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Újabb tanulmányt ajánlott közlésre az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete a digitális 

bölcsészet sorozatából. A 3. rész szerzői Kiszl Péter és Mátyás Melinda, dolgozatuk címe: „Latin nyelvű 

szövegkorpuszokat tartalmazó és epigráfiai adatbázisok Európában”. Ezúttal a European Association for 

Digital Humanities (EADH) által közzétett multidiszciplináris projektekből válogatva, ókori latin szövegeket 

feldolgozó (digilibLT – Digital Library of Late-antique Latin Texts, Earlier Latin Manuscripts) és görög-latin 

epigráfiai adatbázisokat (Inscriptiones Graecae, German Inscriptions Online, I.Sicily – Inscriptions of Sicily, 

EAGLE – Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy) elemeznek. Vizsgálatuk eredményei-

nek közzétételével elsősorban a magyarországi könyvtári tájékoztatást és a könyvtárosképzést szeretnék 

támogatni, valamint a hazai tartalomszolgáltatások színvonalának emelését kívánják ösztönözni. 

Kovácsné Koreny Ágnes a TMT 2018. 1. lapszámában írt tanulmányában a XXI. század közkönyvtárai-

nak és az általuk ellátott, szolgált közösségeknek a viszonyával, együttműködésével foglalkozott. Bemutat-

ta a közösségvezérelt könyvtár modelljét, valamint a közösségvezérelt téralakítás és szolgáltatásfejlesztés 

lehetőségeit. A szerző jelenlegi „Könyvtár és közösség, avagy a közösségvezérelt könyvtár elmélete és 

gyakorlati megvalósításának lehetőségei” című dolgozata 2. részében a közösségvezérelt szolgáltatáster-

vezés és a design thinking módszer alkalmazása a könyvtárban lehetőségeket mutatja be és összefoglalja: 

„a közösségvezérelt szolgáltatásfejlesztés és a design thinking módszer alkalmazása sok tanulást és sok 

munkát igényel a könyvtárosoktól, de ha azt szeretnénk, hogy minél többen használják a könyvtárat és a 

könyvtárhasználók könyvtári élménye, a könyvtárhasználattal kapcsolatos tapasztalata a lehető legjobb 

legyen, el kell kezdenünk figyelni arra, hogy mire van szüksége használóinknak, s úgy kell továbbgondo l-

nunk, továbbfejlesztenünk a könyvtárainkat, hogy ki tudják elégíteni ezeket a szükségleteket.” 

Kiss Margit egy nagyszabású konferenciáról állított össze a TMT számára ismertetőt, melyre felhívom 

szíves figyelmüket. 2018 júniusában Mexikóvárosban rendezték meg a digitális bölcsészet legrangosabb 

nemzetközi konferenciáját: Digital Humanities 2018, Puentes – Bridges, címen. Az ott elhangzott előadások 

kötetéről készült a beszámoló. 
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