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Summaries 

 

SIPOS, A. M.: Libraries and the internet, 

instead of libraries or the internet  ................ 211 

The intensive process of electronic transformation of 

libraries started in Hungary in the second half of the 

1990s. At first, the most important task was to man-

age cataloguing and circulation electronically; later, 

integrated library software was introduced, and finally, 

libraries began to offer online services of different 

types and levels. The resulting changes became 

evident to library users at the final stage. Online, web-

based services enabled them to use many library 

services remotely, without visiting libraries in-person. 

Remote library services, adapted to the mobile way of 

life and the accelerating tempo of the 21
st
 century, 

have become increasingly popular all over the world, 

and now constitute a dominant and dynamically grow-

ing part of library use. This trend, as evidenced by 

statistical data, demonstrates a substantial and in-

creasing social demand for libraries as content-

providing organisations, consequently, instead of 

discussing the question “libraries or the internet”, we 

should focus on issues of “libraries and the internet”. 

The study deals with the impact of the above trends 

and processes on library use in Hungary, along with 

the wider availability of new services, as well as with 

the change in the ratio of in-person and remote library 

use. It also discusses whether the primary users of 

different types of libraries, meeting various types of 

demand, are any different from each other in this 

respect, or these tendencies are present and typical 

in all library types. As the Hungarian national library 

statistics started to publish data on remote use in 

2006 only, the study discusses data from the past 

seven years (2006 through 2012). 

DANI, E. – BODA, I.: Visibility, science, open 

access. Examining the visibility of research 

findings in the V4 countries  .......................... 225 

Nowadays it is becoming increasingly important for 

scientific institutions (including universities) and their 

researchers to make their scientific achievement 

visible on networks. It was one of the phenomena 

having launched the open access movement (as first, 

in the natural sciences). Open access philosophy 

focused on the free availability of research articles 

and studies. In the background, however, there is a 

crisis of subscription to journals: subscription fees 

have increased to such an extent that it is extremely 

difficult for universities, research institutions and li-

braries to guarantee the funds required for subscrip-

tions. As a next step, free repositories were set up, 

following the development of the EPrints software. 

KEREKES, P.: Self-publishing: book 

tsunami or a renewal of books? Some 

features, scope and trends  ............................ 235 

Self-publishing is a new phenomenon in the culture of 

e-books. Within this scheme it is the author who up-

loads his/her work to a book store, and decides about 

its future fate. In accordance with his/her intentions 

and preferences he/she determines the price, the 

place(s) of publishing (whether it is sold in Hungary 

only or on global sites as well), and the work’s main 

features regarding format. It can be stated that the 

author can directly deliver the work meant for publish-

ing to those interested. Thus, this new book move-

ment bears the name: independent publication, or, 

alternatively, independent author. 

UNGVÁRY, R.: Erik Vajda’s theoretical 

work ................................................................... 242 

Erik Vajda was an outstanding personality of Hungar-

ian librarianship whose recent death is a serious loss 

for library science. His professional activities in Hun-

gary and internationally have largely influenced the 

development of UDC, and his name had been regis-

tered in the chronicles of FID, IFLA, UNISIST and 

ISO as well. He acted as a leading figure of several 

fundamental library development initiatives. 
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Sipos Anna Magdolna 

A könyvtár vagy internet helyett a könyvtár és 

internet 

A hazai könyvtárak elektronikus átalakulása, pontosabban szólva annak intenzív szakasza 

az 1990-es évek második felétől jellemző. A folyamat meghatározó kísérőjelensége egy-

részről a Gutenberg-galaxis végének jóslata, másrészről pedig a Neumann-galaxis jelen-

ségeinek eliminálása. Vajon a mindennapok könyvtárhasználatának országos statisztikai 

adatai az egyik vagy a másik szélsőséges véleményt támasztják-e alá, vagy az igazság ez 

esetben is valahol a mediánban van? Indokolt-e szembeállítani a könyvtárat és az interne-

tet? Véleményünk szerint ezt a kérdést a könyvtárat használók, az olvasók már eldöntötték 

helyettünk. Ugyan még továbbra is össze-összecsapnak a „bookless library” és a 

„bookfull library” teoretikusai, ám a könyvtárat használókat továbbra is csupán az a na-

gyon is gyakorlati jellegű kérdés foglalkoztatja, ami mindig is: a tanulmányaikhoz, kutatá-

saikhoz, munkájukhoz, hobbijukhoz, továbbá pusztán az olvasás öröméhez szükséges 

információs forrásokhoz, művekhez, olvasmányaikhoz a lehető legteljesebben, a lehető 

leggyorsabban, a lehető legkisebb idő és anyagiak ráfordításával hozzájuthassanak. 

A könyvtár – több évezredes története során a 

folyamatosan változó igények által meghatározott 

szempontok szerint – dokumentumokat gyűjt; az 

összegyűjtött dokumentumokat – szintén definiált 

és történelmileg változó szempontok figyelembe-

vételével – feldolgozza, megőrzi és az előzőkhöz 

hasonló históriai, társadalmi determináltsággal a 

könyvtárat használók rendelkezésére bocsátja. Ha 

e folyamat mélyebb rétegeit is vizsgáljuk, azt lát-

hatjuk, hogy a klasszikus könyvtárkép az utóbbi 

évszázadokban lezajlott információs forradalmak 

eredményeként folyamatosan és lényegesen bő-

vült, differenciálódott. Az elektronizáció és a digitá-

lis technika robbanásszerű könyvtári elterjedése és 

ezzel a könyvtári tevékenység újabb szélesedése 

a távközlési csatornákon át történő, a távoli eléré-

sű források, adatbázisok offline használatával kez-

dődött, majd már az interaktivitást lehetővé tevő 

online eléréssel folytatódott, és kiteljesedése nap-

jainkban zajlik a web2.0 alkalmazásokra alapozott 

közösségi használattal. A digitális technika könyv-

tári felhasználásának kiteljesedését jelentette a 

bibliotékákba érkező dokumentumok adatairól, a 

metaadatokról készült információs adatbázisok 

digitális előállítási lehetőségeinek és az így létre-

hozott információs bázisok online elérhetőségé-

nek, majd közösségi szerkesztésének megterem-

tése. Ezzel a könyvtárak maguk is szabad hozzá-

férésű adatbázisgazdákká váltak és az internet 

elérhetőségével az információk kezelésének to-

vábbi, újabb lehetőségei nyíltak meg. A megszo-

kott korábbi könyvtári információkeresési gyakorla-

tot kiegészíti több, a további keresések végzésére 

alkalmas adatbázis, a primer, szekunder és tercier 

információkat tartalmazó forrás használatának 

kínálata. Az internet nyújtotta kommunikáció lehe-

tőségével korábban soha nem látott mennyiségű 

információs forrásban történő egyidejű keresés 

valósulhat meg. 

 

E folyamathoz szorosan hozzátartozik az is, hogy 

a köztudatban élő, klasszikus könyvtárképet az 

elmélyült olvasás, tanulmányozás, a fóliánsok, a 

nyugalom palotájának csendjét felbolygatta az 

információs és a tudásközpontú társadalom vízió-

ja, majd valósága. A könyvek és a könyvtár jövőjé-

ről megjelent, könyvtárnyi mennyiségű írás egy 

része – tegyük hozzá azt is, hogy mint minden új 

média megjelenése esetén – vészharangokat kon-

gatott a könyv és az olvasás kultúrája felett, a Gu-

tenberg-galaxis végét jósolva, mások pedig igye-

keztek eliminálni az információs bumm, a Neu-

mann-galaxis hatásait. Magunk a két szélsőséges 

nézet között foglalunk e témában állást: ahogyan 

az információközvetítő elemek története során 

bármikor, úgy az információs és a tudásalapú tár-

sadalomban is megtalálják majd saját helyüket a 

különböző ismerethordozók, közöttük az írásos 

kultúrát közvetítő könyvek és folyóiratok is, csak-

úgy, mint az új, az elektronikus, illetve digitális 

dokumentumoknak nevezettek. Miközben – véle-

ményünk szerint – a hagyományos írásbeliség 



Sipos A. M.: A könyvtár vagy internet helyett a könyvtár és internet 

212 

kultúrájának nincs félnivalója a kiszorulástól, sőt az 

írás újabb közlési csatorna meghatározó kódrend-

szerévé is vált, aközben használatukban vitathatat-

lanul alapvető változásokat hozott a digitális úton 

elérhető egyéb dokumentumok megjelenése, elter-

jedése és egyre népszerűbbé válása. A hagyomá-

nyos könyvtárkép legmeghatározóbb attribútumai 

– a könyvekkel, folyóiratokkal tömött könyvespol-

cok, raktárak – újabb jellemzőkkel bővültek: a mo-

nitorokkal, a klaviatúrákkal, a vonalkódokkal, a 

QR-kódokkal, az internetes csatlakozást lehetővé 

tevő kábelcsatornákkal, illetve wifieszközökkel, e-

book-olvasókkal, hogy csupán a leglátványosabb 

elemeket említsük. 

 

Ám miközben – és nem csupán a könyvtárszakmai 

berkekben – továbbra is össze-összecsapnak a 

„bookless library” és a „bookfull library” hívei, addig 

a könyvtárat használókat továbbra is csupán az 

foglalkoztatja, ami mindig is: a tanulmányaikhoz, 

kutatásaikhoz, munkájukhoz, hobbijukhoz, továbbá 

pusztán az olvasás öröméhez szükséges informá-

ciós forrásokhoz, művekhez, olvasmányaikhoz a 

lehető legteljesebben, a lehető leggyorsabban, a 

lehető legkisebb idő és anyagiak ráfordításával 

hozzájuthassanak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 

a valós és a potenciális könyvtárhasználók, akik-

nek érdekében és szolgálatában a könyvtárak 

működtetése, fenntartása történik, sem maradhat-

tak kívül ezeken a változásokon. Egyrészről azért, 

mert a társadalom és az egyén életének többi 

színterén is hatottak az elektronizációs, digitális 

folyamatok, másrészt pedig azért, mert a korábbi, 

meghatározóan papíralapon elérhető könyvtári 

szolgáltatásokhoz ma már nagy részben az elekt-

ronikus csatornákon át vezet az út. Ráadásul az 

utóbbi sokkal kényelmesebben, akár otthonról 

pizsamában, papucsban, az idő- és a térbeli korlá-

toktól függetlenül érhető el: mindig, mindenhol, 

ahol a hálózat működik, rendelkezésre áll. Mind-

ezeken túl a világhálón működő könyvtári szolgál-

tatások népszerűségéhez az is nagyban hozzájá-

rult, hogy különösen a digitális bennszülött gene-

ráció körében egyre inkább a mindennapok divat-

jává is vált az IKT-eszközök használata. E jelen-

ségek nyomán ismét csak megkondították a ha-

rangokat a könyvtárak, a könyvtári szolgáltatások 

szükségessége, fenntarthatósága fölött. Írásunk 

összeállításával az volt a célunk, hogy megvizsgál-

juk a pro és kontra megszólalók állításainak a va-

lóság által igazolt tartalmát. Vajon a mindennapok 

könyvtárhasználatának országos statisztikai adatai 

az egyik vagy a másik szélsőséges véleményt 

támasztják-e alá, vagy az igazság ez esetben is 

valahol a mediánban van? Indokolt-e szembeállí-

tani a könyvtárat és az internetet, vagyis azt kíván-

juk-e igazolni, amit írásunk címe is sugall: a könyv-

tár vagy internet gondolata helyett a könyvtár és 

internet-e a helyes irány? 

 

Mindezek kutatására és igazolására a kvantálható-

sági szempontokat lehetővé tevő hazai országos 

könyvtári statisztikai adatsorokat használtuk [1], 

amelyek segítségével – az IKT-eszközök és a 

digitális tartalmak széles körű terjedésének kö-

szönhetően – igen szemléletesen rajzolhatók meg 

az utóbbi néhány év könyvtárhasználati szokásai-

nak változásai. A számszerű adatok mögött kibon-

takozó folyamatok mindenekelőtt azt mutatják, 

hogy a könyvtári tartalmak, a könyvtári szolgáltatá-

sok iránt az utóbbi években sem csökkent az 

igény. Ellenkezőleg! A könyvtárhasználatok száma 

folyamatosan növekszik. Mindössze annyi történt, 

hogy a korábbi egycsatornás, és kizárólag a sze-

mélyes látogatással megvalósuló szolgáltatási 

platform kibővült a távoli elérésű igénybevétel le-

hetőségével.
1
 

 

Ám a következőkben bemutatásra kerülő adatok 

és tendenciák valóra válásának elengedhetetlenül 

fontos, ugyanakkor a könyvtárügyön kívüli tárgyi 

és emberi tényezőkön múló feltételeiben is komoly 

módosulásoknak kellett történnie ahhoz, hogy a 

könyvtárak szolgáltatási rendszerének igénybevé-

telében megtörténhessenek a változások. E ténye-

zők közül itt most csupán két elemet emelünk ki: 

az internetnek a lakosság széles körében történő 

elterjedése, vagyis magának a hálózatnak mint 

technikai feltételnek a megléte; továbbá az inter-

net-penetráció, a világháló használatára való haj-

landóság növekedése. E szempontok figyelembe-

vétele késztette a technikai feltételek adatainak 

vizsgálatát, amelyet a releváns statisztikai adatok-

ból gyűjtöttünk össze. Ugyanakkor meg kell je-

gyeznünk, hogy az internet használatára, ponto-

sabban szólva annak humán tényezőire vonatko-

zóan szinte alig állnak rendelkezésünkre olyan 

adatok, információk, amelyek a hálózat használa-

tának mélyebb rétegeit, szokásait, motivációit stb. 

mutatnák be, ezért e téren csupán sekélyebb mér-

tékű összefüggésekre tudunk majd rámutatni. 

Mindazonáltal dolgozatunk vizsgálatában ezek 

csupán mint környezeti tényezők bemutatásának 

szempontjaiként merülnek fel, így munkánk fóku-

szában nem ez, hanem a könyvtárhasználat utóbbi 

hét évben történt változásainak feltérképezése, 

valamint e változások tendenciájának meghatáro-

zása áll. Írásunkban választ keresünk arra a kér-

désre is, hogy e téren a különböző könyvtártípuso-

kat szignifikáns különbözőségek, vagy inkább ha-
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sonlóságok jellemzik. Végül kísérletet teszünk 

arra, hogy az adatok, elemzések, jellemző folya-

matok felderítése alapján meghatározzuk azokat 

az irányokat, feladatokat, amelyeket a hazai 

könyvtárügynek a jelenleginél jóval hangsúlyosab-

ban kell képviselnie és megvalósítania annak ér-

dekében, hogy a könyvtárak valóban eleget is 

tudjanak tenni az információs és tudásalapú társa-

dalom fejlődési folyamatai által diktált igényeknek 

és az ezekből eredő gyors változásoknak. 

 

 

A technikai és a humán tényezők 

vizsgálata: az internet-ellátottság és az 

internethasználat változásai 

 

Hazánkat az internet-ellátottság és internethaszná-

lat alapján sok éven keresztül az európai közeg-

ben történő összehasonlítások során a közepesnél 

gyengébbet, majd a közepes szintet mutató orszá-

gok közé sorolták. Ugyanakkor a magyarországi 

adatok önmagukban folyamatos és dinamikus 

növekedést mutattak. Ennek szemléltetésére álljon 

itt a Központi Statisztikai Hivatal internet-

előfizetésre vonatkozó adatsora [2], továbbá az 

azok alapján a szerző által készített diagram (1. 

ábra). 

 

 

A diagramon szereplő vonal egyértelműen mutatja 

a több mint egy évtizednyi növekedés tendenciáit, 

amelynek során a hazai internet-előfizetés mértéke 

közel tízszeresére növekedett. Mindezeken túl az 

is jól látható, hogy a növekedés mértéke nem 

egyenletes, hanem annak dinamizmusa szerint 

három szakaszra tagolható. Az első szakasz 2003 

és 2005 közé tehető, amikor ugyan folyamatos és 

egyenletes, de a későbbi szakaszokhoz viszonyí-

tottan mérsékelt a növekedés. A második szakasz 

2006 és 2010 között érzékelhető. Ez alatt az öt év 

alatt az internet-előfizetés növekedésében lénye-

gesen nagyobb ütemet látunk, mint az első sza-

kaszban, az éves növekedés mértéke minden 

évben mintegy félmillióra tehető. Ám a legerősebb 

növekedési dinamizmust az utolsó három év mu-

tatja: 2011 és 2013 között évente átlagosan egy-

millióval, vagyis az előző szakaszhoz képest dupla 

mértékű emelkedést tapasztalhatunk; évről évre 

közel húsz százalékos a növekedés aránya. Így 

2013 végére az előfizetések száma megközelítette 

a 6,5 milliót. Az utóbbi évek jelentős változást hoz-

tak a tekintetben is, hogy egyre nagyobb teret 

nyert az egyéni előfizetők aránya: 2013-ban ez az 

arány már háromnegyedet tett ki, míg az üzleti 

előfizetések csupán a teljes mennyiség egynegye-

dét jelentették. Néhány évvel korábban ezek az 

adatok éppen fordított arányokat mutattak. 

 
 

1. ábra Az internet-előfizetések száma Magyarországon 2003–2013 között 

AZ INTERNET-ELŐFIZETÉSEK SZÁMA MAGYAROROSZÁGON 2003-2013 KÖZÖTT
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A globális adatsorok részletezőbb vizsgálata már 

átvezet ahhoz a kérdéskörhöz, amelyben az inter-

nethasználat mélyebb rétegeire kívánunk rámutat-

ni. Ezek az adatok, már lehetőséget adnak arra is, 

hogy vertikális összefüggéseket is bemutathas-

sunk, továbbá a humán faktor legfőbb fejlődési 

irányait is érinthessük. A Nemzeti Média és Hírköz-

lési Hatóság 2013-ra vonatkozó adatközlése sze-

rint ma már a háztartások 61 százalékában tudnak 

az internethez hozzáférni; a közvetítő eszköz lehet 

számítógép vagy okos telefon. [3] Ugyanebben a 

jelentésben találhatjuk meg a 2003 és 2013 közötti 

évek internethasználatának és -elérési lehetősége-

inek változásairól szóló adatokat is. Míg 2003-ban 

a 14 év feletti lakosságnak mindössze 21 százalé-

ka használta az internetet, addig 2013-ra a magyar 

lakosság internethasználata több mint háromszo-

rosára, 66 százalékra növekedett, vagyis egy évti-

zed alatt csaknem megfordult az arány. Ugyanak-

kor az is tanulságos, hogy míg 2003-ban – ugyan-

ebben a korosztályban – a 20 százalékos internet-

használat otthoni aránya mindössze 8 százalékot, 

a más helyen való használat pedig 13 százalékot 

tett ki, addig 2013-ban a 66 százalékból 61 száza-

lékot ért el az otthon is internetezők aránya, és 

mindössze 5 százaléka a lakosságnak az, aki csak 

az otthonon kívül használja a világhálót. A tizenegy 

év adatsorainak e szempontból történő további 

vizsgálata azt mutatja, hogy az otthoni internetel-

érésben 2006-ról 2007-re történik lényeges arány-

emelkedés, a korábbi és a későbbi egyszámjegyes 

növekedéssel szemben, ekkor 11 százalékkal nőtt 

az otthon is internetezők aránya. Természetesen 

ezzel párhuzamosan csökken azoknak a száma, 

akik otthon nem használják a világhálót.
2
 

 

Közismert, hogy a lakosság korcsoportonkénti 

megoszlása jelentősen eltérő internetezési szoká-

sokat mutat. A legintenzívebb használatot a digitá-

lis bennszülött korosztály mutatja, és az egyének 

korának növekedésével egyre inkább csökken a 

világháló és tegyük hozzá, hogy a számítógép 

egyéb célú használata is. Ugyanakkor éppen az 

utóbbi évek (2010–2013 közötti) adatsorai azt mu-

tatják, hogy az idősebb korosztályban is egyre 

nagyobb az internethasználók aránya. A 40 és 59 

éves korosztály, vagyis a középgeneráció körében 

a megjelölt négy év alatt 49-ről 65 százalékra, míg 

a hatvan év felettieknél 15-ről 29 százalékra emel-

kedett az internetet otthon használók aránya. Az 

utóbbi korosztály esetében 2012 és 2013 között 

csaknem 10 százalékos volt az emelkedés. Ez azt 

jelenti, hogy az otthoni internethasználatban e 

korcsoportban a legintenzívebb az emelkedés 

mértéke. Érdekes adat, hogy a 14-39 éveseknél 

ezzel szemben – jóllehet igen kis mértékű, de 

mégis – csökkenés mutatkozik. [3] 

 

Kutatásunk szempontjából érdemesnek tartjuk azt 

is megvizsgálni, hogy a hálózaton történő munkál-

kodásnak milyen céljai vannak. Jóllehet e téren 

lényegesen kevesebb ismeretünk van, mint a pe-

netráció esetében, ám a könyvtárak szolgáltatási 

rendszere igénybevétele változásainak vizsgálata 

során fontosnak tartjuk azt láttatni, hogy a könyvtá-

rak által betöltött főbb funkciók megjelennek-e az 

internethasználat céljaiban. Gondolunk itt például 

az információszerzésre, a tájékozódásra, a tanu-

lásra, továbbá a munkavégzéshez szükséges tu-

dás bővítésére. Feltételezésünk az, hogy ha az 

internethasználat céljai között ezek a hagyomá-

nyosan a könyvtári szolgáltatásokhoz kötődő funk-

ciók markánsan megjelennek, úgy e tevékenysé-

gekben a könyvtárak szolgáltatásai feltétlenül az 

egyik fő használati forrást jelenthetik. A közelmúlt-

ban szintén a Nemzeti Média és Hírközlési Ható-

ság végeztetett e témában empirikus kutatást, 

amelynek eredményei azt mutatják, hogy az inter-

nethasználat túlnyomó része tanulási, információ-

szerzési, tájékozódási, valamint a munkavégzés-

hez szükséges tudás bővítésére irányuló célokat 

szolgál. [4] A közzétett adatok azt mutatják, hogy a 

magyar lakosság internethasználatát a 14 éven 

felüliek körében túlnyomórészt az információszer-

zés, az informálódás
3
 határozza meg. A három 

évre (2010–2012) kiterjesztett mérési eredmények 

egyben azt is reprezentálják, hogy ez a funkció a 

nethasználat mintegy 90-95 százalékát teszi ki. A 

második legnépszerűbb internetes tevékenység a 

neten történő társas élet folytatása
4
; ez a világháló 

használatában átlagosan 80-85 százalékot jelent. 

