
Ajánló 
 
 
Feladatok napjaink könyvtáraiban 
 
webarchiválás 
 
Az Országos Széchényi Könyvtárban az OKR (Országos Könyvtári Rendszer) kifejlesztése keretében 
2017−2018 között zajlik egy kísérleti projekt azzal céllal, hogy Magyarországon is megteremtsék a 
nyilvános webhelyek tömeges archiválásának és hosszú távú megőrzésének feltételeit. A szerzők Drótos 
László és Németh Márton „Az OSZK-ban folyó kísérleti webarchiválási projekt első évének tapasztalatai” 
című cikkükben ismertetik a webarchiváláshoz szükséges technikai, jogi és szakemberi feltételeket, a 
résztvevő intézmények közötti együttműködés fontosságát, valamint a nemzetközi tapasztalatok 
felhasználását. 
 
szemantikus háló 
 
Szemantikus háló alatt sokan elsősorban (vagy kizárólag) szemantikus világhálót, szemantikus webet 
értenek A szemantikus háló kifejezést azonban nem minden esetben használjuk ebben az értelemben, 
gyakran nem a szemantikus web, hanem a szemantikai háló szinonimájaként bukkan fel tanulmányokban, 
 
A két jelentés különbsége valószínűleg minden, ezzel a kérdéskörrel foglalkozó szakember számára 
világos és egyértelmű, a szerző Fülöp Endre  „A szemantikus háló két fogalma, a katalógusok új 
generációja és a könyvtárak szerepe” című cikkében azonban rávilágít, hogy nem felesleges erre a témára 
pár szót vesztegetni, a két jelentés közti különbséget explicitté tenni, és így a terminológiai kérdésekből 
adódó esetleges félreértéseknek elejét venni.  
A cikk célja, hogy a fenti fogalmak jelentéseinek elemzésével hozzájáruljon a könyvtárak szemantikus 
technológiákkal kapcsolatos lehetőségeiről, feladatairól szóló termékeny párbeszéd feltételeinek 
megteremtéséhez. Másfelől pedig amellett is érvelni kíván, hogy az, hogy a szemantikus háló és a 
szemantikus technológiák kifejezés két jelentése közül melyik van jelen hangsúlyosabban 
gondolkodásunkban, végső soron azzal is szoros összefüggésben áll, hogy miként gondolkodunk a 
könyvtárak szerepéről, feladatáról, jövőjéről. 
 
olvasás − könyvtárhasználat 
 
Ismétlődő kérdés: mennyiben őrizhette meg a könyvtár a digitális korban is a hagyományosan erős 
pozícióját a papíralapú könyvek szolgáltatásának területén? A különböző beszerzési források szerepe 
időben sokat változott amióta Magyarországon tudományos igényességgel mérik a társadalom tagjainak 
olvasási és könyvtárhasználati szokásait. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében „Az én könyvtáram” című kiemelt projektben 
lehetőséget teremtett két országos, reprezentatív olvasási és könyvtárhasználati felmérésre a 3-18 éves 
valamint a 18 éven felüli hazai lakosság körében. 
 
Tóth Máté „Könyvbeszerzés, házi könyvtár” című cikkében bemutatja a legutóbbi olvasmányok beszerzési 
forrásainak alakulását 1985-től 2017-ig, benne a közkönyvtári kölcsönzést is, a házi könyvtárak 
nagyságának alakulását (ez egyébként nagyon erősen csökkent az elmúlt években!) és a sajtóolvasás 
beszerzési forrásait. A szerző minden témában bemutatja a társadalmi demográfiai hátteret. (Például, hogy 
mennyiben függ a könyvgyűjtés, a közkönyvtári kölcsönzés a válaszadó iskolai végzettségétől, lakhelyétől, 
nemétől, korától stb.) 
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