szakképzési évfolyamát. 

Olyan érettségizett, 22. évüket még be nem
töltött fiatalokat várunk (idén még az 1987-
ben születetteket is), akik érdeklõdnek a
könyv, az irodalom, a történelem iránt, akik
nem jutottak be felsõoktatási intézménybe,
de szeretnének egy tartalmas évet eltöltve
megismerkedni egy változatos, mozgalmas,
szép szakmával.

Alapítványi iskolánk a Hatágú Síp Ala-
pítvány fenntartásában tandíjmentesen mû-
ködik.

Mivel iskolarendszerben (mint egy gimnáziu-
mi 5. év) oktatunk, mindazok a juttatások
(családi pótlék, diákigazolvány és a ma már
létfontosságú egészségbiztosítás) járnak hall-
gatóinknak, amelyek a korábbi tanévekben.

Információ: www.konyvesiskola.hu