A harmadik legnépszerűbb internet-használati célt 

a kötelességteljesítésben
5
 jelölték meg, ez a tevé-

kenységcsoport 80 százalékos részesedést mu-

tat
6
. Véleményünk szerint a könyvtári szolgáltatá-

sok elsősorban a kötelességteljesítés célban meg-

jelölt tevékenységek egy részénél számíthatnak 

hasznosságra: a tanulás, az anyaggyűjtés, az in-

formációszerzés tanulmányokhoz, információszer-

zés munkához, kapcsolattartás és ügyintézés ta-

nítványokkal. Ezeken kívül, nagyságrendekkel 

kisebb mértékben ugyan, de a könyvtári szolgálta-

tásokat vonzhatják az informálódási célú tevé-

kenységcsoportok, bár ezekhez már többnyire 

nem szükséges a könyvtári közvetítés, hanem a 

direkt utak a járatosak. 

 

Az internetezési szokások vizsgálatában még egy 

utolsó szempontot szeretnénk kifejteni. A Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatóság megbízásából vég-
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zett felmérés kiterjedt arra is, hogy a magyar la-

kosság 14 éven felüli része az otthonán kívül jel-

lemzően mely helyszíneken internetezik. Ebből a 

szempontból a könyvtárak és a közösségi házak, 

valamint a teleházak kerültek egy kategóriába, és 

az eredmények azt mutatják, hogy az internet ott-

honon kívül történő használatában ezek a helyszí-

nek ma már egyáltalán nem népszerűek: a 12 

kategóriából a nyolcadik helyen állnak, átlagosan 

13-15 százalékos részesedéssel. Az iskolák és az 

iskolai könyvtárak egy hellyel előzik meg a nyilvá-

nos könyvtárakat, 18-20 százalékos részesedés-

sel. Ennél az adatcsoportnál az otthonon kívüli 

legnépszerűbb kategóriát a mások (barátok, tanu-

lótársak stb.) lakásában történő internetezés adja. 

 

Az internethasználat e viszonylag hosszadalma-

sabb elemzése összességében azt mutatja, hogy 

a világháló használata egyre inkább beépül a köz-

napi tevékenységekbe, és ezen túl egyre nagyobb 

szerepet kap az otthonról papucsban és pizsamá-

ban, továbbá amikor én érek rá szempontok érvé-

nyesítése: a háztartások 61 százalékában már 

elérhető a hálózat, a háztartásokon kívüli internet-

használatban pedig a mások lakásán történő net-

használat az összesnek mintegy egyharmadát 

teszi ki. Vagyis azt szeretjük, ha az információk 

direkt módon a „házhoz jönnek”. Természetes, 

hogy ezek a szempontok nem csupán az internet-

használat egyes szegmenseiben érvényesülnek, 

hanem általánosan, annak minden tartalmára iga-

zak, így a könyvtárak által nyújtott webes és egyéb 

online szolgáltatásokra is. 

 

 

A könyvtári szolgáltatások személyes és 

távoli elérésű használatának változásai a 

statisztikai adatok tükrében 2006 és 

2012 között 

 

A következőkben a hazai könyvtári rendszer sta-

tisztikai jellemzőit a legteljesebb mértékben feltáró, 

évenként összegyűjtött statisztikai adatsorok [1] 

segítségével mutatjuk be a könyvtári szolgáltatá-

sok személyes és távoli elérésű használatának 

változásait.
7
 Munkánk során felhasználtuk a szám-

szerű adatokat, továbbá a tendenciák érvényesü-

lésének reprezentálása céljából az éves adatokat 

kronológiai sorrendben adatsorokba, majd diagra-

mokba szerkesztettük. A kigyűjtött és megszer-

kesztett adatok, továbbá az azok alapján létreho-

zott diagram szemléletesen mutatja nem csupán a 

hazai könyvtárhasználat évről évre történő emel-

kedését, hanem a személyes és a távoli használat 

arányainak változásait is (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra A könyvtári szolgáltatások személyes és távhasználatának változásai 2006-2012 között
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A hazai könyvtárak használata statisztikai adatai 

részletezőbb elemzésének első lépéseként feltét-

lenül fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, 

hogy – minden ellenkező híreszteléssel szemben – 

a könyvtári szolgáltatások iránti igény hazánkban 

nem csökken, hanem éppen ellenkezőleg, folya-

matosan és egyáltalán nem elhanyagolható mér-

tékben növekszik. Jóllehet vizsgálatunkat és írá-

sunkat nem ennek a témának szenteltük, ám még-

sem mehetünk el szó nélkül a könyvtárak szükség-

telenségét, esetenként az intézménytípus halálát 

vészjósló destruktív kijelentések mellett. Az álta-

lunk vizsgált hét év alatt a hazai könyvtárak össze-

sített használati adatai a valamivel több mint 57 

millióról közel 100 millióra
8
, vagyis több mint 40 

százalékkal növekedtek (2. ábra). A 2006 és 2007 

évek között jelentős ugrást láthatunk, közel 38 

százalékos az emelkedés, míg 2007 és 2010 kö-

zött a továbbra is egyértelműen növekvő tendencia 

mellett, csupán szerényebb, de határozott emelke-

dést láthatunk, majd 2010 és 2011 között ismét 

jelentősebb a növekedés mértéke. Visszautalva az 

előző részben taglalt, a szintén 2010-ben megin-

dult, majd a következő három évben (2011–2012–

2013) a fejlődés dinamizmusát növelő internet-

penetráció emelkedésére, talán nem túlzás azt 

állítani, hogy az internet-hozzáférés növekedése 

és a könyvtárak használatának emelkedése között 

összefüggés mutatkozik. 

 

Ha az adatokat tovább elemezzük, úgy egyre bi-

zonyosabbak lehetünk abban, hogy a két adatsor 

mögött meghúzódó jelenségek, használatok egy-

mást erősítő faktorokként hatnak. Azok a kényelmi 

és időtakarékossági szempontok, továbbá idő és 

térbeli korlátozás nélküli lehetőségek, amelyek a 

könyvtárak online elérhető szolgáltatásaiban is 

érvényesülnek, egyértelműen pozitív használati 

eredményeket mutatnak (3. ábra). 

 
A 2006 és 2010 közötti évek az internet-előfizetés 
szempontjából a második szakasz tendenciáit 
mutatják. Ebben a fázisban az internet-előfizetés 
növekedésének mértéke lényegesen nagyobb 
ütemet mutat, mint a 2003 és 2006 közötti éveké, 
és ennek eredményei a könyvtárak használatában 
már 2006-ban, de különösen 2007-ben megjelen-
nek: a személyes és a távhasználat adatait mutató 
vonalak ebben az évben metszik egymást, itt kerül 
felülre a távhasználat. Az évek előrehaladásával 
országos összesítésben a távhasználat, valamint a 
személyes használat statisztikáját mutató vonalak 
egyre inkább ollószerűen nyílnak szét. Az internet- 

 

 
 

3. ábra A könyvtárhasználat változásainak és az internet-előfizetők számának összefüggései 
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penetráció harmadik szakaszában, amelyet 2011-
től számítunk, a könyvtárak használatára vonatko-
zó adatokban az addig egyenletes növekedést 
mutató ollószerű ábra felső vonala – vagyis a táv-
használat – felfelé ívelő törést mutat. Ugyanakkor 
a személyes használatot mutató alsó szár eseté-
ben nem történik lefelé ívelő törés, hanem tovább-
ra is egyenletes, de határozott csökkenés látható. 
Ha tovább vizsgáljuk a diagramot, úgy azt láthat-
juk, hogy az ábrán a legfelül lévő és az összes 
könyvtárhasználatot ábrázoló vonal szinte teljesen 
párhuzamosan fut a távhasználati adatok vonalá-
val. A két vonal ívének szinte teljes azonossága 
azt mutatja, hogy a könyvtárak összesített haszná-
lati mutatóinak emelkedésében a távhasználat 
növekvő tendenciája érvényesül, mégpedig olyan 
mértékben, hogy még a személyes használat 
csökkenését is képes kiegyenlíteni. 

 

Az országos összesített adatok elemzése során 

még egy igen jelentős összefüggésre szeretnénk 

az olvasók figyelmét felhívni, a települési és a tu-

dományos célú könyvtárak használati adataiban az 

online könyvtárhasználat nyomán megmutatkozó 

strukturális különbözőségre. A vizsgálatunk perió-

dusát jelentő első évben a hazai könyvtári rend-

szer összesített (kivéve az iskolai könyvtárakat) 

használati adatai az 57 milliós nagyságrendet mu-

tatják. Ebből a tudományos célú kollekciók haszná-

lata 58 százalékban, míg a települési könyvtárak 

42 százalékban részesedtek. A tudományos gyűj-

temények esetében 2007-ben a diagramon is jól 

látható, hogy ugrásszerű használati növekedés 

mutatkozik. Ebben az évben a teljes hazai könyv-

tári rendszer használata már több mint 78 milliós 

nagyságrendet mutat. Ez elsősorban a tudomá-

nyos célú gyűjtemények online használata kiemel-

kedő növekedésének köszönhető, és ez a folya-

mat az országos használati adatokat is jelentősen 

befolyásolta, továbbá elindított egy igen jelenté-

keny aránymódosulást is. A tudományos és a kö-

zösségi célú könyvtárak korábbi viszonylag ki-

egyensúlyozott és állandósult használati aránya a 

szakkönyvtárak javára tolódott el. A korábbi 58:42 

részesedési arány 2007-ben 67:33 részesedési 

arányra változott, és ez az arány a vizsgált időszak 

további éveiben is jellemző maradt, jóllehet kisebb 

hullámzások érzékelhetők benne (4. ábra). Közért-

hetőbben megfogalmazva, a hazai teljes könyvtár-

használat mintegy kétharmadát a nemzeti, a szak- 

és felsőoktatási könyvtárak teszik ki, és a maradék 

egyharmadnyi részt a települési könyvtárak for-

galmi adatai adják. Mindezek alapján úgy tűnik, 

hogy az online használati lehetőségek eredmé-

nyeként a könyvtári szolgáltatások népszerűsége a 

tudományos célú tékák potenciális és valós hasz-

nálói közegében átütőbb és pozitívabb eredmé-

nyeket hozott, mint a települési könyvtárak eseté-

ben. 

 

 
 

4. ábra A tudományos célú és a települési könyvtárak használatának összesített adatai 2006–2012 között 
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A könyvtári szolgáltatások személyes és 

távoli elérésű használatának változásai a 

különböző könyvtártípusokban 

 

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének mód-

jára vonatkozó statisztikai adatok elemzésénél 

érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a könyv-

tári igények különböző szintjeit kielégítő könyvtár-

típusok használatában jelentkezik-e, illetve azok 

elsődleges használói mutatnak-e e téren szignifi-

káns eltérést egymástól, avagy a tendencia min-

den könyvtártípusnál és minden használói cso-

portnál egyaránt és egyformán jellemző. A sajátos 

könyvtári funkciókat, továbbá használóik általános 

jellemzőit figyelembe véve – követve az országos 

statisztikai rendszer struktúráját – két csoportra 

bontottuk a hazai könyvtárakat: az első csoportba 

soroltuk a többnyire tudományos igényeket kiszol-

gáló kollekciókat, a nemzeti könyvtárat, a szak-

könyvtárakat, a felsőoktatási könyvtárakat, továb-

bá a munkahelyi és egyéb szakkönyvtárakat; a 

második csoportba pedig a települési könyvtárak 

kerültek. Azt feltételeztük, hogy a különböző olva-

sói, használói csoportok személyes és távhaszná-

lati szokásai eltérnek egymástól. Hipotézisünket 

azokra az internethasználat lakossági rétegződé-

sére vonatkozó mérésekre, tapasztalatokra ala-

poztuk, amelyeket a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság tesz közzé, és amelyek legfontosabb 

jellemzőit írásunk első fejezetében már ismertet-

tük, vagyis a lakosság sokféle és bonyolult réteg-

ződése eltérő internet-penetrációt és használatot 

indukál. Úgy véltük, és vizsgálatunk igazolta is ezt, 

hogy az első csoportba kerülő könyvtárak potenci-

ális és valós használói mind az internet-

penetrációban, mind pedig a hálózat használatá-

ban a hazai átlagnál jobb eredményeket mutatnak. 

Ezért az első csoportba sorolt könyvtárak elsődle-

ges használói időben korábban és intenzitásában 

is nagyobb mértékben élnek a világháló adta 

könyvtárhasználati lehetőségekkel. Ugyanakkor – 

feltételezésünk szerint – a második csoportba so-

rolt közcélú, települési könyvtárak elsődleges 

használóinak összetétele sokkal inkább hasonlít a 

hazai átlagos világháló-használóhoz, mivel a ki-

szolgálandó közeg ebből a szempontból is jóval 

heterogénebb, mint az előző csoport. Így megala-

pozottnak tartjuk azt a feltevésünket, hogy a má-

sodik csoportba sorolt könyvtárhasználók az előző 

csoporthoz viszonyítva, időben kissé megkésve és 

kisebb intenzitással veszik igénybe a könyvtárak 

online szolgáltatásait.
8
 

 

A szolgáltatások személyes és távoli elérésű 
használatának változásai a tudományos 
igényeket kiszolgáló könyvtárak csoportjában 

 

A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok és az 

azok nyomán összeállított, elsősorban a tudomá-

nyos munkát szolgáló könyvtárakról készített diag-

ram (5. ábra) részben hasonlóságokat, részben 

pedig jelentős különbözőségeket mutat az orszá-

gos adatsorokhoz képest. E könyvtárak esetében 

is teljesen egyértelmű a távhasználat növekedésé-

nek és a személyes könyvtárhasználat csökkené-

sének, továbbá a könyvtárhasználat mértékének 

jelentős növekedése. Ez utóbbi a mintegy 33 milli-

óról csaknem kétszeresére, közel 62 millióra növe-

kedett, s a legnagyobb mértékű emelkedés 2006-

ról 2007-re történt, amikor a távhasználat egyik 

évről a másikra duplájára szaporodott.
9
 A szemé-

lyes és a távhasználat közötti megoszlásban 

azonban már szignifikáns különbözőséget fedez-

hetünk fel az országos adatok és a tudományos 

igényeket kiszolgáló könyvtárak használatának 

statisztikai jellemzői között. Ez egyrészről azt jelenti, 

hogy e könyvtártípusok esetében a távhasználat 

(62%) már a vizsgált ciklus legelején jelentősen 

meghaladta a személyes használatot (38%), míg a 

minden könyvtártípusra kiterjesztett adatsornál 

2006-ban ez még fordított arányt mutatott: a szemé-

lyes használat meghaladta az összes felét (53,7%), 

míg a távhasználat képviselte a kisebb arányt 

(46,3%). 2007-re a szakkönyvtárak esetében a 

távhasználat már döntő nagyságú dominanciát mu-

tatott: a több mint 52,5 milliós használati alkalomból 

mindössze 20 százalékot tett ki a személyes, ezzel 

szemben már 80 százalékot a távhasználat. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy miközben a könyvtár-

használat számában is igen jelentős, több mint egy-

harmados növekedés történt, aközben a távhaszná-

lat aránya rohamosan tovább emelkedett, és 2007-

ben már csupán minden ötödik használó kereste fel 

személyesen a bibliotékákat, a többi esetben online 

használták őket. A valamennyi könyvtár használatát 

mutató diagramnál is ebben az évben történt az 

átütő változás, amelyet nyilvánvalóan befolyásolt a 

szakkönyvtárak használati arányainak jelentős 

változása is. Az könyvtári szolgáltatások teljessé-

gének igénybevételénél több mint egynegyed mér-

tékű növekedés mellett a személyes használat 

aránya már alig mutat többet egyharmadnál 

(35,3%), míg a távhasználatnál jelenik meg a má-

sik kétharmad (64,7%). A vizsgált időszakban 

újabb, ilyen nagyléptékű arányváltozás ugyan nem 

tapasztalható, de a távhasználat dominanciájának 

emelkedése mindkét adatsornál egyértelműen 

jellemző. 
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5. ábra A személyes és a távhasználat változásai 2006−2012 között a tudományos célú könyvtárakban 

 
 

A szolgáltatások személyes és távoli elérésű 

használatának változásai a települési 

könyvtárak csoportjában 

 

A magyarországi könyvtárak használatára vonat-

kozó statisztikai adatsorok vizsgálatának második 

összetevőjét a települési könyvtárak csoportja 

adja. A diagramok már az első pillantásra megmu-

tatják a szignifikáns különbözőségeket. A települé-

si ellátást szolgáló könyvtárak mind az országos 

adatoktól, mind pedig a tudományos célú gyűjte-

mények átlagától igen eltérő képet mutatnak, 

ugyanakkor a könyvtárhasználat népszerűségének 

növekedése itt is egyértelmű, még ha nem is olyan 

dinamikus, mint azt a korábbi könyvtártípusok ese-

tében tapasztalhattuk (6. ábra). E könyvtárak ese-

tében sokkal inkább jellemző a kisebb mértékű, de 

ugyanakkor egyenletes, kiegyensúlyozott, mint az 

ugrásszerű növekedés. A használat mértéke ará-

nyának növekedésében egyértelműen 2008, to-

vábbá az utóbbi két év (2011–2012) mutat az átla-

gosnál nagyobb ütemű emelkedést, miközben a 

vizsgált ciklus első évéhez viszonyítva e könyvtár-

típus összesített használata is a másfélszeresére – 

24 millióról 36 millióra – emelkedett. 

 

Mindazonáltal igen szemléletesen mutatja a diag-

ram azt a különbözőséget, amely e bibliotékák 

potenciális és valós használói körének az internet-

használat terén feltételezett heterogenitására is 

visszavezethető: a közkönyvtárak használói lénye-

gesen kisebb mértékben élnek az online szolgálta-

tások használatával, mint a tudományos célú gyűj-

temények olvasói. A vizsgált ciklus első évében, 

2006-ban a mintegy 24 milliós használat 75 száza-

lékban, vagyis több mint 18 millió esetben a valós 

fizikai könyvtári térben realizálódott, és mindössze 

6 millió alkalommal (25 százalékban) használták a 

szolgáltatásokat a virtuális térben. Vagyis e könyv-

tárak esetében csupán minden negyedik használó 

élt az online lehetőséggel, míg a többiek a könyv-

tárban történő személyes jelenlét útján vették 

igénybe a szolgáltatásokat. Amint látjuk a diagra-

mon, 2008-ban a korábbiaknál jelentősebb növe-

kedés történt a könyvtárhasználat terén a köz-

könyvtárak esetében. Míg 2006-ban az összes 

használó 24 milliós nagyságrendet, addig két évvel 

később már közel 30 milliós nagyságrendet, vagyis 

csaknem 6 milliós növekedést mutat a statisztika. 

