
 

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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