
 

A könyvtári szaklapok szerkesztőségeinek nyilatkozata 

Kedves Kollégák! 
 
2014. február 19-én az országos könyvtári szak-
lapok (Könyv és Nevelés; Könyv, Könyvtár, Könyv-
táros; Könyvtári Figyelő; Könyvtári Levelező/lap; 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás) szerkesztői 
találkozót tartottak, hogy egyeztessék, milyen ha-
tással van a szaklapokra az NKA-támogatás meg-
szűnése/jelentős csökkenése, és mit tehetnek a 
szaklapok ebben a helyzetben. 
 
A résztvevők szükségesnek tartják, hogy folyama-
tosan konzultáljanak egymással, ezért megalapí-
tották A könyvtári lapok fórumát, melynek tagjai az 
országos könyvtári szaklapok szerkesztői, akik 
alapvetően levelezőlistán tartják a kapcsolatot, és 
alkalmanként személyesen találkoznak egymással. 
 
A szerkesztők megállapították, hogy 2014-ben a 
szakfolyóiratoknak a korábbinál jelentősen szű-
kebb lehetőségeik nyílnak a gazdálkodásra, ami 
kihat a tartalmukra és a terjedelmükre is. Az or-
szágos szaklapok szerkesztőinek az a tapasztala-
ta, hogy az olvasók nagy többsége ragaszkodik a 
nyomtatott lapszámokhoz. A jövőbeni pályázatokra 
való felkészülés jegyében, amelyek előreláthatólag 
az online közreadásra összpontosítanak, a szer-
kesztők megegyeztek abban, hogy az év folyamán 
közös munkával tisztázzák és kikalkulálják az 
online közreadás várható teendőit és költségeit 
(indulás, fenntartás, migráció, tárhely, színvonalas 
keresés stb.). 
 
Szükségesnek tartják továbbá, hogy késő tavasz-
szal kerüljön sor közös online felmérésre a szak-

mai folyóiratok iránti igényekről, azok használatá-
ról, a tervezett fejlesztésekről. (A közös kérdőívet 
az egyes lapokra külön vonatkozó kérdések egé-
szítik majd ki.) A szerkesztőségek vállalták, hogy e 
munka támogatására, annak kiindulásaként megfo-
galmazzák és megosztják egymással egyedi jellem-
zőiket (profil, célközönség stb.) és jövőképüket. 
 
A szerkesztők szerint nagyon fontos, hogy a 
szakmai folyóiratok kerüljenek be a készülő orszá-
gos könyvtári stratégiába, például a könyvtárosok 
életpálya-modellje kapcsán az élethosszig tartó 
tanulás alapvető forrásaiként. 
 
A fórum működéséről a szerkesztők a szakfolyó-
iratokban és a szakmai levelező listákon hírt ad-
nak. A fórum közleményei az interneten is olvasha-
tók lesznek: 
http://ki.oszk.hu/konyvtar/lapok- foruma/.  
 
Budapest, 2014. március 11.  
 
A könyvtári lapok fórumának résztvevői: 
Bánkeszi Lajosné (3K), 
Berke Barnabásné (TMT), 
Csík Tibor (KN), 
Feimer Ágnes (KF), 
Fonyó Istvánné (TMT), 
Fülöp Ágnes (KLL), 
Hegyközi Ilona (KF), 
Kovács Katalin (KF), 
Mezey László Miklós (3K) 
 

(Összeállította: Hegyközi Ilona) 

 
 

A TMT profilja és célközönsége 

Profil 

A „Tudományos és Műszaki Tájékoztatás”, lektorált könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat. Megje-
lenik havonként. 
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Témakör 

A könyvtárakban, legfőképpen a hazai könyvtárakban folyó tudományos tájékoztatás. 

A tudományos ismerethordozókkal foglalkozó tájékoztatás. 

A tudományos közlemények (ismerethordozók, információforrások) megszerzéséről, tárolásáról, feldolgo-
zásáról, visszakereséséről, továbbításáról (terjesztésérő) és hasznosításáról való tájékoztatás. 

A hozzáférhetőségre és a hozzáférhetőség módjára vonatkozó tájékoztatás. 

Tájékoztatás az információs rendszerekről és a szolgáltatások fejlesztéséről, ezek módszereiről. 

A nemzetközi helyzet és trendek ismertetése, értékelése.  

Adatbázisok létrehozásában, fejlesztésében, integrálásában, közös használatában bekövetkező, illetve 
tervezett rendszerek. 

A tájékoztatáshoz kialakult módszerek, eszközök tudományos irodalmának feltárása. 

Az e-dokumentumok kérdései: digitalizálás, létrehozás, beszerzés, kölcsönzés. 

Szabványosítás. 

A felsőoktatási közösség folyamatos, magas szintű tájékoztatása. 

A kutatási és felsőoktatási közösség szerepe a széles körű informatikai fejlődésben. 

A fejlett országokban élen járó képzési, oktatási kérdések, módszerek és gyakorlatok. 

Az oktatás minősége, követelményei. 

Célközönség 

A könyvtár- és tájékoztatásügy területén dolgozó könyvtárosok, információs szakemberek, a korszerű in-
formációs technika könyvtári, tájékoztatási alkalmazásával foglalkozó számítástechnikai és más szakembe-
rek, könyvtár- és információtudomány oktatói és hallgatói. 
A TMT elmúlt 21 évfolyama tartalmának alapján összeállította 

Berke Barnabásné 
 
 

Ingyenes könyv az internetes biztonságról 

Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett meg a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A könyv közérthető nyelven íródott, így bárki 
számára értelmezhető műről van szó. 
 
Az NJSZT nyilvánosan elérhetővé tette informatikai biztonságról szóló könyvét, melyet bárki letölthet. A 
térítésmentes szolgáltatással az NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismerete-
ket a számítógép-használók informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez. 
 
A mű különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre komolyabb koc-
kázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés egyre fontosabb tár-
sadalmi feladat. 
 
Forrás: Prím Online, 2014. március 3. http://hirek.prim.hu/cikk/103549/ 
 

(F.I.) 
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