E könyvtártípus használati adatainak sajátos kom-

ponense, hogy míg a két év összehasonlításában 

a személyes használat szinte pontosan megegye- 
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6. ábra A személyes és a távhasználat változásai 2006-2012 között a települési könyvtárak csoportjában 

 
 

zik, addig a távhasználat növekedésében mutatko-

zik meg a teljes használatban tapasztalható, közel 

6 milliós növekedés. Ennek megfelelően két év 

alatt jelentősen megváltozott a személyes és a 

távhasználat aránya is. A személyes használat az 

összes használatnak 2008-ban már csupán 61 

százalékát, – 14 százalékkal kevesebbet, mint 

2006-ban – míg a távhasználat már 39 százalékát 

– a 2006-os arányokhoz viszonyítottan pontosan 

annyival többet, mint amennyivel a személyes 

használat aránya (14%) csökkent – teszi ki.  Az 

éves statisztikai adatsorok következő fontos állo-

mása 2011. Ez az első év, amikor a távhasználat 

aránya már meghaladja a személyes használatét. 

Így lényegében azt mondhatjuk, hogy ez az év 

jelenti a települési könyvtárak esetében a 

„Rubikonon történő átlépést”, amikor, ha nem is 

döntően, de már kevesebben használták a könyv-

tár valós, fizikai tereit, mint a virtuálisat. A közel 36 

millió használatból valamivel több, mint 17 millió 

(48%) esett a személyes és 18,5 millió (52%) a 

távoli használat kategóriájába. 2012-ben pedig ez 

az arány még inkább eltolódott a távoli használat 

arányába: 55:45 százalékossá vált a megoszlás. A 

2011. év által hozott és 2012-ben folytatódó válto-

zások összefüggést mutatnak a korábban tárgyalt 

internet-penetrációval és internethasználattal. A 

települési ellátást biztosító könyvtárak statisztikai 

adataiból az olvasható ki, hogy ezeknél az intéz-

ményeknél a személyes és a távhasználat aránya-

iban a vizsgált években sokkal inkább megmaradt 

a hagyományos könyvtárhasználat, mint a tudo-

mányos célú könyvtárakban. Ugyanez állapítható 

meg akkor is, amikor az országos adatokhoz vi-

szonyítunk. Ehhez azonban feltétlenül hozzá kell 

tennünk, hogy a nemzeti és a szak-, valamint fel-

sőoktatási könyvtárak – amint azt már korábban 

bemutattuk – a hazai teljes könyvtárhasználat kö-

zel kétharmadát teszik ki, így az általuk determinált 

könyvtárhasználati jelenségek az országos átlagos 

adatokat saját irányukba, jelen esetben a távhasz-

nálat felé húzzák. 

 

Ha visszalapozunk ahhoz a diagramhoz, amelyben 

ezeket az adatokat elemeztük, úgy azt láthatjuk, 

hogy Magyarországon az internet-előfizetések 

számában is éppen 2011-ben indult a harmadik, 

az előfizetések növekedésének legdinamikusabb 

szakasza, és a korábbi évekhez viszonyítottan 

erőteljesebb növekedés üteme 2012-ben és 2013-

ban is megmaradt. Az ezekben az években vég-

bement internet-előfizetés növekedésének ered-
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ményeként 2013-ban már a lakosság 66 százaléka 

internetezett rendszeresen, így bizonyítottnak tart-

juk azt az állításunkat, hogy a könyvtári szolgálta-

tások igénybevételében már egyértelműen vezető 

helyet elfoglaló távhasználat növekedése szoros 

összefüggést mutat a lakossági internethasználat 

szélesedésével. Nincs okunk feltételezni, hogy ez 

a tendencia a következő években ne folytatódna, 

sőt e jelenségek további erősödésére kell számí-

tanunk. 

 

 

A könyvtár vagy internet helyett a 

könyvtári szolgáltatások portfóliójának 

átalakítása internetre 

 

Az írásunkban vizsgált hét év könyvtárhasználati 

adatai azt mutatják, hogy az online könyvtári szol-

gáltatások iránt az igény rohamosan növekszik, 

jóllehet a szakmai közéletben közismert, hogy a 

könyvtárak interneten elérhető szolgáltatásai, az 

utóbbi évek eredményei és fejlesztései ellenére 

sem érik el azt a szintet, amelyet megfelelő anyagi, 

technikai és emberi erőforrás ráfordítása mellett 

képesek lennének teljesíteni, és főleg nem érik el 

azt a szintet, amelyet a könyvtárak felé megnyilvá-

nuló használói igények jeleznek. Ebben mind a 

kultúrpolitikának, mind a mindenkori kormányzat-

nak és az ágazatért felelős tárcának, mind pedig a 

szakmát képviselő szerveződéseknek megvan a 

saját felelőssége. Ugyanakkor azt is el kell mon-

danunk: félő, hogy ha ezek a fórumok a közeljövő-

ben sem fordítanak nagyobb figyelmet és anyagi 

javakat az online könyvtári szolgáltatások kívána-

tos ütemű fejlesztésére, úgy a könyvtárak nem-

hogy az információs társadalom alapintézményei-

vé nem válnak, hanem annak periférikus szereplő-

ivé degradálódnak. Amint az adatokból látható, a 

könyvtárakat használók egyre inkább a távhaszná-

lati lehetőségek mellett voksolnak, s félő, hogy ha 

a könyvtárak nem lesznek képesek sajátos tarta-

lomszolgáltatásaikat megfelelő ütemben fejleszte-

ni, úgy az egyfajta konkurenciát jelentő és a kíná-

lati piacon már bőségesen jelen lévők véglegesen 

átveszik ezeket a feladatokat. A használóktól pedig 

hiába várunk a könyvtárak felé megnyilvánuló loja-

litást, ők oda fordulnak igényeikkel, ahol ezeket az 

igényeket a legjobb minőségben, a legkényelme-

sebben és a leggyorsabban kielégítik majd. Ha a 

könyvtárak lesznek azok, akkor azok felé, ha más 

tartalomszolgáltatók, akkor pedig majd és részben 

máris mások felé. 

 

Ám ahhoz, hogy e meglehetősen borúsnak ítélhető 

előrejelzés ne következzen be, és a könyvtárak ne 

szoruljanak a hagyományosan a könyvtári és 

könyvtári információs feladatok körébe sorolt szol-

gáltatások perifériájára – a fenntartók szemlélet-

módjának átalakításán túl – szükség van a könyv-

tárosok mielőbbi szemlélet- és szolgáltatási kultú-

raváltására is. Ennek fontos összetevője, hogy a 

hagyományos szolgáltatási portfóliót – vélemé-

nyünk szerint – igazítani szükséges az új és a 

jövőben várható használói igényekhez. Az új szol-

gáltatási rendszert az online lehetőségeknek kell 

meghatározniuk, mert a használói visszajelzések 

szerint már ma is és a jövőben még inkább a 

könyvtári szolgáltatások igénybevételénél ezek a 

legnépszerűbbek. Tekintettel arra, hogy rövid- és 

középtávon nem várható a könyvtárak finanszíro-

zásának lényeges növekedése, így – véleményünk 

szerint – nem marad más lehetőség, mint a meg-

lévő erőforrások átcsoportosítása a távoli elérésű 

szolgáltatások megerősítésére. Ehhez azonban a 

könyvtáros szakmának muszáj lesz szembesülnie 

azzal, hogy a hagyományos könyvtári tevékenység 

átalakítása, a korábban megszokott szolgáltatások 

kurtítása nélkül aligha lesz lehetséges. Az új kom-

munikációs csatorna, az internet és az annak se-

gítségével elérhető tartalmakat, információkat, 

lehetőségeket a könyvtári munkafolyamatok min-

dennapjaiba és teljességébe – a gyűjteményszer-

vezéstől, a raktározástól a feldolgozáson és az 

emberi erőforrás-gazdálkodáson át a könyvtárak 

valós és a virtuális tereinek átalakításáig, a szol-

gáltatási palettáig – kell beépíteni és használni. 

Ehhez azonban olyan, merőben új szemléletmód-

dal kell a könyvtári, könyvtárosi tevékenységek, 

munkafolyamatok felé fordulnunk, amelyben az 

internet nem valamiféle konkurenciát, netalán el-

lenséget jelent a bibliotékák számára, hanem sok-

kal inkább a könyvtáros szerepkörének forradalmi 

megújítására, a szakma reneszánszára, a szemé-

lyes szakmai innovációkra lehetőséget adó alkal-

mat. 

 

A teljes átalakulási folyamat nyilvánvalóan nem fog 

egyik napról a másikra megvalósulni, a szemlélet-

változáshoz véleményünk szerint – a mérhető és 

tapasztalható, a használói igényekből eredő kény-

szer ellenére is – még hosszú évek kellenek, és 

abban komoly szerep jut a könyvtárosképzésnek 

és továbbképzésnek is. Ám azon túl már most, 

rövid távon szükséges néhány olyan változtatási 

kényszerrel szembesülnünk, a használat révén 

megnyilvánuló kihívásokra válaszolnunk, amely 

gyorsíthatja e folyamatokat, és amelyek megvaló-

sításához lényegében csupán az adatokból le-

szűrhető szempontok érvényesítésére és szakmai 

összefogására van szükség. 
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Mindenekelőtt újra kell gondolni a személyes 

használathoz szükséges valós, fizikai és virtuális 

terek, továbbá a hagyományos és az online szol-

gáltatásokra fordított anyagi és emberi erőforrások 

arányának megoszlását, és azokat a tényleges 

használati arányokhoz kell igazítani. Érdemesnek 

tartjuk újragondolni a gyűjteményszervezés kérdé-

sét, különösen abból a szempontból, hogy melyek 

azok a kiadványok, amelyeket egy kollekciónak 

valóban birtokolnia, sajátjaként raktároznia, őriz-

nie, forgalmaznia kell, és melyek azok, amelyek 

esetében az (Just in Time) online hozzáférés, 

szolgáltatás mellett döntünk. A kérdés megfontolá-

sának különös aktualitást ad két fontos momen-

tum. Az egyik az Open Access
10

 jegyében éppen 

napjainkban kibontakozó repozitóriumalapítási 

hullám, amelynek első eredményei máris használ-

hatók a könyvtári szolgáltatások rendszerében. A 

másik pedig a digitális könyvtári kollekciók szapo-

rodása, a referenszmunkák, komplett életművek 

stb. online elérésének egyre gyarapodó lehetősé-

ge. Az anyagi lehetőségek korlátai és a józan 

szakmai megfontolások mentén mind a kutatói 

szférának, mind a könyvtáros szakmának egyre 

inkább élnie kell ezekkel a lehetőségekkel, és az 

így felszabaduló könyvtári potenciálokat az új, a 

távoli elérésű szolgáltatások felkutatására, megis-

merésére, létrehozására és a szolgáltatásokba 

történő bevonására lehet majd fordítani. Ugyanak-

kor a személyes használat mellőzése miatt felsza-

baduló valós, fizikai könyvtári terek hasznosítási 

lehetőségei újabb alternatívákat nyitnak meg a 

könyvtárak előtt. Erre vonatkozóan már idehaza is 

megjelentek azok a főként települési ellátást bizto-

sító könyvtári kezdeményezések, amelyek a 

könyvtárral mint valós és virtuális közösségi térrel 

(is) számolnak. A szak- és felsőoktatási, közokta-

tási intézmények könyvtárai is élnek ezekkel a 

lehetőségekkel, de véleményünk szerint e könyv-

tártípusok elsősorban a tradicionális tevékenysé-

gükhöz inkább illeszkedő, a különböző tanulási 

formák, mint például az online, a közösségi tanu-

lás, az e-learning, a MOOC (Massive Open Online 

Course) típusú tudás gyarapításában, az informá-

ciós és médiaműveltség, a digitális írástudás ala-

pozásában és fejlesztésében játszhatnak döntő 

szerepet. 

 

További fontos feladat, hogy a hazai könyvtári 

rendszer technikai, technológiai szempontból is a 

legfejlettebb szolgáltatási lehetőséget használhas-

sa. A távhasználat és a virtuális tér iránti igény 

jelentős mértékű növekedése, a szolgáltatási kör-

be bevont dokumentumok sokfélesége továbbra is 

a legfejlettebb adatátviteli technikát igényli, ezért 

az országos hálózati fejlesztésekből a könyvtárak 

sem maradhatnak ki. Részben ehhez kapcsolódik, 

ám elsősorban a tartalmi kérdésekkel foglalkozik 

az a szempont, amelyben az elektronikus tartal-

makról szólunk. Nem kívánjuk nevesíteni azokat 

az anomáliákat, amelyek az e-tartalmak, a digitális 

és a digitalizált tartalmak előállításában, gyűjtésé-

ben és nem gyűjtésében, feltárásában és fel nem 

tárásában az elmúlt évtizedekben érvényesültek, 

csupán utalni szeretnénk arra, hogy az immár 

számolatlan mennyiségben készült koncepció, 

stratégia, fejlesztési terv és a lehetségesnél jóval 

szerényebb eredmények után végre valóban az 

eredményekre, a teljesítményekre, a teljes könyv-

tári rendszer potenciáljára építő és a partikuláris 

érdekeken átlépő, operatív tervekre és megvalósí-

tásukra kellene összpontosítani. Az e-tartalmak 

integrált szemléletű kezelésében komoly adóssága 

a hazai közgyűjteményi rendszernek, hogy az eb-

be a fogalomkörbe tartozó könyvtárak, levéltárak, 

múzeumok és elektronikus archívumok e-tartalma-

inak koordinációja még gyermekcipőben sem jár, 

jóllehet az e téren megvalósítható, integrált szol-

gáltatási rendszer kölcsönös és mérhető haszon-

nal kecsegtet valamennyi intézménytípus számára. 

 

A használói igények alaposabb és mélyebb meg-

ismeréséhez, változásainak folyamatos figyelem-

mel kíséréséhez, méréséhez és elemzéséhez, 

valamint a prognosztizálható folyamatok megrajzo-

lásához a távhasználat jellemzőire vonatkozóan is 

jóval differenciáltabb és az összefüggések mé-

lyebb rétegeit megmutató statisztikai adatgyűjtésre 

és az azokon alapuló rendszeres elemzésekre is 

szükség lenne. A használói szokások ilyen jelentős 

mértékű változása mellett nem engedhető meg, 

hogy míg a hagyományos könyvtári szolgáltatások 

igénybevételére vonatkozóan részletes és diffe-

renciált adatsorok állnak rendelkezésünkre, addig 

a távhasználatra vonatkozóan mindössze az átfo-

gó, összesített számadatokat ismerjük, és egyálta-

lán nincs képünk arról, hogy akik rákattintottak a 

könyvtári honlapra, azok milyen szolgáltatást 

használtak online.
11

 Amint azt már korábban is 

említettük, véleményünk szerint nem halasztható 

már tovább az iskolai könyvtárakra vonatkozó táv-

használati adatok országos statisztikába történő 

összegyűjtése sem. 

 

A statisztikai adatokkal és a könyvtárak társadalmi 

hasznosságának megítélésével függ össze az is, 

hogy a számszerű adatokra támaszkodva a hazai 

könyvtárügy képviselőinek sokkal tudatosabb 

lobbitevékenységet kellene végezniük annak érde-

kében, hogy a könyvtárak hasznosságát, tömegbe-
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folyását, már megváltozott és a jövőben megvál-

toztatandó szolgáltatási rendszerét, annak mo-

dernségét ne csupán a felhasználók lássák, ha-

nem az a döntéshozókban, továbbá a potenciális 

finanszírozókban, valamint a könyvtárakat ma még 

mellőző lakosság körében is tudatosuljon. Mind a 

használók, mind pedig a könyvtárak érdeke, hogy 

bennük az „unalmas, érdektelen, poros hely” 

könyvtári toposz képét a valós és még bőségesen 

javításra szoruló könyvtárkép váltsa fel. Amint azt 

már korábban is említettük, a kultúraközvetítő in-

tézmények között kiemelkedően magas a könyvtá-

rak használata, népszerűsége; egyedül ennek az 

intézményrendszernek a használata haladja meg 

jóval a százmilliós nagyságrendet. Véleményünk 

szerint ezek az adatok és az azokon alapuló ar-

gumentációk hazánkban nem épültek be a könyv-

tárakról szóló diskurzusokba, miközben a fejlettebb 

könyvtári kultúrával rendelkező országokban az 

utóbbi évek lobbitevékenységében a hasonló ada-

tok állnak a középpontban.  

 

Megjegyzések 
 

  1 
A magyarországi könyvtári statisztikák 2006-tól köz-

lik a távhasználat adatait, továbbá a 2013. évi szám-

sorok még nem érhetők el, ezért adatgyűjtésünk az 

utóbbi hét évre korlátozódik. Ugyanakkor meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy a könyvtárhasználat lényegi 

változási tendenciái már jól láthatók ezeknek az ada-

toknak a tanulmányozásával is. 

  2 
Az internethasználat örvendetes növekedése mellett 

szóba kell hoznunk azokat a társadalmi csoportokat, 

amelyek egyáltalán nem használják azt. 2003-ról 

2013-ra ez az arány 80 százalékról 34 százalékra 

apadt, ám még mindig azt mondhatjuk, hogy a la-

kosság egyharmada nem internethasználó. Tekintet-

tel arra, hogy vizsgálódásunknak nem az internet-

penetráció képezi a középpontját, így ezeknek az 

adatoknak további elemzésére és értékelésére most 

nem vállalkozhattunk. 

  3 
A felmérés a következő tevékenységeket sorolta 

ebbe a kategóriába: tájékozódás, információszerzés 

a mindennapi élethez, tájékozódás a világ és Ma-

gyarország eseményeiről, hírek olvasása, informá-

ciószerzés az egyént szórakozásból érdeklő dolgok-

ról. 

  4 
Az adatgyűjtés során az alábbi tevékenységek kerül-

tek ebbe a kategóriába: kapcsolattartás rokonokkal, 

barátokkal, kapcsolattartás, beszélgetés olyan embe-

rekkel, akiknek hasonló az érdeklődési köre, ismer-

kedés, új barátok szerzése, beszélgetés idegenek-

kel. 

  5 
E tevékenységcsoportba tartozik a tanulás, az 

anyaggyűjtés, az információszerzés tanulmányok-

hoz, pénzkereső munka, információszerzés munká-

hoz, munkával kapcsolatos anyagok küldése–

fogadása, kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelek-

kel, tanítványokkal, vevőkkel, üzleti partnerekkel, 

kapcsolattartás hivatallal, bankkal, kereskedőkkel, 

ügyintézés velük. 

  6 
A fentieken kívül még két tevékenységi csoport került 

be az internetezés céljai közé: az egyik a szórakozás 

(kikapcsolódás, élményszerzés), ami 60-65 százalé-

kos, a másik pedig a befolyásolás, a saját vélemény 

hangoztatása, problémák szóvá tétele, beleszólás 

közösségi ügyekbe, emberek kisebb-nagyobb cso-

portját érintő célok elérése, ez pedig átlagosan 20 

százalékos részesedést mutat. 

  7 
A közoktatási intézményekben működő könyvtárak 

statisztikai adatszolgáltatása nem terjed ki a távoli 

elérésű használatok mérésére, így ezeket az adato-

kat nem állt módunkban felhasználni. Véleményünk 

szerint semmi sem indokolja, hogy az iskolai könyv-

tárak kimaradnak a távoli elérésű könyvtárhasználat 

méréséből, ezért feltétlenül indokoltnak tartanánk 

ennek a könyvtártípusnak a bevonását is a méré-

sekbe. 

  8 
Csupán lábjegyzetben kívánjuk megjegyezni, hogy a 

százmilliós nagyságrendű könyvtárhasználat azt je-

lenti, hogy – az iskolai könyvtárak adatai nélkül is – 

minden magyar állampolgár évente átlagosan tíz al-

kalommal veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. 

Ha az iskolai könyvtárak forgalmi adatait is figyelem-

be vesszük – jóllehet ismét hangsúlyozzuk, hogy 

ezeknek az intézményeknek a távhasználati statisz-

tikái nem állnak rendelkezésünkre –, úgy ez az arány 

még kedvezőbb. Az iskolai könyvtárak személyes 

könyvtárhasználata 2012-ben megközelítette a 6,3 

millió alkalmat. Amennyiben a két használati adatot 

összeadjuk, úgy az egy állampolgárra vetített éves 

könyvtárhasználati alkalom tovább emelkedik. Anél-

kül, hogy bármilyen szempontból is megkérdőjelez-

nénk az egyéb kultúraközvetítő intézmények szere-

pét és fontosságát, vagy bármilyen rangsor-

spekulációra adnánk alkalmat, szeretnénk néhány 

viszonyítási adatot is bemutatni. Nem kétséges, hogy 

az évről évre növekvő könyvtári szolgáltatásokat ve-

szik a legtöbben igénybe (ez mintegy 106 millió ese-

tet jelent); ezt követi a mozik látogatottsága, évente 

mintegy 10 milliós nagyságrendben, vagyis egy ál-

lampolgárra egy mozilátogatás jut; a múzeumok 

évente 8,5 millió látogatóval számolhatnak; míg a 

színházak látogatói a félmilliós nagyságrendet, a le-

véltárak kutatóinak száma pedig 15-16 ezres számot 

mutatnak. Az adatok forrása: Központi Statisztikai 

Hivatal: Táblák (STADAT), Idősoros éves adatok. 

