
Ajánló 

 
 

szemantikai háló OSZMI – felsőoktatási könyvtárak stratégiája – 

az ELTE Egyetemi Könyvtár és az ELTE Egyetemi Levéltár integrációja – 

egyházi könyvtári tudásfelmérés (EKE) 

 

Simon András – Szabó Attila: „Szemantikai háló építése az Országos Színháztörténeti Múzeum és 

Intézet adatbázisában” 

A könyvtári és múzeumi munka a gépi katalógusok építése és szolgáltatása terén egyre több ponton talá l-

kozik, és egyre nagyobb a jelentősége a két intézménytípus határterületén lévő gyűjteményeknek és szer-

vezeteknek. Mindezek következményeképpen egy alkalmazás, mely mindkét területen használható, min-

den más vetélytársát megelőzően alkalmas arra, hogy a gyűjteménykezelő rendszerekből kinövő, szeman-

tikus háló technológiára épülő szakértői rendszerek (más szóval tudásszervező rendszerek) keretéül szol-

gáljon. Ezzel magyarázható a Huntéka integrált gyűjteménykezelő rendszerben megvalósult, részben e 

cikkben is felsorolt megoldások elterjedtsége. 

 

A magyar felsőoktatási könyvtárak felvázolták azokat a fejlesztési irányokat és tennivalókat, amelyek a 

következő néhány évben leginkább szolgálják a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás, valamint az 

eredmények társadalmasításának támogatását. Nagy Zsuzsanna – Karácsony Gyöngyi: „A kutatás és 

oktatás innovációs csomópontjai: A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018−2023” című 

írásában bemutatja az alapértékek, a küldetés és a jövőkép megfogalmazása után a különféle elemzési 

technikákkal végzett helyzetelemzés és a kormány által elfogadott nemzeti stratégiák számbavétele alapján 

hogyan történt meg a fejlesztés kulcsterületeinek kijelölése. 

 

Tóth Krisztina − Kálóczi Katalin: „Együtt vagy külön? Felsőoktatási levéltárak és könyvtárak 

együttműködési lehetőségei” 

A szerzőknek bár konkrétan az ELTE Egyetemi Könyvtár és az ELTE Egyetemi Levéltár integrációjának 

bemutatása a céljuk, de a cikk a felsőoktatási szférában aktuális szakmai kérdést feszeget: járható út-e, 

indokolt lehet-e két más-más feladatot ellátó intézménytípus összevonása? 

 

Ásványi Ilona: „…férfinak ÉS nőnek teremtette… (Ter 1, 27b) Könyvtárosnők és könyvtárosok(?!) 

egyházi könyvtárakban” 

A történeti áttekintés után a szerző azokra a kérdésekre keresett választ, hogy milyen számban vannak női 

vezetők a magyar egyházi könyvtárakban? Milyen szakmai és nem szakmai végzettséggel bírnak az egy-

házi könyvtárosok? Mekkora tapasztalattal és milyen módon: pályázat? toborzás? alkalmazzák őket? 

Mennyire becsülik meg az egyházi könyvtáros vezetőket: milyen a kapcsolatuk a fenntartóval, mennyire 

önállóak a munkavégzésben? Az EKE elnökeként kérdőíves felméréssel ad választ a kérdésekre. 
 

 
 
 



A következő szám tartalmából: 

 
 
 

HOLL ANDRÁS: Az interneten megjelenő tudományos hírek megbízhatóságának kérdéséről – 

technikai lehetőségek a megbízhatóság megállapítására és jelzésére 

HOLL ANDRÁS: A repozitóriumi tartalmak felhasználásának megkönnyítéséről 

ARANY ZSUZSA: A gamifikáció mint a könyvtár-pedagógiai munkát segítő módszer 

DANCS SZABOLCS – MOHAY ANIKÓ – HUBAY MIKLÓS: Az RDA és a BIBFRAME hazai 

implementálása 


