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A TMT 2018. decemberi lapszámában megjelent Eszenyiné Borbély Mária tanulmánya az EFOP-3.3.3-

VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében 

megvalósuló „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt részeként, 2018 első negyedévében lezajlott 

vizsgálat leglényegesebb eredményeit közli. A felmérés célja a magyar közoktatási intézményekben dolgo-

zó pedagógus szakemberek digitális kompetenciaszintjének feltárása volt. 

 

Ebben a lapszámban Eszenyiné Borbély Mária: Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 2. rész: A 

műveltségi területek eredményei című tanulmányában „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt kere-

tében lezajlott vizsgálatot mutatja be. Az egyes műveltségi területeken dolgozó pedagógusok digitális kom-

petenciájának részletes elemzését ismerhetjük meg. 

 

szemantikus web 

 

A kilencvenes években − az internet elterjedésével − az a kép alakult ki, hogy a könyvtáraknak meg kell 

mutatkozniuk a hálózaton és igyekezniük kell mielőbb elérhetővé tenni honlapjaikat és persze katalógusu-

kat a világhálón. Jó néhány éve már, hogy könyvtáros berkekben felbukkant: a jövő egyik legjelentősebb 

ránk váró feladata a webtér integrációja lehet. A „hálózatba vetettség” további körülménye, hogy átalakul 

magának a katalógusnak a fogalma is. A könyvtárak és állományaik, leíró adataik egyként az óriási hiper-

text-tér részei lesznek, mégpedig olyan módon, hogy eddigi „kétdimenziós” jelenlétük „háromdimenzióssá” 

válik. 

 

A könyvtári területen is megjelentek a konkrét szemantikus webes fejlesztések. Mindezekről az egyik leg-

fontosabb hely a mai Európában, ahol „élőben” tájékozódhatunk a fejleményekről, az ún. SWIB konferen-

ciasorozat. Az eredetileg német, majd gyorsan nemzetközivé váló „Semantic Web in Bibliotheken” (ill. 

Semantic Web in Libraries) konferenciasorozat évek óta szolgálja ezt az ügyet. A 2009-ben elindult konfe-

renciák programja nagyobb részt követhető volt a weben is, illetve az előadások jó része megtalálható a 

világhálón is, beleértve a 2017-es és a legutóbbi 2018-as rendezvényt is. A Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Kuno Könyvtára hat fiatal munkatársa vállalkozott arra, hogy a legutóbbi két konferenciáról 

emel ki előadásokat, hogy konkrétan is bemutassa őket, és egyben kedvet is csináljon a teljes előadások, 

vagy akár az egész 2017-es illetve 2018-as konferenciaanyag részletes tanulmányozásához: Szemantikus 

web és könyvtár: egy konferenciasorozat margójára (Hat előadás a SWIB 2017/2018-as konferenciái-

ról). 

 

esélyegyenlőség 

 

„Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában” címmel tavaly novemberben a Publika Magyar 

Könyvtári Kör a Verseghy Ferenc Könyvtárral közösen Szolnokon rendezte meg e témában második konfe-

renciáját. Az elhangzott előadások, szekcióülések konklúzióját, a konferencia ajánlásait ismerteti Billédiné 

Holló Ibolya: „Gondolatok egy konferenciáról.” című írásában. 

 

 



25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 

 

2019. március 5-én közel száz aktív és egykori egyházi és nem egyházi könyvtáros munkatárs találkozott a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Dísztermében, hogy megünnepelje az 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 25. születésnapját. 

 

Az egyesülés ökumenikusan összefogja, képviseli, szervezi a magyar egyházi és felekezeti könyvtárakat. „Az 

Egyházi Könyvtárak Egyesülésének legfontosabb feladata és célja az elmúlt 25 évben az volt, és napjaink-

ban is az, hogy az egyházi könyvtárak érdekeit képviselje az állami döntéshozók és a könyvtáros szakmai 

intézmények és szervezetek felé.” Ásványi Ilona az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnökének az ünnep-

ségről készült beszámolójára hívom fel az olvasók figyelmét. 
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