Kultúra, sport, 2012. évi adatok. URL: http://www. 

ksh.hu/stadat_eves_2_7 (2014. 04. 05.) (Azt pedig 

már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy vajon mi-

ért nem tudnak a hazai könyvtárügy prominens kép-

viselői, illetve maga a könyvtári rendszer ezekből az 

adatokból lobbizható erényt kovácsolni?) 

http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_7%20(2014
http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_7%20(2014
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  9 
Csak fenntartásokkal jegyezzük meg, hogy a könyv-

tári szolgáltatások online használatának van egy 

másik és az internet elterjedtségéhez és használatá-

hoz hasonló mértékben determináló komponense; a 

könyvtárak által kínált online lehetőségek minősége, 

fejlettsége, illetve fejletlensége, az online tartalmak 

bősége, illetve szűkössége, a szabad vagy korláto-

zott elérhetőség, hogy csak a legfontosabbakat em-

lítsük. Ám ezekre vonatkozóan nem állnak rendelke-

zésünkre országos adatok, így csupán feltételes 

megjegyzésre merünk vállalkozni. A távhasználat 

mennyiségi mutatóit alapvetően meghatározza a 

könyvtárak oldalán megjelenő szolgáltatás kínálata. 

Véleményünk szerint a távhasználat és ezáltal a 

könyvtárak hasznosságának további nagymértékű 

emelkedését jelentené az online könyvtári szolgálta-

tások kínálatának – a könyvtári rendszerben történő 

gondolkodás keretein belül megvalósuló – gyors és 

hatékony növekedése. 

10 
Jóllehet a jelenség önmagában ugyan nem elképzel-

hetetlen, de feltételezhető az is, hogy mivel az or-

szágos statisztikai adatszolgáltatásban 2006-ban ve-

zették be a távhasználat mérését, így 2006-ban még 

nem volt teljesen kidolgozott a távhasználat mérésé-

re vonatkozó adatgyűjtés, illetve adatszolgáltatás. 

Ezt az állításunkat igazolni látszik az is, hogy a min-

den könyvtártípusra kiterjedő adatokat mutató diag-

ram esetében is ugyanebben a ciklusban és kategó-

riában hasonló arányú növekedés látható. 

11 
Az Open Access napjaink egyik slágertémája mind a 

tudományos, mind pedig a könyvtári közéletnek, leg-

alábbis erről tanúskodik a témában megjelenő publi-

kációk sokasága. A nyílt hozzáférésnek a teljes 

könyvtári vertikumra történő hatásáról a College & 

Research Libraries lapjain a közelmúltban jelent meg 

átfogó és szakmai szempontból is feltétlenül elgon-

dolkodtató írás. Lewis, David W.: The Inevitability of 

Open Access. In: College & Research Libraries, vol. 

73. 2012. no. 5. p. 493–506. A tanulmány tömörítvé-

nye magyar nyelven elérhető A nyílt hozzáférés elke-

rülhetetlen címmel, Mohor Jenő munkájának ered-

ményeként a Könyvtári Figyelő, 23. (59.) évf. 2013. 

4. sz. p. 801–804. 

12 
Ehhez kapcsolódóan szeretnénk megosztani az 

olvasókkal egy személyes, de szakmai szempontból 

szigorúan a témához kapcsolódó és feltétlenül be-

szédes tapasztalatot. A múlt tanévben az egyik hall-

gatónk azzal a kéréssel keresett meg, hogy szakdol-

gozati témául az elektronikus, digitális könyvtári célú 

kollekciók használatáról, hasznosulásáról szeretne 

szakdolgozatot írni. Tekintettel arra, hogy a témát 

igen hasznosnak, időszerűnek találtam, szívesen tet-

tem eleget a felkérésnek, hogy legyek témavezetője. 

A dolgozatot az ide vonatkozó statisztikai alapadatok 

összegyűjtésére építettük, úgymint a gyűjtemény 

mérete, az éves gyarapodások mennyisége, a rákat-

tintás, a keresés, a letöltés és más hasonló, valóban 

minimális adatok. Az eredmények megdöbbentőek 

voltak. A kollekciók jelentős része – tisztelet a né-

hány kivételnek – nem tudott ilyen adatokkal szolgál-

ni. Néhány intézmény ugyan részletező és már a 

honlapról is elérhető adatsorokkal állt rendelkezé-

sünkre, ám a többi – közöttük jó néhány országos je-

lentőségű gyűjtemény – a személyes felkeresés so-

rán sem tudott, nem akart ilyen tartalmú adatokat kö-

zölni. Hozzá kell tenni, hogy nem volt nagyobb sze-

rencsénk a regionális és a helyi profilú kollekciók 

esetében sem. 
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Dani Erzsébet – Boda István1 

Láthatóság, tudomány, open access – 

a tudományos eredmények láthatóságának 

vizsgálata a V4-ek országaiban 

Napjainkban a tudományos intézmények (köztük a felsőoktatási intézmények) és kutatóik 

számára egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a hálózatok világában mennyire lát-

ható az adott intézmény, illetve kutató tudományos munkájának eredménye. Az open 

access mozgalmat, többek között, ez a jelenség indította el (először a természettudomány-

ok területén). Az open access filozófia középpontjában a tudományos cikkek, tanulmányok 

szabad elérhetősége állt. A háttérben a folyóirat-előfizetési krízis húzódik meg: az előfize-

tési díjak olyan mértékben emelkedtek, hogy ez megnehezítette az egyetemek, kutatóinté-

zetek, könyvtárak számára az előfizetésekhez szükséges pénzügyi keretek biztosítását. A 

következő lépésben a díjmentes dokumentumarchívumok kialakulása valósult meg, az 

EPrints szoftver fejlesztésével. 

Az Open Archives Initiative (OAI) 1999-ben jött 

létre, biztosítva a metaadatokhoz való teljes hoz-

záférést; továbbá, biztosítja a szabványokat a kü-

lönböző szerverek egyidejű kereséséhez. 2000-

ben a Public Library of Science nyílt levélben ke-

reste meg a kiadókat, hogy tegyék hozzáférhetővé 

a folyóirataikban megjelent tudományos cikkeket. 

2001-ben létrejött az Open Society Institute; majd 

még abban az évben Budapesten megalakult a 

Budapest Open Access Initiative (BOAI), mely 

szervezetnek köszönhető a nyílt hozzáférés első 

hivatalos megfogalmazása. 2010-ben a Berlini 

Nyilatkozat céljai is ennek a filozófiának a fényé-

ben fogalmazódtak meg. Ezek kiemelt szerepet 

szántak az internetnek a tudományos publikációk 

elérésében, illetve a kommunikációban. [1] 

 

Egyre több egyetem és kutatóintézet fogadja el az 

open access filozófiáját, és önarchiválásra épülő 

repozitóriumok építésével engedélyezi a tudomá-

nyos dokumentumokhoz való nyílt hozzáférést. 

Európában (többek között Németországban, az 

Egyesült Királyságban) számos jól működő 

repozitórium létezik, például az Open-Access.net 

és a SPARC Europe. Továbbá megemlítendő a 

Recolecta (National Open Science Harvester – 

Spain); az RCAAP (Portugese Open Access 

Scientific Repository); az RSC (Royal Science of 

Chemistry) kiadó open access kezdeményezése. 

Az OpenAIRE
1
 projekt keretén belül (az OpenAIRE 

2010 decemberében indult a belgiumi Genti Egye-

temen, az Európai Bizottság kezdeményezésére) 

27 európai ország 38 partnerintézménye hét tu-

dományterület lektorált publikációit teszi elérhető-

vé. Három egyetem koordinálja: az Athéni Egye-

tem (National and Kapodistrian University of 

Athens), a Göttingeni Tartományi Egyetem és 

Könyvtár (Georg-August Universitaet Goettingen) 

és az olasz Consiglio Nazionale delle Ricerche 

pisai laboratóriuma. A részt vevő intézményeknek 

már volt együttműködési tapasztalata, az 

OpenAIRE előzményének tekinthető DRIVER
2
 

projektben. Az általam vizsgált országok közül az 

OpenAIRE projektben, a visegrádi országokat 

tekintve, Csehországot a VSB-Technical University 

of Ostrava; Lengyelországot a Centre for Open 

Science, ICM, University of Warsaw; Szlovákiát a 

University Library in Bratislava képviseli. Magyar-

országnak nincs képviselete. [2] 

 

A Berlini Nyilatkozat (1., 2. ábra) 448 aláíró intéz-

ménye közül 340 európai. A visegrádi országok (a 

továbbiakban: V4) hat cseh (University of 

Economics, Prague 2012; Association of Libraries of 

Czech Universities 2012; MAGNANIMITAS 2011; 

Masarykova Univerzita 2010; Granova agentura 

Ceské Republiky 2008; Akademie Věd Českě 

Republiky 2009), három magyar (Debreceni Egye-

tem 2009; Országos Tudományos Kutatási 

 
1 

A honlapok és repozitóriumok vizsgálata Dani Erzsé-

bet, a 3D-s modell (VirCa) megjelenítése Boda István 

munkája. 
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Alapprogramok 2008; Közép-európai Egyetem 

2003) és három lengyel (Collegium Artium 2010; 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matema-

tycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszaw-

ski 2009; Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2007) 

intézménnyel képviseltetik magukat.
3
 [3] Szlo-

vákiából nincs aláíró szervezet. 

 

 
 

1. ábra A Berlini Nyilatkozat aláírói 

 

 
 

2. ábra A V4-ek és a Berlini Nyilatkozat 

 

Az adatokból láthatóan, a visegrádi országok fel-

sőoktatási intézményei, kutatóintézetei nem jeles-

kednek ezen a területen. A magyarországi nagy 

egyetemek közül csak két intézmény (a Debreceni 

Egyetem és a Közép-európai Egyetem) és egy 

kutatási alapprogram (OTKA) írta alá a nyilatkoza-

tot. 

 

Jelen kutatás célja annak vizsgálata, hogy az in-

ternet világában az egyetemek tudományos tevé-

kenysége mennyire látható. Hogyan jelenik meg az 

open access azoknál az intézményeknél, amelyek 

aláírták a Berlini Nyilatkozatot? Mivel a nyilatkozat 

aláírói között nagyon kevés a magyar és a szom-

szédos országokbeli intézmény, ezért a kutatást 

kiterjesztettem a V4-ek országainak valamennyi 

intézményére. Ez lehet az első lépcsőfok. Ezt kö-

vetően nagyobb térségeket is bevonhatunk a kér-

déskör vizsgálatába, végül az Európai Unió mind a 

28 tagországát. A fontos egyetemek listáját a 

http://eu-egyetem.lap.hu/ oldalról vettem.
4
 

 

Az egyetemi kutatók tudományos teljesítménye (és 

ez nem választható le az egyetem tudományos 

mutatóitól, szerves része annak) akkor válhat iga-

zán tudományos közkinccsé, ha az intézmények 

könyvtárai olyan adatbázist, repozitóriumot építe-

nek fel, melyet az open access elveire alapoznak. 

 

Jelen tanulmány hozzájárulása kíván lenni, a kér-

désfelvetés és a helyzetfelmérés mellett, hogy 

javaslatot tesz a V4-es open access digitális egye-

temi könyvtári repozitóriumok közös nyelvi platfor-

mon történő digitális hálózatosítására. Vizsgálati 

módszerem lényege, hogy az alábbi kérdéscsopor-

tokra igyekszem választ találni. 

1. Hogyan érhető el, hogy az egyes intézmények 

kutatói feltöltsék publikációikat az intézményi 

repozitóriumba? Hogyan lehet erre kötelezni 

őket úgy, hogy a szerzői jogok ne sérüljenek? 

Hogyan oszlanak meg a feladatok és felelőssé-

gek az adatokat feltöltő kutató és az adatbázist 

építő könyvtár között?  

2. A meglévő és folyamatosan tovább épülő adat-

bázisok mennyire láthatók a többi intézmény 

kutatói számára? Ugyanis, ha az egyetem hon-

lapján nincs jól láthatóan elhelyezve a publiká-

ciós adatbázisra mutató link (optimális esetben 

az adatbázis az egyetemi könyvtár honlapján 

érhető el), akkor a hozzáférhetőség mértéke 

csökken. 

3. Az általános közelítési szempontrendszer mel-

lett saját visegrádi országbéli egyetemet (a 

Debreceni Egyetemet) példának véve felteszem 

a kérdést, hogy a viszonylagosan igen kiváló 

feltöltöttségi szintű repozitórium (DEA) mennyi-

re látható a többi visegrádi ország egyetemei-

nek honlapjairól, azaz mennyire hozzáférhető 

az egyetemes tudományosság számára. Van-e 

a többi egyetemen a DEA-ra mutató link elhe-

lyezve és viszont? 

4. Lehetséges megoldásként javaslatot teszek 

olyan gráfszerkezetű linkkombinációra, melynek 

első lépésként az lenne a célja, hogy a lehető 

legkevesebb kattintással közlekedhessünk a 

repozitóriumok között. A 3D link-kombináció el-

sődleges célja, hogy az érintett egyetemek hon-

lapján világosan érthető legyen: ezek a 

repozitóriumok (működnek vagy sem) léteznek. 

Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

repozitóriumok (legyenek azok nemzetiek, vagy 

7% 

14% 

3% 

76% 

Afrika 

Amerika 

Ázsia 

Európa 

4% 

96% 

Visegrádi 
országok 

Többi európai 
ország 

http://eu-egyetem.lap.hu/
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intézményiek) más úton is elérhetők, például a 

nagy keresőkkel. Itt kell megjegyeznem, hogy a 

láthatóság és a tudományoseredmény-elérés 

kérdése nem csak az itt bemutatott módon vet-

hető fel. A hozzáférést nemzeti repozitóriumok 

is biztosíthatnák, de jelenleg ez lehetetlen. A 

lehetséges felhasználók többsége például, nem 

tud a nemzeti szintűnek szánt HUNOR-ról 

(HUNgarian Open Repositories). Mi több, 

egyetlen általam vizsgált magyar egyetemi hon-

lapon sem található hozzá vezető link. Arra is 

érdemes gondolnunk, hogy a láthatóság és 

hozzáférhetőség nem csak a honlapok és lin-

kek segítségével elérhető repozitóriumok révén 

értékelhető. Az általános és a speciális kere-

sőmotorok kérdéskörét is tanulmányozhatnánk 

(BASE, Google Scolar, OpenDOAR Search, 

OAIster, Science Gate, Scientific Commons, 

Scirus); ahogyan az adatbázisokat szerkezeti 

és kereső felületi szempontból is vizsgálat tár-

gyává tehetnénk. Ezek a kérdések azonban kü-

lön tanulmány(ok) tárgyát képezhetnék. 

5. Végezetül, de korántsem utolsósorban felte-

szem a kérdést a visegrádi egyetemek honlap-

jainak és digitális könyvtári repozitóriumainak 

közös nyelvére vonatkozóan. Ezeknek az olda-

laknak felhasználóbarátnak kell lenniük, nem 

csak technikailag, hanem a közvetítő nyelvet 

tekintve is. 

 

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben jött létre. 

Célja, hogy közös platformot képezzen a négy or-

szág (Csehország, Lengyelország, Magyarország 

és Szlovákia) gazdasági, diplomáciai és politikai 

érdekeinek érvényesítésére. [4] Ezekben a kelet-

közép-európai országokban 28 egyetem működik (a 

fent említett gyűjtemény szerint – a valóságban 

ennél sokkal több). Megnéztem, hogy a négy or-

szág egyetemein milyen minőségben működik az 

adott honlap angol nyelven; hogyan érhető el a 

könyvtár a honlapról; van-e működő angol nyelvű 

változat, illetve van-e az intézménynek saját publi-

kációs adatbázisa, repozitóriuma – és a következő-

ket találtam (3. ábra). 

 

Csehország 

 

1. Academy of Fine Arts in Prague (http://www. 

avu.cz/); az angol nyelvű verzióban (http://www. 

avu.cz/english) csak a bejelentkező lap műkö-

dik, minimális információval. Gyakorlatilag nem 

található érdemleges információ ezen a nyel-

ven. 

2. Brno University of Technology (http://www. 

vutbr.cz/); angol nyelven (http://www.vutbr. 

cz/en/) jól működő honlap, az egyetemi könyvtár 

is elérhető egy jól látható linken keresztül. A 

könyvtár honlapja kielégítően működik angolul, 

az open access (http://www.vutbr.cz/en/uk/ eir/ 

open-access) szintén fel van tüntetve, de nincs 

teljes értékű angol nyelvű tartalom mögötte. A 

DSpace keresőmező tökéletesen működik, a ta-

lálatok absztraktja elérhető cseh és angol nyel-

ven egyaránt, a teljes szövegű változat nem 

minden esetben érhető el. 

3. Czech University of Agriculture in Prague 

(http://www.czu.cz/cs/), angolul (http://www. 

czu.cz/en/) jól működik. A könyvtár honlapja 

nehezen érhető el (http://infozdroje.sic.czu. 

cz/en/), open access elérhetőség azonban csak 

cseh nyelven, regisztrációval lehetséges. 

4. Janácek Academy of Music and Performing 

Arts (http://www.jamu.cz/); angolul nem érhető 

el. 

5. Masaryk University in Brno (http://www.muni.cz/ 

?lang=cs); angolul (http://www.muni.cz/?lang 

=en) elérhető, jól működik. A könyvtár nehezen 

található meg – a különböző karoknak külön 

könyvtára van, nincs közös keresési felület. 

Open access lehetőség sehol nem látható. 

6. University of Economics in Prague (http:// 

www.vse.cz/); angol nyelvű verziója (http:// 

www.vse.cz/english/) tökéletesen működik. A 

könyvtár (http://ciks.vse.cz/Default-en.aspx) szol-

gáltatásai között nem szerepel egyetemi publiká-

ciós adatbázis. 

 

Lengyelország 

 

1. Academy of Fine Arts, Cracow (http:// 

asp.krakow.pl/index.php/pl/strona-glowna); an-

golul (http://asp.krakow.pl/index.php/en/strona-

glowna) a feliratokon kívül nincs érdemleges in-

formáció. A könyvtár honlapjának elérése ne-

hézkes (http://bg.asp.krakow.pl/bg/) és csak len-

gyelül működik. 

2. Academy of Fine Arts, Wroclaw (http:// 

www.asp.wroc.pl/index.php); angol nyelvű ver-

ziója nincs. 

3. Academy of Music, Cracow (http://amuz. 

krakow.pl/); angolul (http://www.amuz.krakow. 

pl/en/29/2/7/History) jól működik. A könyvtárhoz 

vezető linket viszont nem tartalmaz. 

4. Academy of Music, Warsaw (http://www. 

chopin.edu.pl/pl/) Frederic Chopin nevét viseli; 

angolul is elérhető (http://www.chopin.edu. 

pl/en/). Kifejezetten igényes honlap, de nincs a 

könyvtárhoz vezető linkje. 

5. Cracow University of Technology (http:// 

www.pk.edu.pl/); angol nyelvű változat (http:// 

http://www.avu.cz/
http://www.avu.cz/
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www.en.pk.edu.pl/). Könyvtára (http://www. 

biblos.pk.edu.pl/) honlapja CUT Repository lin-

ket tartalmaz, melynek open access oldalán ta-

lálható a következő idézet: 

„An old tradition and a new technology have 

converged to make possible an unprecented 

public good. The old tradition is the willingness 

of scientists and scholars to publish the fruits of 

their research in scholary journals without pay-

ment, for the sake of inquiry and knowledge”. 

[Budapest Open Access Initiative, 2002] 

6. Jagellonian University, Cracow (http://www. 

uj.edu.pl/); angolul (http://www.uj.edu.pl/en 

_GB/) elég jól működik, de a kereséseknél sok 

esetben átvált lengyel nyelvre. A könyvtárhoz 

vezető linket nem találtam, repozitóriuma nincs. 

7. Medical University of Lodz (http://www.umed. 

pl/pl/); angol nyelvű honlapja (http://www.umed. 

pl/eng/) jól használható, minden fontos informá-

ció elérhető. A könyvtárhoz vezető link egysze-

rűen megtalálható, de a könyvtári honlap csak 

lengyelül érhető el. 

8. Medical University of Warsaw (http://www. 

wum.edu.pl/); angol nyelven (http://www.wum. 

edu.pl/en) nehézkesen működik, vegyes nyelvű 

tartalommal. Könyvtárhoz vezető linket nem ta-

láltam. 

9. Warsaw School of Economics (http://www.sgh. 

waw.pl/index.html); angolul nagyon jól működő 

honlap, a könyvtár linkje is jól látható helyen 

van (http://www.sgh. waw.pl/ogolnouczelniane/ 

library/informacje_ogolne-en?set_language=en), 

angolul sincs vele probléma. Tartalmaz egy 

Distributed Catalogue of Polish Libraries neveze-

tű linket, mely egyidejű keresést biztosít a len-

gyel könyvtárak összességében. 

10. Warsaw University (http://www.uw.edu.pl/) an-

gol nyelven (http://www.uw.edu.pl/en/) jól mű-

ködő honlap. Könyvtárának elérhetőségét csak 

belső kereső segítségével lehet megtalálni 

(http://www.buw.uw.edu.pl/en/) – repozitóriumot 

nem tartalmaz. 

 

Magyarország 

 

1. Budapesti Corvinus Egyetem (http://www.uni-

corvinus.hu/index.php?id=35058), angol nyelvű 

honlapja (http://portal.uni-corvinus.hu/?id=44509) 

tökéletes. Könyvtárának linkje (http://portal.uni-

corvinus.hu/index.php?id=44529) könnyen meg-

található, intézményi repozitóriumának linkje mű-

ködik, könnyen elérhető, de a szolgáltatások 

teljessége csak magyarul használható. 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (http://www.bme.hu/); angol nyelvű 

honlapja (http://www.bme.hu/?language=en) jól 

működik. Meglepő módon, a könyvtárhoz veze-

tő link nem található az oldalon. A szolgáltatá-

sok fülben található a könyvtár, de tartalma 

csak egy pdf fájl, a könyvtár tájékoztatójával. 

3. Debreceni Egyetem (http://unideb.hu/portal/); 

angol nyelven elérhető (http://unideb.hu/portal/ 

en), jól működik, bár, sok esetben csak magyar 

tartalom van mögötte. A könyvtárhoz vezető 

link nehezen található, nehézkesen közelíthető 

meg (http://www.lib.unideb.hu/en) – az informá-

ciós források fülben külön ki van emelve a DEA 

és a Publikációs Adatbázis. 

4. Eötvös Loránd Tudományegyetem (http://  

www.elte.hu/); angolul (http://www.elte. hu/en) 

kifejezetten jól működik. Egyetemi könyvtárá-

hoz vezető linket nem találtam. 

5. Kaposvári Egyetem (http://www.ke.hu/); angol 

nyelvű honlapja (http://english.ke.hu/) a teljes-

ség igényével működik, de a könyvtárhoz veze-

tő link alig található meg – nem is működik, 

csak egy statikus oldal van mögötte. 

6. Közép-európai Egyetem (http://www.ceu.hu/hu/ 

kee); angol nyelven (http://www.ceu.hu/) tökéle-

tesen működik. A könyvtárához vezető út jól 

látható, világos, logikus. A könyvtár angol nyel-

vű honlapján (http://www.library.ceu.hu/cat/#& 

panel1-1) megtalálható az ETD Collections 

repozitórium. 

7. Pécsi Tudományegyetem (http://www.pte.hu/); 

angolul (http://english.pte.hu/) jól működik, a 

könyvtár is megtalálható rajta, de csak magyar 

nyelvű változat érhető el. 

8. Pannon Egyetem (http://www.uni-pannon.hu/); 

angol nyelvű honlapja (http://englishweb.uni-

pannon.hu/) szűkszavú, kevés érdemleges in-

formációval. A könyvtárhoz nincs kapcsolat. 

 

Szlovákia 

 

1. Comenius University in Bratislava (http://www. 

uniba.sk/index.php?id=965); angolul (http:// 

www.uniba.sk/index.php?id=921) jól működik, 

de egyszerű felületén kevés információt tartal-

maz. A könyvtárhoz vezető link könnyen megta-

lálható, ahol azonban (http://www.uniba.sk 

/index.php?id=2156) minimális információt talá-

lunk a könyvtárról és szolgáltatásairól. A jobb 

oldalon viszont megtalálható az a link, mely az 

egyetemi repozitóriumhoz vezet (DB of 

publication activities). 

2. Constantine the Philosopher Univeristy, Nitra 

(https://www.ukf.sk/); angol nyelven (http:// 

www.en.ukf.sk/) megfelelően működik – érde-

kes módon, az egyetemi repozitórium a kuta-
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http://portal.uni-corvinus.hu/?id=44509
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44529
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44529
http://www.bme.hu/
http://www.bme.hu/?language=en
http://unideb.hu/portal/
http://unideb.hu/portal/en
http://unideb.hu/portal/en
http://www.lib.unideb.hu/en
http://www.elte.hu/
http://www.elte.hu/
http://www.elte.hu/en
http://www.ke.hu/
http://english.ke.hu/
http://www.ceu.hu/
http://www.library.ceu.hu/cat/#&panel1-1
http://www.library.ceu.hu/cat/#&panel1-1
http://www.pte.hu/
http://english.pte.hu/
http://www.uni-pannon.hu/
http://englishweb.uni-pannon.hu/
http://englishweb.uni-pannon.hu/
http://www.uniba.sk/index.php?id=965
http://www.uniba.sk/index.php?id=965
http://www.uniba.sk/index.php?id=921
http://www.uniba.sk/index.php?id=921
http://www.uniba.sk/index.php?id=2156
http://www.uniba.sk/index.php?id=2156
https://www.ukf.sk/
http://www.en.ukf.sk/
http://www.en.ukf.sk/
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tásfülben található meg: az adatbázis (2005-

ben kezdték építeni) a tudományos munkák 

bibliográfiai adatait adja meg, teljes szöveg 

nem érhető el. A könyvtár linkje könnyen meg-

található, de angolul nem működik – a menü is 

csak itt-ott tartalmaz angol fordítást. 

3. Slovak University of Agriculture (http:// 

www.uniag.sk/sk/); angolul (http://www.uniag 

.sk/en/) kifejezetten jól működik a honlap. 

Könyvtárhoz vezető linket nem tartalmaz, de a 

Science and Research alatt megtalálható a 

Publications fül, ahonnan elérhető az egyetemi 

repozitórium, mely 1950-től vesz fel teljes szö-

vegű publikációkat. 

4. University of Economics in Bratislava (http:// 

www.euba.sk/?lang=sk); angol nyelven (http:// 

www.euba.sk/?lang=en) jól működik; a főolda-

lon, úszó linkek formájában, több egyetem, 

szervezet linkje jelenik meg, jól látható, figye-

lemfelkeltő helyen (valószínűleg az egyetemmel 

szoros kapcsolatban álló intézmények linkjeiről 

van szó). A könyvtárhoz vezető link is előkelő 

helyen szerepel (http://193.87.31.4/arl-eu/en/ 

search/), és egyenesen a könyvtár OPAC-jához 

vezet. Az Outputs Publications Activities EU (ta-

lán) az intézményi repozitóriumot foglalja ma-

gába. 

Összességében megállapítható, hogy első lépés-

ben az angol nyelvű honlapok jó működőképessé-

gére kell koncentrálni. Addig, amíg ez a kérdés 

nem oldódik meg, nem lehet eredményesen hasz-

nálható kapcsolatrendszert kialakítani. A kommu-

nikáció nyelve a 21. században az angol. A vizs-

gált egyetemek nagy része rendelkezik angol nyel-

vű változattal, de nagyon kevés esetben működik 

ez a szolgáltatás a teljesség igényével. Második 

lépésben a Berlini Nyilatkozatnak megfelelően 

kellene az intézményi repozitóriumokat kialakítani: 

ahol van, ott a részleteket csiszolni; ahol még 

nincs, ott az egyetem vezetősége által elindítani. 

Amint már jeleztem, az intézményi könyvtárak 

alkalmasak erre a feladatra. Harmadik lépésben ki 

kellene alakítani egy olyan, 3D-ben megjeleníthető 

linkgyűjteményt, amely egyetlen virtuális hálózatba 

kapcsolja a V4-ek intézményeit, és néhány kattin-

tással bármelyik egyetem repozitóriuma elérhető 

lenne (az ideális a Milgram-féle hatlépésnyi távol-

ság volna – mely esetükben hat kattintást jelente-

ne). Ezeknek az adatbázisoknak majdan közös 

keresőfelülettel kellene rendelkezniük, így egyszer-

re lehetne keresni az összes gyűjteményben. Ne-

gyedik lépésben minden érintett egyetem honlap-

ján el kellene helyezni (jól látható, központi helyen) 

egy linket, mely erre a linkgyűjteményre mutatna. 

 

 
 

3. ábra V4 – angol nyelvű honlapok és repozitóriumok 
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A továbbiakban megnéztem, hogy a magyar felső-

oktatási intézmények és az MTA Könyvtára össze-

fogásával Magyarországon létrejött HUNOR kon-

zorciumnak – melynek célja a nyílt hozzáférés 

hazai gyakorlatának kialakítása és koordinálása – 

milyen tagjai vannak (4. ábra). [5] A HUNOR céljai 

között (egyebek mellett) szerepel a nyílt elérésű 

repozitóriumok országos infrastrukturális háló-

zatának kialakítása és a nemzetközi kapcsolat-

rendszer kiépítése. A HUNOR módszertani köz-

pontként is definiálja magát, és nemzetközi kapcso-

lattartást is koordinál. A HUNOR az általam elkép-

zelt V4-es open access hálózat fontos csomópontja 

lehetne, ugyanis a hazai hálózat kialakításának 

koordinálása ezen a téren már komoly eredménye-

ket mutat. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a 

„láthatóság” érdekében azt a 3D-s linkrendszert is 

ki kell alakítani, amely a repozitóriumok egyetemi 

honlapról történő elérhetőségét lényegesen meg-

könnyíti. 

 

Mint látható, 23 magyar felsőoktatási intézmény 

vesz részt ebben a projektben, miközben a Berlini 

Nyilatkozatot csak 2 egyetem és az MTA írta alá. 

Az általam kiindulópontnak tekintett honlap a felso-

rolt egyetemek közül csak 8 intézményt tartalmaz. 

Itt kell megemlítenem, hogy az OpenAIRE hálózati 

tevékenységi rendszere az európai országok régi-

ókba való csoportosításával van felépítve. A régiók 

beosztása nem az országok földrajzi elhelyezke-

désének, hanem az open access kultúra fejlett-

ségének felel meg. A négy csoportból a harmadik-

ban található mind a négy visegrádi ország. [6] 

 

Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy az 

OpenDOAR listáján
5
 így alakul a magyarországi 

intézmények listája (5. ábra): 

 
 

4. ábra A HUNOR tagjai 
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5. ábra Az OpenDOAR lista 

Forrás: http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Hungary 

 

 

A University of Nottingham 2013-as adati szerint 

Magyarországon 10, Csehországban 7, Lengyel-

országban 68 (!) intézmény rendelkezik repozi-

tóriummal. Szlovákiáról nincs adat. Nem mellékes, 

hogy nemzetközi összehasonlításban ezen a téren 

Európa vezető szerepet játszik, hiszen az említett 

felmérés szerint 46,4%-on áll (6. ábra). 

 

 
 

6. ábra Repozitóriumok százalékos aránya kontinensek szerint 

Forrás: http://www.opendoar.org/ 
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Barabási Albert-László hálózatelméletének egyik 

lényeges megállapítása, hogy a hálózatokban is 

távolságokkal lehet mérni az elérhetőségeket. 

Kutatásai szerint a weben egy tetszőleges doku-

mentum egy másiktól tizenkilenc kattintásra van. 

Milgram hat lépéséhez képest ez soknak tűnik 

Barabási szerint, de elfogadhatónak tartja. Ha a 

társadalomban, mely hatmilliárd pontból áll, a tá-

volság hat lépés, akkor a weben, ahol több mint 

egymilliárd pont van, a tizenkilenc elhanyagolható. 

Egy óriáscsoport kialakulásához a véletlen hálóza-

tokban pontonként csak egyetlen kapcsolat szük-

séges, de a valódi hálózatokban egy ponthoz sok-

kal több kapcsolat tartozik. [7] 

 

Ugyancsak Barabási szerint, egy skálafüggetlen 

hálózat úgy születik, hogy amikor az összekapcsolt 

csomópontokhoz új csomópontok kapcsolódnak, 

akkor az újonnan kapcsolódó pontok a nagyobb 

kapcsolatrendszerű csomópontokat részesítik 

előnyben. A növekedés és a preferenciális kapcso-

lódás eredménye az lesz, hogy a hálózatban kiala-

kulnak a nagyszámú kapcsolattal rendelkező cso-

mópontok (7. ábra). [8] 

 

 
 

7. ábra A skálafüggetlen hálózat 

Forrás: http://www.matud.iif.hu/06nov/03.html 

 

Fentiek fényében, a tanulmány elején feltett kérdé-

sekre a következő válaszokat, megvalósulási lehe-

tőségeket találtam. 

 

1. Adott egyetem vezetésének döntésén múlik, 

hogy oktatói–kutatói feltöltsék a könyvtár által 

gondozott repozitóriumba saját publikációikat. A 

Debreceni Egyetemen ezt rektori döntés szabá-

lyozza. A szerzői jogi kérdéseket a nyilvánossá 

tétellel lehet megoldani. Ugyanis, ha az oktató 

nem járul hozzá publikációja nyilvánossá téte-

léhez, akkor a repozitóriumban tárolt szöveg 

csak jóváhagyással érhető el. Az adatbázisba 

feltöltött publikációk bibliográfiai adatait a 

könyvtár szakemberei ellenőrzik, javítják – ezen 

a szűrön keresztül kerül be az adott tanulmány 

az adatbázisba. 

2. Kutatásaimból azt kellett leszűrnöm, hogy a 

meglévő adatbázisok sem „láthatók” a többi in-

tézmény számára. Sőt, sok esetben a hozzájuk 

vezető út is bonyolult, körülményes, nehézkes. 

Ezért a következő (ugyancsak rektori szintű) 

döntés azt írná elő, hogy az egyetem honlapjá-

nak karbantartói jól látható linket helyezzenek el 

a központi honlapra, mely a könyvtári adatbá-

zishoz vezet. Ennek a linknek (előre szabályo-

zott módon) minden, a hálózatban részt vevő 

egyetem honlapján azonos helyre kellene ke-

rülnie, azonos figyelemfelkeltő technikával. Így 

nagymértékben növekedne a hozzáférhetőség 

mértéke. 

3. A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

által épített nyílt hozzáférésű repozitórium, a 

DEA jól működik, feltöltöttsége a vizsgált régió-

ban kifejezetten jó. De sehol nem találtam az 

adatbázishoz vezető linket. A Debreceni Egye-

tem honlapján nem találkoztam más egyetem-

hez vezető linkkel sem. 

4. Az egyik lehetséges megoldás a 8. ábrában 

felvázolt hálózat lehetne, melyben a V4-ek 

vizsgált egyetemeinek bármelyikéről elindulva, 

az út hosszától függően, néhány kattintással 

bármelyik másik egyetemi repozitóriumhoz el-

érhetünk. Ennek előfeltétele az előző három 

pontban felvázolt kérdések megoldása. 

5. Végezetül, az elképzelt modell nem működhet 

egy közös nyelv, jelen esetben az angol nélkül. 

Az egyetemek honlapjai, a könyvtári honlapok, 

és a repozitóriumok keresési felületei enélkül 

nem nemzetköziek. Külön kérdés, hogy a nem 

angol nyelvű nyílt hozzáférésű adatbázisokban 

legalább az absztraktok minden esetben elér-

hetők-e angolul. 

 

A közelmúltban, 2013 áprilisában az Európai Unió 

kiadta a „Science Europe Position Statement” nyi-

latkozatot, melyben a Berlini Nyilatkozatnak meg-

felelően továbbfejleszti a fejlesztési irányelveket. 

[9] Magyarországon a Magyar Tudományos Aka-

démia ugyancsak 2013 tavaszán elindította a tu-

dományos művek nyílt hozzáférésének programját, 

és 50 más tagszervezettel együtt elfogadta a Sci-

ence Europe alapelveit. Az MTA 2009-ben létre-

hozta a Magyar Tudományos Művek Tárát 

(MTMT), melynek célja a hazai tudományos kuta-

tások hiteles nyilvántartása és bemutatása. 

 

A felvázolt modell 3D-s megjelenítésén dr. Boda 

István, a Debreceni Egyetem Könyvtárinformatikai 

Tanszékének docense dolgozik. Az MTA SZTAKI 

által kifejlesztett virtuális kollaborációs tér (VirCa) 

http://www.matud.iif.hu/06nov/03.html
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8. ábra A lehetséges láthatósági modell ábrája 

 

 

segítségével úgy jeleníti meg a négy ország egye-

temeinek honlapjait, hogy azokban mozogni és 

keresni lehet. A megvalósult 3D-s modellről, az 

informatikai háttérről, a technikai részletekről ké-

sőbb, egy tanulmányban fogunk beszámolni. 

 

Megjegyzések 

 
1 

Open Access Infrastructure for Research in Europe. 

2 
Digital Repository Infrastructure Vision for European 

Research. 

3 
2013-as adatok.  

4 
A vizsgálatban részt vevő nyolc magyar egyetem a 

főoldalon található. Első lépésben ezeket az intézmé-

nyeket vizsgáltam, és nem léptem tovább az egye-

tem.lap.hu aloldalra, ahol 27 magyar felsőoktatási in-

tézmény van felsorolva. Ugyanezt az eljárást folytat-

tam a másik három ország esetében is. A későbbiek-

ben szeretném (a felsorolt szempontok szerint) meg-

vizsgálni a többi magyar intézmény honlapját is. 

5 
The Directory of Open Access Repositories 
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A tanulmány elkészítését a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/ 

KONYV-2012-0001 számú projekt támogatta. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtár Kosáry Domokos 

Könyvtár és Levéltár 

Kosáry Domokos-díj átadás 

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az Egyetemmel közösen 2013-ban 

névadója tiszteletére, emlékének megörökítésére, születésének 100. évforduló-

ja alkalmából Kosáry Domokos-díjat alapított. Az érem Csikai Márta Munkácsy 

Mihály-díjas szobrászművész alkotása. 

Az elismerés a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésé-

ben több éven át elért kimagasló eredmény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti 

kutatásokban végzett magas szintű tevékenység, illetve a Könyvtár érdekében, 

a könyvtárügyért kifejtett támogatás elismeréseként adományozható. Az alapí-

tás évében a Szenátus ünnepi ülésén dr. Solti László, az MTA rendes tagja, az 

Egyetem korábbi rektora, valamint posztumusz dr. Walleshausen Gyula könyv-

tári főigazgató, történész részesült az elismerésben. Ebben az esztendőben 

második alkalommal került sor a díj átadására a Szent István Egyetem Szená-

tusának tanévzáró ünnepi ülésén. 

Ideje: 2014. június 20. 10.00 óra 

Helye: Szent István Egyetem Aula 

A Kosáry Domokos-díjat átadta (a díj Alapító Okirata szerint): 

Dr. Tőzsér János rektor és Koósné Török Erzsébet könyvtári főigazgató, a kuratórium elnöke 

A Kosáry Domokos-díjat 2014-ben a Kuratórium javaslatára a Szent István Egyetem Szenátusa dr. Szögi László 

történésznek, levéltárosnak, a történelemtudomány kandidátusának, az ELTE Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigaz-

gatójának, az ELTE levéltár nyugalmazott igazgatójának, az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó 

Bizottság alelnökének, az MTA  Egyetemtörténeti Albizottság elnökének adományozta. 

A kitüntetést a Szent István Egyetem szaklevéltárainak létrehozásában, fejlesztésében, az egyetemi levéltári hálózat 

kialakításának előkészítésében, valamint a SZIE egyetemtörténeti tevékenységének támogatása során végzett min-

denkor magas szakmai színvonalú, ösztönző, segítő munkájának elismeréseként kapta a díjazott. 

A Kosáry Domokos-díj leírása:  

A Kosáry Domokos-díj zöld színű háttérrel 235 x 235 mm keretdobozban elhelyezett, egy oldalas, bronzból készült, 

97 mm átmérőjű érem. Az érem Kosáry Domokos portréját ábrázolja Kosáry Domokos-díj felirattal, továbbá szerepel 

rajta Kosáry Domokos születési és halálozási éve és a készítő művész monogramja. Az érem Csikai Márta Munkácsy 

Mihály-díjas szobrászművész alkotása. 

Gödöllő, 2014. június 20. 

(Koósné Török Erzsébet) 
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Kerekes Pál 

Self-publishing: könyvcunami vagy 

könyvmegújulás? A könyvönmenedzselés 

néhány jellemzője, nagyságrendje, tendenciái
* 

A self-publishing az elektronikus könyvkultúra új jelensége. Ebben az informatikai konst-

rukcióban a szerző maga tölti fel művét egy könyváruházba, és egyedül dönt a mű további 

sorsáról. Szándékainak és ízlésének megfelelően határozza meg az árat, a kiadás lokalizá-

cióját (Magyarországon vagy más globális portálokon is árulják-e), a mű formai jegyeinek 

főbb elemeit. Egész konkrétan kimondható, hogy a publikálásra szánt művet közvetlenül 

az író juttathatja el az érdeklődőknek. Ez is a neve az új könyvmozgalomnak: független 

kiadás, vagy más oldalról nézve: független szerző. 

A legfrissebb jelentés
1
 szerint – a konzervatív Ang-

liában – az e-könyvtermés 12 százalékát adják 

már a self-publishing könyvek. Egyes szegmen-

sekben – science-fiction, humor, fantasy – ez az 

arány még nagyobb, eléri a 20 százalékot. A 

nyomtatott könyveket is beleértve az összesítés-

ben a független kiadású könyvek elérik a 2 száza-

lékot. Az USA-ban a független (indie) szerzők mű-

veinek megjelenési aránya még hangsúlyosabb. A 

self-publishing térnyerésének látványos jele az is, 

hogy az amerikai sikerlistákon az első tíz könyv 

között legalább két-három self-publishing mű van 

folyamatosan jelen. Naponta jelennek meg hír-

adások arról, hogy egy-egy professzionális kiadó 

által elutasított könyv hirtelen népszerűvé válik, és 

napi százezres letöltésszámban viszik a művet. Új 

vonulat, hogy sok ismert szerző áttér a self-

publishingre, az egyszerűség, könnyebbség, gyor-

saság miatt. 

 

Magyar viszonylatban is megjelenik a self-

publishing konstrukció mint olyan lehetőség, amely 

megnyithatja az utat a népszerűség felé fiatal írók-

nak. A ma már Oravecz Nóra jelenségként is is-

mert szerzői magatartás olyan írói rendszert hozott 

létre, amelynek része természetesen a könyv
2
 

maga és a könyvhöz tartozó napi frissítésű 

Facebook-oldal. A Facebook-szájtnak százhúsz-

ezernél több lájkolója van. Blogoldalának
3
 látoga-

tottsága is meghaladja a napi ötvenezret. A szerző 

self-publishing kiadást választott első könyve meg-

jelenéséhez. A könyv, amely csak elektronikusan, 

illetve POD (Print on Demand) nyomtatott formá-

ban kapható, a legnagyobb példányszámban el-

adott e-könyv, hosszú hónapokig vezette a 

Bookline sikerlistáját. 

A szerzői kiadás nem új jelenség a könyv világá-

ban. Nagy költőink, íróink kétszáz évvel ezelőtt – 

pénzügyi kényszerből – előfizetőket kerestek 

könyvterveikhez. Magyarországon, és szerte Eu-

rópában az volt a gyakorlat, hogy az író maga 

menedzselte a nevével jelzett kiadványt. Annak 

idején egy Kazinczynak, Csokonainak, Vörösmar-

tynak kellett kérő leveleket fogalmaznia műveik 

kiadása érdekében. De a XX. században sem volt 

ritka a szerzői kiadás kezdeményezése. Tanulsá-

gos leveleket lehet ebben a témában olvasni 

Tevan Andor hátramaradt irattárában
4
. Kiderül, 

hogy ma méltán klasszikusoknak tekintett írók, 

milyen nehezen szereztek támogatót – ha szerez-

tek egyáltalán – kezdő műveik kiadására. Látható, 

hogy Déry Tibor, Juhász Gyula, Kassák Lajos és 

még sok más kiváló szerző nem talált más utat a 

megjelenéshez, mint a szerzői utánajárást és 

anyagi kockázatot. 

 

Érdemes felidézni: az első nyomtatott könyv is – 

ha mai értelemben vesszük – self-publishing ki-

adásban jelent meg. Gutenbergnek nem volt meg-

rendelője, terjesztője, kiadója, sőt, még olvasókö-

zönsége sem. Neki fontos volt a mű, sok-sok évet 

áldozott a nyomtatásra, nem törték meg a techni-

kai, üzleti nehézségek. Alkotása átformálta az 

emberi civilizációt. 

 

* Jelen írás jelentős része a következő könyvfejezet 

alapján készült: Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács 

Dániel: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvo-

násai. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információ-

tudományi Intézet Információtudományi Tanszék, 

2013. E-könyv: új kiadói és terjesztői konstrukciók. p. 

171–183. 
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Hunniás… Egy self-publishingeset a Facebook 

előtti korból 

 

A szerzői kiadás viszontagságairól sok eset ismert. 

Ritkán marad meg azonban olyan dokumentum-

szerű feljegyzés, amelyből tisztán követni lehet, 

hogy hogyan is működött néhány évszázaddal 

ezelőtt a magánkiadás üzleti struktúrája. Szeretnék 

felidézni egy könyves esetet a XVIII. századból. 

Arra utal a történet, hogy éppen úgy promotálták a 

könyvet, mint a mai hálózatos korszakban. Csak a 

net nem nőtt a mű fölé, a könyv maradt a közép-

pontban. Igazi self-publishing módszertannal dol-

gozott a szerző: a mű megírásával és kiadásával 

nem tekintette lezártnak a feladatát. Elfogadta és 

vállalta, hogy részt vesz a könyv eladásának meg-

szervezésében is. 

 

Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) ismeretlen 

verselgető volt, mondhatnánk kicsit régiesen, hogy 

irodalmi levelező. Tartotta a kapcsolatot a kor lite-

rátoraival, köszöntő költeményeket írt a megyei 

élet nagyjairól. Kedvelték alkalmi strófáit, főúri 

körökben is elfogadták. Kicsit érettebb éveiben 

nagyobb szövegvállalkozásba fogott, nemzeti 

eposzt írt Hunyadi Jánosról „Hunniás, vagy ma-

gyar Hunyadi” címmel. Megjelenési éve: 1787. A 

verses elbeszélés egy csapásra híressé tette a 

nevét. Keresni kezdték társaságát, a kiadók, lap-

szerkesztők hirtelen kíváncsiak lettek munkáira. 

Ettől kezdve már sima út vezetett az országos 

elismertségig. Érdekes tudni, hogy magát a művet 

azonban, a Hunniást, egyetlen kiadó sem fogadta 

el azonnal. 

 

A szerző bízott a művében. Nem maradt más 

megoldás számára, minthogy maga szervezze 

meg a Hunniás kiadását. Ez akkoriban teljesen 

megszokott volt, az író egyedül maradt művével. A 

közönséget és a vásárlókat neki kellett megtalál-

nia. Mit tett első lépésként Pálóczi Horváth Ádám? 

Nem „várt” a Facebookra, anélkül is tudta, hogy 

hálózatot kell kreálnia. Józan reális érzékre vall, 

ahogy hozzákezdett a munkához, a legapróbb 

részletekre is kiterjedt a figyelme. Meghirdette az 

előfizetési lehetőséget az alábbi módon: „Én a 

könyvet magam költségén ki nyomtatom. Ha mun-

kámnak valamelly nagyobb tehetségű Metzénása 

találkozik vagy akármelly könyváros Uramnak ma-

ga költségén ki nyomtattatni tetzik én azt is meg 

köszönöm, mert nekem nem a nyereség ebben a 

tzélom, hanem a sok tekintetben gondoltatható 

közönséges jónak előmozdítása…” 

 

Ezt követően megadja „némelly esmerős Urak” 

címét, akiknél jelentkezni lehet a könyvért. Ezt a 

névjegyzéket idemásolom, mert meglepő, hogy 

milyen precíz kis networköt tudott szervezni, ter-

mészetesen minden informatika és telekommuni-

káció nélkül. Postás, orvos, tanár, lelkész, könyv-

kötő, újságíró, mind felkérést kapott: 

Bétsben: Szatsvai Sándor Úr, Magyar Újság-író, 

Győrben: Szerentsi Nagy István Úr, Ref. Prédiká-

tor, 

Komáromban: Pétzeli József Úr, Ref. Prédikátor, 

Pesten: Szombathi József Úr, Orvos Doktor, és 

Szombathi Sámuel Úr, 

Debretzenben: a Ref. Kollegiumnak érdemes 

Seniora, 

Egerben: Az itt lévő K. Posta Mester, T. Sőtér An-

tal Úr, és Gyalagai Ignátz Úr, Könyvkötő, 

Eperjesen: Koller Gottfried Úr, Könyvkötő, 

Esztergomban: Katona István Úr, Professor, és az 

ott lakó könyvkötő, 

Kőrösön: Medgyesi Pál Úr, a Ref. Gymnásiumának 

Professora, 

Losontzon: Kun Ferentz Úr, Könyvkötő, 

Lőtsén: Osterlán Éfraim Úr, Német Nyelv Tanító, 

Miskoltzon: Molnár Sigmond Úr Könyvkötő, és 

Nemzetes Mezei Jósef Úr Sénátor, 

Posonyban: Véber Simon Péter Úr, Typografus, 

Veszprémben Győrfi Jósef Úr, 

Kolozsvárt: a Ref. Koll. Biblio Thekáriussa, 

Enyeden: T. Galambos Mihály Úr, Professor, 

Közép-Ajtán: T. Benkő Jósef Úr, Prédikátor, 

Maros-Vásárhellyen: a Ref. Kollégiomnak 

Bibliothecariussa, és Fő-Tiszt. Szegedi György Úr, 

Plébános, 

Károlly-Fejérváron: Nem. Gábri József Úr, Profes-

sor, 

Tordán: T.T. Gyöngyösi Úr, 

Sz. Udvarhelyt: A N. ref. Gymnasium érd. 

Professora Kiss Úr, 

 

(Érdekes, hogy a könyvtáros kifejezést nem hasz-

nálja, viszont a bibliotekárus kifejezést igen, bár 

többféle szóalakban.) 

 

Majd további egyszerű közlés, szinte ugyanaz, 

mint ma az internet-kereskedelemben: 

„Ha kik pedig pénzeket nem féltik ki adni addig is, 

míg a könyvet látnák, azok méltóztassanak azt is 

letenni Pestenn a jövő Josef napi, és Győrben a 

jövő Április elején esendő Országos Vásárok al-

kalmatosságával.” 

 

És most jön a legfurcsább, mai fejjel talán alig 

érthető megközelítés. Miután az előfizetések szé-

pen gyűltek, és a mű hírére tehetős támogatók is 
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jelentkeztek, a szerző egyszerűen közölte: a könyv 

olcsóbb lett, aki eddig fizetett, visszatérítést kap. 

Tehát a siker nyomán nem növelte az árat a szer-

ző, hanem csökkentette! Így fogalmaz Pálóczi 

Horváth Ádám: „Mivel a Magyar Hunyadinak ki-

nyomtatására, már négy nagy érdemű és Méltósá-

gú Hazafiak, nagyon gazdag segedelemmel lenni 

méltóztattak, de más bizonyos okokból is jelenti az 

Auktor: hogy azoknak, akik magukat eddig jelentet-

ték, nem 36. hanem tsak 24. Krajtzárokért fog kül-

detni edgy könyv.”
5
 

 

A fenti esetből is kiviláglik a self-publishing igazi 

arca: nem az anyagi siker az ösztönző, hanem 

maga a mű. A mű az, ami mozgatja az eseménye-

ket, és ennek megfelelően az üzleti számítások 

háttérbe szorulnak. A pénzügyi siker nem döntő 

jelentőségű. A mai self-publishingben, a könyvön-

menedzselés korszakában már nem ilyen tiszta a 

kép. A háttérben jelentős mozgatórugó lehet – 

nem minden esetben – maga az eladhatóság 

megszervezése, a nyereségesség újraszámítása 

és a haszonnak a szerző irányába való terelése a 

többi szereplő – kiadó, kereskedő – részesedésé-

nek csökkentésével egyidejűleg.   

 

Könyvkeletkeztetési modell 

 

A self-publishing – ugyan a szerzői kiadás előz-

ményre tekint vissza – mégis döntően más konst-

rukció. Az alapvető különbség az, hogy a szerző 

válik teljes egészében a mű szellemi és formai 

kivitelének felelősévé. Kiadói, azaz könyvszakmai 

kontroll nélkül jelenik meg a mű. A szerző azonban 

nemcsak a megírásért felel, hanem a könyv utó-

életéért is. Az ő késztetése és aktivitása kell ah-

hoz, hogy a műve ismertté váljon. Ehhez általában 

a közösségi internetoldalakat veszik igénybe. A 

blogírás alapkövetelmény. Mivel a szerző az egész 

folyamatot kézben tartja, a megírástól az eladásig, 

a self-publishing kifejezés helyett élőbb és valósá-

gosabb lenne az önmenedzselésű könyvkiadás 

fogalma. 

 

Az egyszerűség kedvéért azonban még maradva a 

self-publishing meghatározásnál, a legfontosabb 

kérdés nyilvánvalóan az, hogy a gyakorlatban mi-

képp is működik ez a konstrukció? Lényegi elemei 

a következők: 

● Létrejön és működik egy self-publishing portál, 

amely felületet biztosít a szerzők számára műve-

ik feltöltésére. Ezen a portálon gondoskodnak a 

művek konverziójáról. (Általában Wordben kell 

feltölteni őket, ezt alakítják át ePubra, Mobira, és 

más formátumokra. A portál minden alapszolgál-

tatása a szerző részére ingyenes. 

● A szerzőnek van olyan informatikai jártassága, 

hogy képes feltölteni a szöveget és a címoldalt, 

valamint az ún. tartozékokat: tartalmi ismertető, 

műfaji meghatározás, blog és webcímek meg-

adása. A legalapvetőbb számítástechnikai hasz-

nálói ismeretek elegendők, különben nem is mű-

ködne a konstrukció. 

● A self-publishing portál biztosítja a szerzőnek a 

könyveladások forgalmi adatainak napi szintű 

követését, úgynevezett szerzői oldal segítségé-

vel. 

●  A self-publishing portál végzi az eladást, az 

informatikai háttérmunka és szoftveres admi-

nisztráció, mint például a számlázás, ügyfélkap-

csolat feladatokat. 

● A szerző a könyvkiadásban szokásos 8-15 szá-

zalékos szerzői jutalék helyett jóval nagyobb 

mértékű, legalább 60-70 százalékos részesedést 

kap a bevételből. 

 

Az összes nagy globális könyvforgalmazó működ-

tet self-publishing szekciót. A legismertebbek: 

Amazon: Kindle Direct Publishing 

(https://kdp.amazon.com/, 

Barnes & Noble: Pub it!, újabban: Nook Press 

(https://www.nookpress.com), 

Kobo: Writing Life 

(http://www.kobo.com/writinglife). 

 

A self-publishing elterjedését, és tényleges köny-

ves műfajként való elfogadottságát egyértelműen 

jelzi, hogy a legnagyobb tekintélyű e-book-

adatbázis, a Gutenberg Project is külön self-

publishing szekciót hozott létre.
6
 

 

 

Smashwords: a self-publishing csúcs 

portálja, egyéb kiadók, magyar portál 

 

A legnagyobb önálló self-publishing portál, tulaj-

donképpen a self-publishing első sikeres oldala a 

Smashwords. Mark Coker, a cég alapítója és mű-

ködtetője így számol be a cég alakulásáról 2012 

év végén: 

„I founded Smashwords in 2008 to change the way 

books are published, marketed and sold. I realized 

that the traditional publishing industry was broken. 

Publishers were unable, unwilling and disinter-

ested to take a chance on every writer. Today, 

Smashwords has grown to become the world’s 

largest distributor of ebooks from self-published 

authors and small independent presses. 

https://kdp.amazon.com/
https://www.nookpress.com/
http://www.kobo.com/writinglife
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The idea behind Smashwords was simple: I 

wanted to create a free ebook self-publishing plat-

form that would allow me to take a risk on every 

writer. I wanted to give every writer the freedom to 

publish, and every reader the freedom to read 

what they wanted.”
7 

 

Magyarul: „A Smashwords-öt 1998-ban alapítottam 

azért, hogy változtassak a könyvek kiadásán, ter-

jesztésén, forgalmazásán. Láttam, hogy a tradicio-

nális könyvkiadás a szakadék szélére jutott. A 

kiadók – érdektelenségből, hajlandóság híján – 

képtelenné váltak esélyt adni az íróknak a megje-

lenésre. Mára a Smashwords a független szerzők 

és kiadók legnagyobb könyvforgalmazója lett az 

egész világon. 

 

A Smashword alapgondolata egyszerű: létrehozni 

egy olyan szabad self-publishing platformot, ahol a 

szerzők nem kockáztatnak a megjelenéssel. Min-

den írónak meg akartam adni a szabadságot a 

nyilvánosság eléréséhez, és minden olvasónak, 

hogy szabadon választhasson a művek között.” 

 

A talán kissé túlzó megfogalmazás sokkal komo-

lyabbá válik, ha megismerkedünk a számokkal.  

 

● 2012-ben, egy év alatt 98 000 új művet töltöttek 

fel a világ minden tájáról. (A feltöltésnek nincs 

nyelvi korláta, tehát magyarul is lehet publikálni.) 

● 2012 decemberében a feltöltött művek száma: 

190 500. A számláló akkori állása szerint (2013. 

június) 7 933 591 529 szóból áll a könyvállo-

mány. 

 

Mark Coker megadja rövid tőmondatokban a self-

publishing sikerének magyarázatát is: 

1. A független szerzők egyre profibbá válnak, 

tanulnak. 

2. A szerzők írnak, mert látják, hogy érdemes, 

művük meg fog jelenni. 

3. A kereskedők szívesen fogadják a self-

publishing könyveket. 

4. A self-publishing olcsó mindkét szereplőnek: a 

szerzőnek és az olvasónak. 

5. Az olvasás a képernyőre vonul, kellenek az új 

művek. 

6. A self-publishing globális. Nincsenek határok. 

7. A self-publishingról lekerült a minőséggyenge-

ség stigmája. 

 

Természetesen vannak ellenzői is a self-publishing 

kiadásnak és terjesztésnek. A legfőbb kifogások a 

következők: 

● Az ellenőrizetlen nyelvú könyvek tömeges meg-

jelentetése káros lesz a kultúrára, művelődésre. 

● Írók, szerzők biztatása megalapozatlan karrier-

álmokat ébreszthet. 

● Gyakoriak a másolások, hamisítások, szöveg-

összevágások, dúl az epigonizmus. 

● Kialakulhat az írói „szenvedélybetegség”, fellép a 

publikációs kényszer. 

 

A Smashwords mellett több más self-publishing 

portál működik; a legismertebbek: 

● Lulu (www.lulu.com), 

● Bookbaby (www.bookbaby.com). 

 

Magyarországon az első és mindmáig egyetlen 

self-publishing portál a Publio
8
. Könyvei, a saját 

könyváruházán kívül, elérhetők a legnagyobb ma-

gyar könyves plázákon. A 2011-ben indult kiadói 

portálon és könyvplázán
9
 2014 áprilisáig 645 szer-

ző regisztrált, és 549 könyvet töltött fel. A 

Facebook oldal
10

 lájkolóinak száma meghaladja a 

tízezret.  

 

A self-publishing néhány év alatt mozgalommá, írói 

magatartásformává alakult, saját sajtóval, könyv-

tárnyi szakirodalommal, jelentős gazdasági befo-

lyással. A sorra megjelenő, majd megbukó e-book 

üzleti konstrukciók közül azon kevés kivételek 

közé tartozik, amely fenntartható (biznisz értelem-

ben) és bővülő modellt produkált. A self-publishing 

fogalom jól hangzó márkává vált. A független pub-

likálás ma már brand-nek számít. Néhány év alatt 

a self-publishing elfogadott lett, a könyvtermés 

jelentős hányadát ma már a független szerzői ki-

adású művek adják az elektronikus könyváruhá-

zakban. A professzionális szerzők is folyamatosan 

térnek át erre a konstrukcióra, hiszen így – kihagy-

va a közvetítő szervezeteket – a megírás tiszteletdí-

ja a hagyományos értékesítési jutalékból a 10-15 

százalékról egyöntetűen a 70 százalékra ugrik. Az 

USA-ban, a legérettebb e-bookpiacon, az e-köny-

vek 36 százaléka már a self-publishing alkotókörből 

érkezik. Ez a szám a brit piacon 12 százalék (2012-

es adatok). 

 

Egy friss kimutatást ismertet a Bookwirl infografiká-

ja
11

. A szemléletes ábrasorozat tulajdonképpen a 

self-publishing globális előretörésének térképe. Az 

USA-ban néhány év alatt a független publikálás 

nagyságrendje 287 százalékkal nőtt. Más szem-

pont szerint is óriási a növekedés, például Angliá-

ban: egyes műfajokban (krimi, science-fiction, hu-

mor) az e-bookforgalmon belül húsz százalékos 

arányt képvisel az eladásokban a self-publishing. 

A 2013-as németországi adatok üzleti sikerről 

http://www.lulu.com/
http://www.bookbaby.com/
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számolnak be a független szerzők esetében. A 

toplistás művek fele más self-publishing termék a 

német e-bookpiacon. Csak szemléltetésül: már 

nyolc önmenedzselésben publikáló író keresett 

egy év alatt 100 000 fontnál nagyobb összeget 

(hozzávetőleg 35 millió forint). Brazíliában az e-

könyvforgalomnak már 30 százalékát teszi ki a 

self-publishing. 

 

A 2014-es Londoni Könyvvásár kiemelt témája volt 

a self-publishing, tekintettel a világszerte polgárjo-

got nyert könyves konstrukció nagyságrendjére. Az 

Amazon illetékes vezetője beszámolt arról, hogy 

fokozatosan kivezetik a self-publishing fogalmat. 

„Tíz év múlva már aligha beszélhetünk szerzői 

könyvmenedzselésről. Az írók pontosan ismerik 

majd a lehetőségeiket, hogy miképp érhetik el az 

olvasóikat” – vallja Jon Fine. Majd így fűzte tovább 

Twitteren a gondolatot: ”Mi vagyunk az okozói a 

könyvcunaminak. Óriási probléma, hogy megnőtt a 

száma a publikált írásoknak. A legnagyobb kihívás 

most nekünk, kiadóknak, tartalomkereskedőknek, 

IKT-cégeknek, forgalmazóknak, hogy helyet talál-

junk a közzétett szerzeményeknek. A művek felfe-

dezhetőségének, megismertetésének, elérhetősé-

gének megszervezése a jövő nagy könyves fel-

adata.”
12

 

 

Self-editing, könyvfelújítás, kézirat-feldolgozás 

e-könyvre 

 

A self-publishing egyik leágazása, az önmene-

dzselésű könyvfelújítás. Az alkotó ez esetben nem 

arra vállalkozik, hogy eredeti művet hoz létre, ha-

nem, hogy egy általa fontosnak tartott – de a könyv-

forgalomban már nem kapható kötetet, vagy a 

könyvforgalomba sosem került kéziratot – e-könyv-

vé szerkeszt. Jó példa erre a lokalitás témaköre. 

Hány szamárfüles, teleírt papírfüzet veszett el, mert 

nem volt kiadója az ilyen írásoknak, nem is lehetett, 

hiszen nem éri meg kinyomtatni olyan anyagot, 

amelyre csak egy szűk kör lehet vevő. Vagy hány 

emlékezés, családi krónika pusztult el költözéskor, 

tatarozáskor, bontáskor! Ezt sem volt érdemes 

bolygatni. Minek? Azért a néhány emberért, aki 

esetleg kezébe venné? Most más a helyzet. Az e-

book világában a kis könyv is életre kelhet, hiszen 

az eleve vélhetően korlátok között jelenlévő érdek-

lődés miatt is érdemes nyilvánosságot keresni. 

Kinek is lehet fontos egy városrész, egy utca histó-

riája? Azoknak, akik ott élnek, és számukra ez 

átlapozható, akár elolvasható tartalom. Digitális 

útra kelhetnek a naplók, eseménytárak, visszaem-

lékezések. Előkerülhetnek olyan írások a könyves-

polcról – természetesen lejárt szerzői jogúak –, 

amelyeket fontosnak tartanak gazdái esetleg ismét 

megjelentetni, akár nem a maguk teljességében, 

csak egy-egy kevéssé avuló részleteiben. Lehet 

összeállításokat szerkeszteni, tartalmi vagy téma-

kör alapon. Minderre már van példa, elindult a 

könyvszeretet ilyen típusú kiélése is. A korrekt 

alkotói megjelölés természetesen velejárója kell, 

hogy legyen a könyvfelújításnak. A szerző és örö-

kösei anyagi és kiadási igénye ugyan lejár hetven 

évvel a haláluk után, de a mű nevéhez kötődésé-

nek és szellemiségének megváltozhatatlanságá-

hoz kapcsolódó joga örök.  

 

Self-publishing manifesztumok: magyar és 

angol összevetés 

 

A vezető self-publishing portál alapítója és mind-

máig vezetője Mark Coker, elérkezettnek látta az 

időt 2014. áprilisában, hogy egy manifesztumot 

adjon ki a független könyvmenedzselés tárgyköré-

ről. A kiáltvány
13

 végighullámzott az angol nyelvű 

szaksajtón, sok kritikát, egyben helyeslést is kivált-

va. Az eredetiben természetesen angol nyelvű 

változathoz egy infografika
14

 is készült. A szöveg 

egyszerűsített magyar fordítása: 

 

A független szerző manifesztuma 

 

Self-publishing alkotóként valljuk, hogy az írók 

közösek az elhívatottságban, minden szerző felru-

házott a természetes kreativitással, minden írást 

vállaló embernek elidegeníthetetlen joga, hogy 

gyakorolja, kiélje a benne rejlő alkotóerőt a publi-

kálás útján. 

  1. Független szerző (önmenedzselésű könyvet 

publikáló alkotó) vagyok. 

  2. Ismerem és megtapasztaltam azt az elége-

dettséget, amelyet egy self-publishing könyv 

nyilvánosságra bocsátása jelent. 

  3. A publikálás alapjogom. 

  4. A könyvem feletti kontroll fontos számomra. 

Magam döntöm el: hol, mikor, milyen kategó-

riában és műfaji besorolásban jelenik meg az 

írásom. 

  5. A függetlenség, az önmenedzselés nem azt 

jelenti, hogy egyedül dolgozom. Vannak segí-

tőim, partnereim. 

  6. Nem szeretnék egyetlen kiadó alárendeltje, 

lekötelezettje lenni. Magam keresem az üzleti 

megoldásokat az igazságosság, a méltányos-

ság, és a kölcsönösen összehangolt érdekek 

alapján. 

  7. Független szerzőként is felsorakozunk minden 

írót összekötő közös célhoz: elismerést, tiszte-

letet minden alkotónak! 

http://www.digitalbookworld.com/2014/amazons-vision-for-the-future-of-self-publishing/
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  8. Szakmabelinek vallom magam. Büszke va-

gyok a munkámra, és igyekszem fejlődni an-

nak érdekében, hogy minél többet nyújthassak 

az olvasóknak, a barátaimnak, a rokon gon-

dolkodású szerzőknek, és az egész könyvkul-

túrának. 

  9. Műveim fontosak és értékesek. Tartalmuk 

becse nem mérhető egyszerűen az eladások 

nagyságrendjével. 

10. Nagyra tartom más self-publishing szerzőtár-

sam teljesítményét, az ő sikerük az enyém is, 

és az én elismertségem rájuk is vonatkozik. 

Együtt vagyunk úttörői a könyv jövőjének, 

amely jövőt a jobb minőség, a kreativitás, a 

sokféleség, az alternatívák, a rendelkezésre 

állás, a megfizethetőség és a hozzáférhetőség 

jellemez majd. 

 

A manifesztum stílusa és gondolkodásmódja egy-

aránt arra utal, hogy a self-publishingot Mark 

Coker egyfajta mozgalomnak, magatartásformá-

nak tartja. Természetesen ez vitatható álláspont, 

hiszen maguk a szerzők – legyenek hivatásosok 

vagy amatőrök – nagyobb részt az irodalmiságon 

nem irányzatosságot, hanem tartalomközpontúsá-

got értenek. Különösen idegenül hangzik a mani-

fesztum hevülete a publikálás nyitottsága mellett, 

mivel senki sem vitatja a jogát egyetlen embernek 

sem ahhoz, hogy írjon, alkosson, és nyilvánosság-

ra is hozza a művét.  

 

A self-publishingnek – még 2011-ből – van magyar 

nyelvű hitvallása
15

 is. Ez az összefoglalás a műre 

és a szerzőségre való bátorításra koncentrál. A 

teljes szöveg olvasható angol fordításban
16

 a 

Teleread e-szakfolyóiratban. 

 

Részlet az írásból: 

„A földkerekség minden táján megjelentek a ma-

gánkiadást segítő könyv-összefogások. Hihetetlen 

felfutást hoztak a bekapcsolódó új szerzők művei, 

nyers fogalmazványai. Nem az történt, hogy a 

szövegtenger elmosta a jó könyveket, hanem for-

dítva: a sok-sok műből egyre többen halászgatnak. 

Többen lettek az írók és az olvasók. 

A mindennapok megszokottságából kitörhet a te-

remtő személyiség. 

Az olvasó mindig független volt, most a szerző is 

független lett. Közvetlenül juttathatja el írását az 

érdeklődőknek. Ez is a neve az új könyvmozga-

lomnak: független kiadás, vagy más oldalról nézve: 

független szerző. 

Furcsa, de a független azt is jelenti, nemcsak a 

tiszta értelemben vett szerzők előtt nyílik most meg 

a nyilvánosság. Rajta a sor az összegyűjtőkön, 

felfedezőkön is. Dédapáink első világháborús nap-

lói, nagyapáink hadifogságainak története, hölgy-

családtagok háztartási feljegyzései, türelemmel 

viselt betegségek kézzel írt imakönyvei, mind ott 

lapulnak valamelyik rokon személyes holmijai kö-

zött. Nem dobták ki, ki is tenne ilyet, de most ösz-

szerakható, kiegészíthető; ívbe, glóriába rendez-

hető és önmagában vagy megjegyzetelve közzé-

tehető. Akad olyan családtag, akinek éppen most 

van rá ideje, módja, érkezése. „Írók kicsinyje s 

nagyja, rajta csak!” (Tóth Árpád, 1922) 
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Digitális adatbázis készült az első világháború emlékére 

Az első világháborúban szolgált több millió férfi és nő emlékét őrző internetes adatbázist hozott létre egy brit múzeum. 

Az Imperial War Museum reményei szerint a nagyszabású történelmi projekt, amelyet az első világháború 100. évfordu-

lójához igazítva indítottak, maradandó digitális emlékműve lesz azoknak a Nagy-Britanniából és a Nemzetközösségből 

származó katonáknak, betegápolónőknek és másoknak, akik az első világháborúban szolgáltak. A projekt hétfő óta 

elérhető weboldalára ez idáig 4,5 millió olyan ember adatait töltötték fel már létező archívumokból és családi gyűjtemé-

nyekből, akik a brit hadsereg kötelékében szolgáltak a tengerentúlon. A személyek nagy részéről azonban csak mini-

mális adatok állnak rendelkezésre, ezért a múzeum arra kéri a nagyközönséget, hogy segítsen rekonstruálni ezeknek 

az embereknek az élettörténetét. 

"Mindenki hozzájárulhat valamivel a Lives of the First World War (Az első világháború élettörténetei) projekthez, akár 

azzal, hogy egyszerűen virtuális emléket állít valakinek, feltölt egy képet a családi albumból, megoszt egy történetet, 

amely nemzedékeken át öröklődött, vagy olyan adatokkal szolgál, amelyek segítenek teljes képet festeni arról, hogy mi 

történt egy adott személlyel a háborúban" - mondta Luke Smith, a projekt vezetője. 

A gyakorlatban a weboldal egy – a Facebook és a Wikipédia kereszteződésére emlékeztető – nyílt közösség által fej-

lesztett adatbázis lenne, amelyen képeket, történeteket és információkat oszthatnak meg a felhasználók. Az intézmény 

reményei szerint 2018-ra több mint nyolcmillió férfi és nő életének történetét fogja tartalmazni a weboldal. A múzeum 

több millió további adatot készül feltölteni a következő hónapokban, köztük olyan emberekéit, akik Kanadából, Ausztrá-

liából, Új-Zélandról és Indiából érkezett katonai erőkkel szolgáltak, vagy épp lelkiismereti okból megtagadták a katonai 

szolgálatot – adta hírül a BBC News. 

http://sg.hu/cikkek/105287/digitalis-adatbazis-keszult-az-elso-vilaghaboru-emlekere 

/SG.hu Hírlevél, 2014. május 12./ 
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Ungváry Rudolf 

Vajda Erik elméleti munkássága 

A hatvanas évek eleje, az akkoriban robbanássze-

rűen meginduló nemzetközi informatikai fejlődés 

sajátos helyzetben találta a magyar könyvtári 

szakmát. A pártállami rendszerben, főleg az 1956-

os forradalom után számos, a maga területén je-

lentős szakember szorult ki a szakmájából, és 

talált menedéket a könyvtárakban (többek között 

Bibó István is a KSH Könyvtárában dolgozott). 

Ezzel párhuzamosan jelentek meg a könyvtárak-

ban olyan szakemberek, akiknek közgazdász, 

formális nyelvészeti, matematikai, vagy egyéb 

természettudományos műveltségük volt, és szem-

léletük alapján minden készen állt, hogy a magyar 

könyvtári szakma megújuljon. Közéjük tartoztak 

többek között Vajda Erik, Dezső László, Horváth 

Tibor és Vargha Dénes. 

 

Magyarországon ebben az időszakban az Egye-

temes Tizedes Osztályozás kultúrája rendkívül 

színvonalas volt. Ami az elméleti, szerkesztői és 

tanári kérdéseket illeti, ezért a kultúráért talán a 

legtöbbet Babitzky Béla tette. De hogy a magyar 

ETO eredményesen kapcsolódhatott az ETO má-

sodik világháború után megújult nemzetközi rend-

szeréhez, az a közgazdász végzettségű Lázár 

Péternek, az Országos Műszaki Könyvtár és Do-

kumentációs Központ (OMKDK) igazgatójának volt 

köszönhető. Lázár kezdettől fogva abban látta a 

magyar könyvtári világ nemzetközi nyitásának az 

egyik legfontosabb lehetőségét, ha csatlakozni 

lehet az ETO-nak az akkoriban a Nemzetközi Do-

kumentációs Szervezet (FID) által karbantartott 

rendszeréhez. Ő teremtette meg azokat a lehető-

ségeket, melyek alapján évtizedekig biztosítva volt 

az ETO legújabb kiadásaihoz való rendszeres 

hozzáférés. Ez a pártállami körülmények között 

nem volt egyszerű, Lázár azonban elég szakmai 

tekintélyt tudott kivívni, főképp pedig nyomós érve-

ket tudott felhozni annak érdekében, hogy az álla-

mi forrásokat ehhez megszerezze. Már akkor fel-

ismerte, hogy az ETO, vele egy nemzetközileg 

elfogadott és karbantartott metanyelvi rendszer 

korszerű használata a technológiai versenyképes-

ség egyik szerény, de a tartalom szerinti informá-

ciókezelés fontos eszköze. Hozzáértő bábáskodá-

sa révén néhány évtized alatt megszületett 1968–

1972 között a 42 kötetes teljes ETO nyomtatott 

magyar kiadása és a középkiadások.
1
 Az ugyan-

csak közgazdász végzettségű Vajda Erik ezekben 

az években kezdte meg rendszerszervező tevé-

kenységét az OMKDK-ban az információkeresés 

területén. 

 

Vajda Erik képességei ebben a mezőnyben bonta-

koztak ki. Tehetségének legnagyobb részét a tájé-

koztatásszervezés vette igénybe. Pályafutásának 

elején az Országos Műszaki Könyvtár szakirodalmi 

tájékoztatóinak sokszorosított formában megjelenő 

kiadásait szervezte meg és felügyelte. Nyomukat 

mára már csak a könyvtári katalógusokban megta-

lálható sorozati leírások őrzik. Utolsó előtti nagy 

munkája a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizá-

lási Rendszerének (OSZKÁR) kialakítása volt. 

Figyelemre méltó, hogy ennek során érvényt szer-

zett annak a felismerésnek, hogy a korszerű auto-

matizált könyvtári rendszer nem nélkülözheti sem 

az ETO, sem a tezaurusz együttes használatát. 

Ennek köszönhető, hogy elkészítette az Országos 

Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

(OMIKK) műszaki–gazdasági makrotezauruszát és 

a hozzá szükséges alkalmazási dokumentumokat 

(alkalmazási szabályzat, példatár). Ezt a tezau-

ruszt máig használják a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtárában. Vaj-

da ezt követően a magyar közös katalogizálási 

rendszer (MOKKA) kialakítását irányította néhány 

évig. 
 

Műveltsége, lényegfelismerő képessége abban is 

megmutatkozott, hogy már kezdettől fogva felis-

merte a metaadatok jelentőségét. Erről tanúskod-

tak már az internet előtti korban az irányítása által 

kiadott, Polzovics Iván szerkesztette szakirodalmi 

tájékoztatók is, melyekhez rendkívül igényesen 

összeállított tárgyszavas mutatók tartoztak. 

 

1972-ben pedig, afféle módszertani példaként 

kezdeményezte a Várady Éva szerkesztésében 

megjelent „Fogalomgyűjtemény az informatika 

válogatott területeiről” [1] című mikrotezaurusz 

 

1 
Mára az ETO magyarországi intézményes fej-
lesztése összeomlott, továbbá a kapcsolat az 
ETO-t fenntartó és továbbfejlesztő nemzetközi 
konzorciumhoz megszűnt, a helyzete teljesen 
tisztázatlanná vált, a hazai könyvtárak forráshiány 
miatt érdemi fejlesztés nélkül használják. 
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létrejöttét. Ilyen részletességű és minőségű mun-

kára nemzetközi szinten nincs példa, valójában 

csak az a „rossz” benne, hogy magyarul és Ma-

gyarországon jelent meg. 

 

Ugyanebben az évben segített közreadni egy, 

ugyancsak az információkereséssel és osztályo-

zással foglalkozó, Homoródiné Botond Éva szer-

kesztésében megjelent cikkgyűjteményt „Az infor-

matika egyes elvi kérdései” [2] címen. 

 

1975-ben írta meg Vajda Erik az „Osztályozás 

egyes kérdései” [3] című művét, mely a Hollós 

Miklóssal közösen kiadott „Az osztályozás néhány 

kérdése” című könyvben jelent meg. Itt fogalmazta 

meg alapvető felismeréseit a többféle információ-

kereső nyelv együttes alkalmazásának jelentősé-

géről, azaz arról, hogy az ETO-t és a tárgyszavas 

(tehát egy osztályozási, hierarchikus és egy ter-

mészetes nyelvű, analitikus) rendszert együttesen 

kell használni ahhoz, hogy a tartalom szerinti in-

formációkeresés hatékonysága a legnagyobb le-

gyen. 

 

Ebben az időben már nemzetközi szervezetekben 

(IFLA, UNISIST) is dolgozott, legnagyobb részt a 

szabványosítás területén. Az Unesco kiadásában 

jelent meg a kor nemzetközi és nemzeti normatív 

kiadványait az információk kezelése terén a teljes-

ség igényével tárgyaló műve, egyben az UNISIST 

kézikönyve [5]. 

 

A hetvenes években a Magyar Szabványügyi Hiva-

talban – éppen a nemzetközi informatikai fejlődés 

hatására – került sor az ISO 2888-as nemzetközi 

tezauruszszabvány nemzeti változatának [4] kidol-

gozására. A szerkesztőbizottság tagjai Vajda Erik 

mellett Horváth Tibor, Dezső László kutatóintézeti 

módszertani könyvtáros, Vargha Dénes nyelvész 

és e sorok írója voltak. Az, hogy ez a szabvány az 

egyik leginkább kidolgozott relációtípus-

választékkal rendelkezik, többek között Vajda és 

Vargha jövőbe látó hozzáértésének volt köszönhe-

tő. Az informatikai és interdiszciplináris összefüg-

géseket képviselő szerkesztők érvényesíteni tud-

ták a szemléletüket, és fél év alatt az egyik legkor-

szerűbb nemzeti tezauruszszabvány született, 

melynek 1987-es második kiadása ugyanennek a 

szerkesztőbizottságnak a közreműködésével to-

vább tökéletesedett. 

 

A szerkesztők felismerték annak jelentőségét, 

hogy a tezauruszok szemantikai erejének a jövő-

ben rendkívüli jelentősége lesz. Ennek előrelátá-

sához jó adag derűlátás is szükséges volt, és a 

gyümölcsei még a mai napig sem értek teljesen 

be, de a szemantikus web fejlődése abba az 

irányba mutat, amelyet a magyar szabvány megal-

kotói megsejtettek a múlt század 70-es éveiben. A 

résztvevők a MARC-formátum jelentőségét is fel-

ismerték, és lehetővé kívánták tenni, hogy a formá-

tumban megadott megjegyzésmezők a szabvány-

ban megfelelő képviseletet találjanak. 

 

A magyar tezauruszszabvány megjelenése végle-

gessé tette Magyarországon az összetett tárgy-

szavas rendszerek visszaszorulását, a tezauru-

szok elterjedését, és távlatilag azt, hogy a század-

fordulóra megszülethetett az addig készült speciá-

lis tezauruszok szókincsének egyesítésével és 

kiegészítésével, nem utolsó sorban pedig egy kor-

szerű tezauruszkezelőnek a segítségével a mára 

országszerte használt az egyetemes magyar köz-

művelődési tezaurusz, a Köztaurusz. 

 

2002-ben, amikor már hozzáértését a MOKKA 

szervezése érdekében kamatoztatta, írta meg e 

sorok szerzőjével közös, két kiadást és egy inter-

netes közreadást megért művét „Könyvtári infor-

mációkeresés” [6] címen. Jelentős részben neki 

köszönhető, hogy a könyvben máig tartó érvénnyel 

sikerült összefoglalóan, ugyanakkor részletesen 

áttekintve tárgyalni az egyik legfontosabb könyvtári 

szakterület kérdéseit, amely nélkül a mai, webes 

körülmények között különösen nem képzelhető el 

korszerű tartalomszolgáltatás. 
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Big Data képzést indít a Közép-Európai Egyetem és az IBM 

Az üzleti élet és a munkaerőpiac várható változásaira készülve indít közös mesterképzést a CEU és az 
IBM. Az Európában szinte egyedülálló big data szakra közgazdászokat, szociológusokat várnak és olyan 
diplomásokat, akik az adathasznosítás legújabb módszereivel szeretnének megismerkedni. A képzés a 
nemzetközi felsőoktatási akkreditációt követően 2015-ben indulhat. A Gartner piackutató szerint 2015-ig 
világszerte 4,4 millió munkahelyet kell majd betölteni a big data elemzésében jártas, felkészült szakembe-
rekkel. Az USA munkaügyi hivatalának becslése szerint a következő 8 évben 24%-kal több adatelemzői 
kompetenciát igénylő munkahely jön majd létre a világon. 

Az analitika ma már szinte minden üzleti területen nélkülözhetetlen, ahol stratégiai döntések születnek. 
Menedzserek, gazdasági elemzők, informatikusok, statisztikai szakemberek egyaránt kénytelenek elsajátí-
tani a nagy mennyiségű strukturálatlan adatok elemzéséhez szükséges kompetenciákat, ha lépést akarnak 
tartani versenytársaikkal. A legjobb, ha az alapokat már az egyetemen megismerik. A felsőoktatás jól érzé-
keli a növekvő piaci igényeket, és ma már rengeteg intézményben tanítanak „big data tárgyakat”, sőt, 2013-
ban az írországi Dublin City University-n, a helyi IBM közreműködésével önálló big data képzés is indult. 

Idén, Európában másodikként, a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) is bejelentette, hogy az IBM 
Magyarországgal együttműködve big data szakot indít MSc képzésben. A képzés célja, hogy megismertes-
se a hallgatókat az üzleti célú adathasznosítás technológiáival, s mellette a big data közigazgatásban, vá-
rosfejlesztésben és egyéb területeken felmerülő lehetőségeivel. A szak pontos neve Master of Science in 
Business Analytics, a tanterv elsősorban az adatelemzési és technológiai kompetenciákra koncentrál. Ki-
emelt tárgy lesz az üzleti intelligencia, de sok más mellett adatvizualizációt, hálózattudományt, adatbizton-
sági, közgazdasági, statisztikai és menedzsment ismereteket is tanulni fognak a hallgatók. Az egyetem 
elsősorban közgazdász alapvégzettségű diákokra számít, de várják szociológusok, mérnökök, statisztiku-
sok jelentkezését is. 

„Az adat új természeti erőforrás, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, ráadásul könnyen hozzáférhe-
tő. Ahhoz azonban, hogy hasznot tudjunk hajtani belőle, új készségekre és komoly szakmai tudásra van 
szükség.” – mondta Georgiu Achilles, az IBM Magyarország vezető tanácsadója. „A felhő, a közösségi és 
mobil megoldások mellett az IBM stratégiájának fontos pillére az üzleti analitika, így magától értetődő volt, 
hogy aktív szerepet vállalunk e kifejezetten jövőbemutató képzési program megvalósításában.” 

A CEU és az IBM Magyarország képzése az ún. action based learning módszeren alapul, amely igyekszik 
egyensúlyt teremteni az elméleti és a gyakorlati oktatás között. A labormunkákon valódi problémák megol-
dásán dolgoznak majd a diákok, melyhez az IBM globális esettanulmányai nyújtanak szakmai hátteret. A 
CEU oktatói mellett az IBM munkatársai és más vendégelőadók is tartanak majd órákat a világ minden 
tájáról, de az informatikai cég az oktatási anyagok elkészítéséből is részt vállal. 

„Az Üzleti Analitika képzés az egyik legizgalmasabb program az elmúlt évek kezdeményezései közül a 
Közép-európai Egyetemen. Ezzel a master diplomával reményeink szerint egy megalapozott karrier lehető-
ségét nyújtjuk a nálunk végző szakembereknek, egy dinamikus, gyorsan fejlődő szektorban.” – fogalmazott 
Mel Horwitch, a CEU Business School dékánja. A CEU szenátusa már elfogadta az mesterszak tantervét, 
már csak a nemzetközi akkreditáció van hátra. Ha minden jól megy, 2015-ben elindulhat a képzés. 

/SG.hu Hírlevél 2014.04.22./ 

 

(B.Bné) 
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Könyvek a „tudásfordítás” folyamatában: idézetelemzés és 

szerzői felmérés 

A tudásmenedzsment és szellemi tőke (knowledge 

management, intellectual capital, KM/IC) tárgykör-

rel foglalkozó kutatókat gyakran éri az a vád, hogy 

eredményeik nem alkalmazhatók a gyakorlatban. 

A cikk ezeket a vádakat cáfolja szakkönyveken 

végzett, átfogó empirikus elemzéssel és megvilá-

gítja a könyvek sajátos szerepét az elméleti tudás 

közvetítésében a gyakorlati élet szereplői felé. 

 

 

Bevezető 

 

A KM/IC a menedzsment fiatal, dinamikusan fejlő-

dő tudományos elágazása. Önállósodott szakterü-

let, elismerik az üzleti tudományok körében, meg-

jelenik az egyetemi szakokon, saját rangos folyó-

iratai vannak. Jövője viszont attól is függ, hogy a 

tudományos kutatások eredményeit mennyire sike-

rül meghonosítani a szervezetek mindennapi gya-

korlatában. 

 

A kutatók és a gyakorló szakemberek mást tarta-

nak fontosnak: a kutatók elméleti és általánosabb 

mércéket tartanak szem előtt; saját közösségük 

előtt szeretnének szert tenni elismertségre. Prakti-

záló társaik ezzel szemben mérhető produktivitási 

és hatékonysági eredményeket kérnek számon; a 

szervezeti problémákra keresnek jó megoldásokat 

a tudományos eredmények felhasználásával. Az 

alkalmazhatóság azonban kérdéses, az elmélet-

ben kidolgozott módszerek ugyanis nem váltak a 

szellemi tőke értékelésének, mérésének, kimutatá-

sának általános eljárásává, az immateriális javak 

felmérésének eszközévé. Az új kutatási ágazatot 

kezdetben mind az elméleti, mind a gyakorló szak-

emberek képviselték, az ipari szereplők azonban 

fokozatosan visszavonultak. 1994-ben például a 

nem tudományos munkatársak a szakfolyóiratok 

lektorált publikációinak 30%-át jelentették, 2009-

ben ez a hozzájárulás 10%-ra csökkent. 

 

KM/IC kutatók új tudást termelnek, ezeket lektorált 

cikkekben és konferenciaközleményekben öntik 

formába. A közlemények két csatornán juthatnak 

el az érdeklődőkhöz. A direkt tudásközvetítés tu-

dományos cikkek olvasásával, önképzéssel való-

sul meg. A gyakorló szakemberek legtöbbje azon-

ban nem követi a szakirodalmat, másra irányul a 

figyelmük, elavultnak és nehezen alkalmazhatónak 

tartják a tudományos írásokat. A korszerű tudás 

fordítómechanizmusokon keresztül, indirekt tudás-

transzferrel jut el a gyakorló szakemberekhez, akik 

az eredendően a lektorált cikkekben közölt ered-

ményekkel rendszerint összefoglalt, konkretizált, 

könnyen befogadható formában ismerkednek meg 

[1]. A tudásátadás történhet könyvekbe foglaltan, 

csoportmunkában, workshopon, szakmai magazi-

nokon, online és egyéb forrásokon keresztül is. 

 

 

A kutatási modell 

 

A tudományos kutatás gyakorlati megfelelősége 

fontos kritérium, ugyanakkor az elmélet kimunká-

lása általában nem a gyakorlati élet helyszínein, 

hanem egyetemeken és különféle speciális intéze-

tekben történik. 

 

Az üzleti szakemberek képzése három pilléren 

nyugszik, ezek a kutatók, a gyakorló szakemberek 

és a politikai szereplők. Az egyes csoportokat 

más-más motiválja, igényeikben és a céljaikban 

nincs összhang: a kutatóknak saját társaik és in-

tézményeik körében kell elismerést szerezniük; a 

praktizálók az alkalmazható tudásban, a gyors és 

hatékony döntéshozásban érdekeltek; a politikusok 

a makroszintű értékelésekhez és a társadalmi 

változások eléréséhez keresnek módszert és esz-

közt. További nehézség, hogy az üzleti tudomá-

nyos kutatás a reáltudományok modelljét tette 

magáévá, elfogadta a tudományos felfedezés régi 

paradigmáját, amelynek végső célja a tiszta tudás. 



Beszámolók, szemlék, referátumok 

246 

A kutatási célok ennek rendelődnek alá és ehhez 

igazodik az akadémiai közösség is. 

 

Az üzleti ágazatok alapvetően fontos kérdése az 

alkalmazható tudás. Különféle irányzatok és javas-

latok születtek arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehet az elméleti kutatást a gyakorlat számára is 

relevánssá tenni. A kutatók rendszeresen olvassák 

az új eredményeket közlő folyóiratcikkeket, a gya-

korlati szakembereknek viszont nem ilyen jellegű 

ismeretközlésre van szükségük. A folyóiratcikkek 

befogadhatatlanok a számukra, nehézkesnek tart-

ják a cikkek nyelvezetét, a részletes kifejtést, a 

bonyolult hivatkozási apparátust, a szűk és mély 

tárgyalásmódot. Kevés praktikusan is alkalmazha-

tó javaslatot merítenek belőlük. Az elfoglalt, gya-

korló szakembereknek a tudományos folyóiratcik-

kek olvasásával lehetetlen követniük a kutatási 

ágazat fejleményeit.  

 

A szakkönyvek és a tankönyvek áthidalják ezeket 

a nehézségeket: a „nem tudós” olvasók, valamint a 

leendő gyakorlati munkavállalók is jól alkalmazható 

ismeretekre tehetnek szert ezekből a dokumentu-

mokból, amelyek olvasásához nem feltétlenül 

szükséges a téma elmélyült tudományos ismerete. 

A könyvekbe szervesen beépülnek a tudományos 

folyóiratcikkek megállapításai, ezzel mintegy „le-

fordítják” a tudást a tanulni vágyóknak és az isme-

reteiket korszerűsíteni kívánó praktizálóknak.  

 

A könyvek potenciális hatását negatívan befolyá-

solja a nehezebb hozzáférés, az árak növekedése 

és a digitális média új formáinak elterjedése. Az 

olvasók ritkábban olvasnak hosszabb könyveket, 

előnyt adnak a rövidebb és azonnal beszerezhető 

tartalomnak, mint amilyenek a folyóiratcikkek. Az 

e-könyvek bővülő kínálata viszont visszafordíthatja 

ezt a trendet. Adler és Harzing [2] kimutatja, hogy 

a könyvek tulajdonképpen nagyobb hatást fejtenek 

ki, mint a rangos folyóiratok, ugyanis a könyvekre 

érkezik a hivatkozásoknak több mint 40%-a, az 

olvasók között pedig vegyesen vannak tudomá-

nyos kutatók, gyakorló szakemberek, diákok és a 

téma iránt érdeklődők, míg a folyóiratcikkeket csak 

az egyetemi és tudományos körökben olvassák. A 

jelenség nem tekinthető általánosnak: a jogi szak-

könyveket például ritkán veszik kézbe azok, akik a 

területen képzetlenek, a leendő professzionalisták 

számára pedig a könyvekben rögzített tudást jel-

lemzően az egyetemi oktatók közvetítik. 

 

A könyvekbe kerülő tartalom két nagy csoportra 

bontható: (1) az idézhető és (2) a nem idézhető 

tartalomra. A szerzők az idézhető források két 

alosztályát különböztetik meg: a tudományos és a 

nem tudományos forrásokat. A tudományos forrá-

sok közé sorolják a következőket: lektorált folyó-

iratcikkek, könyvrészletek, konferenciaközlemé-

nyek, könyvek, gyűjteményes (szerkesztett) köte-

tek és disszertációk. Nem tudományosak: a gya-

korlatias kiadványok, az online források, ipari és 

egyéb jelentések, újságok, szabályozások, törvé-

nyek, műhelytanulmányok és szabványok. Nem 

idézhető forrásnak tekinthető a szerző szakértelme 

(kutatói, illetve munkatapasztalata) vagy más 

egyéb szaktudás (tudományos és gyakorlati). 

 

A szerzőtől függ, hogy milyen információforrásokat 

használ fel a mű tartalmának megformálásához. 

Ez több tényezőtől függ: a személyes érdeklődésé-

től, a tudományos vagy gyakorlatias attitűdtől és 

céloktól. Az elméleti beállítottságú írók célközön-

sége a tudományos érdeklődésű olvasó (kutató, 

diák), nagyobb mértékben alapoznak lektorált tu-

dományos kiadványokra, s a szakterület elméleti 

eredményeihez kívánnak hozzájárulni. Ha a szerző 

a valóságban is praktizál és a gyakorlat számára 

írja könyvét, akkor őt a vezetési tanácsadói szerep 

érdekli, a mindennapokban megnyilvánuló vezetési 

kultúra fellendítése motiválja az írásban, ezért 

többnyire nem lektorált információforrásokat fog 

használni és saját tapasztalataira alapozva szövi 

gondolatmenetét. 

 

A könyvek tudástartalma mind az idézhető, mind a 

nem idézhető forrásokból alakul ki. A tudásátviteli 

folyamat olyan mértékben követhető, amilyen mér-

tékben az adott könyvben a különféle információ-

forrásokra hivatkoznak, ezt a mű hivatkozásainak 

kategóriái alapján lehet vizsgálni. A nem idézhető 

források használatát a szerzők közvetlen megkér-

dezésével lehet csak felmérni. 

 

 

A vizsgálat módszere 

 

A vizsgálathoz két forrásból nyertek empirikus 

adatokat. Az idézhető műveket 40 szerzői és 9 

szerkesztett kötet hivatkozásain keresztül elemez-

ték, míg a nem idézhető források használatának 

felmérését, a kiválasztott könyvek alapján azonosí-

tott 67 egyedi szerzőnek kiküldött kérdőívvel vé-

gezték el. 

 

Az adatgyűjtés kétlépcsős volt. Az első fázisban a 

szerzői könyvek és a szerkesztett kiadványok idé-

zeteit vizsgálták meg. A hivatkozott műveket do-

kumentumtípus szerint kategorizálták (pl. lektorált 
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cikk, könyv, könyvrészlet, szakmai magazin, web-

oldal stb.) 

 

A nem idézhető források feltérképezéséhez négy 

szempontot használtak:  

1. a szerző tudományos vagy gyakorlati orientáci-

ója (önjellemzés alapján), 

2. a szerző motivációja a könyvíráshoz, 

3. a célzott közönség, 

4. milyen mértékben használtak nem idézhető 

forrásokat, amelyek nem azonosíthatók az idé-

zetekkel (személyes kutatás, személyes mun-

katapasztalat, eszme- és tapasztalatcsere kuta-

tókkal, gyakorló szakemberekkel). 

 

 

A fő megállapítások 

 

A tanulmány sikeresen bizonyította azt, hogy a 

KM/IC könyvek valóban a tudásátviteli mechaniz-

mus részét képezik. A szerzők a fő megállapításo-

kat kilenc pontban foglalták össze, ezek közül a 

jelentősebbek:  

● A KM/IC könyvek lektorált forrásokat (folyóirat-

cikkek, könyvrészletek, konferenciakiadványok) 

használnak fel a törzsanyagban.  

 

Ezzel egyben cáfolják azt a korábbi feltevést, hogy 

a KM/IC tudományos kutatásnak elenyésző hatása 

van a gyakorlatra. A szerzői kötetek lektorált forrá-

sainak aránya 20,4%, a szerkesztett kiadványoké 

37,9%. Valamennyit használják a jövő menedzse-

reinek oktatásában és a gyakorló szakemberek is 

olvassák őket.  

● A KM/IC tematikájú gyűjteményes kötetekben 

kétszer annyi lektorált folyóiratra történik hivat-

kozás, mint a szerzői kötetekben. 

● A KM/IC szakkönyvek hivatkozásainak többsége 

könyvre történik.  

● Gyakran hivatkoznak nem tudományos publiká-

ciókra is. 

 

A vizsgált könyvekben 20%-os arányban hivatkoz-

tak gyakorlati, ipari és piaci magazinokra. Az elmé-

letorientált művekben elsősorban a szemléletes 

példákat és az esetleírásokat használják fel.  

● A könyvekre történt hivatkozások minden más 

hivatkozási típust helyettesítenek. 

 

A könyvidézetek negatívan korrelálnak más forrá-

sok használatával. Minél több szerzői kötetet idéz-

nek, annyival kevesebb más forrást használnak. 

Továbbgondolva az eredményeket, a szerzők 

megállapítják: a könyvek melységükben tárgyalják 

a témakört, ez lehetőséget ad arra is, hogy a fel-

használt forrásokat részletesebben feltüntessék, 

legyenek azok tudományos hivatkozások vagy 

szóbeli értesülések, személyes megfigyelések stb. 

Érdekesség még, hogy a konferenciaközlemé-

nyekre való hivatkozás pozitív korrelációban áll az 

általános internetforrásokkal, valószínű azért, mert 

mindkét típus a keresőmotorok segítségével érhe-

tő el. 

● A könyvek legfőbb nem idézhető forrása a sze-

mélyes megfigyelés.  

 

 

Összefoglalás 

 

A tudományos eredmények két csatornán át jut-

hatnak a gyakorlati világba: direkt módon (önkép-

zéssel, a tudományos szakirodalom közvetlen 

tanulmányozásával) és indirekt úton (a tudomá-

nyos fórumokon közreadott eredmények könnyeb-

ben befogadható formában való terjesztésével). A 

tanulmány bemutatta a könyvek szerepét ezeknek 

a csatornáknak a működésében és azt a folyama-

tot vizsgálta, ahogyan a tudományos tudást a 

szakemberek egy köztes médium segítségével 

átadják. Az eredmények ismeretében téves volna 

arra törekedni, hogy a folyóiratcikkek látszólagos 

presztízsnövekedésének lázában a kutatók meg-

változtassák eddigi publikálási szokásaikat. Ehe-

lyett, az infrastruktúrát kell inkább olyan irányban 

fejleszteni, hogy a tudás könnyebben eljuthasson 

és alkalmazható legyen a gyakorlati szakemberek 

számára. A kérdés nem az, hogy a tudományos 

kutatás megfelelő-e, hanem az, hogy el tud-e jutni 

a praktizáló szakemberekhez. Ez egyben a tudo-

mányos kiadók számára is irányjelző lehet: a gya-

korlatias összefoglalók megjelentetése szélesebb 

felvevőpiacot jelenthet a számukra. 

 

A további vizsgálatok kiterjedhetnek a tanácsadás, 

a workshopok, a szakmai találkozók, az indirekt 

interakciók vagy a szakmai társaságok szerepére 

is. Figyelmen kívül hagyták az idézetelemzés prob-

lémáit [3], torzító lehet a negatív és önhivatkozá-

sok beszámítása az összes hivatkozásszámba. 

Nem minden hivatkozás egyforma értékű: egyes 

források lényeges hatást gyakorolnak a könyv 

tartalmára, mások viszont csak az általános meg-

állapítások felemlegetésére szolgálnak. A nehéz-

ségek ellenére a hivatkozáselemzés nagy népsze-

rűségnek örvend, a jövőben ezeknek a problé-

máknak a kezelésében is történhet előrelépés.  

 

A tanulmány közelebbről próbál választ adni arra a 

kérdésre, hogy mi a könyvek szerepe a kutatóktól 

a gyakorló szakemberek felé történő tudásátadási 



Beszámolók, szemlék, referátumok 

248 

és -fordítási folyamatban. Megállapítja, hogy a 

korábban hangoztatott nézetek, miszerint a KM/IC 

területen végzett tudományos kutatások nem 

hasznosíthatók a gyakorlatban, nem állják meg a 

helyüket. A tudásátadás egyik módja bizonyítható-

an a könyveken keresztüli, indirekt ismeretközvetí-

tés. 
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