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névterek – magyar könyvtárak támogatási forrásai – értékteremtő tudomány – értékteremtő könyvtár 

 

Kulturális örökségünk őrzői hagyományosan a közgyűjtemények: könyvtárak, levéltárak, múzeumok. A 

digitalizáció révén a korábban az egyes intézményekhez kötődő kulturális értékeink korlátlanul, bárhol, 

bármikor, bárki számára elérhetőkké válnak. Ahhoz, hogy a kultúra összetettségét és belső összefüggéseit 

megismerhessük, a különféle gyűjtemények összekapcsolása szükséges. Ennek lehetséges eszközei a 

névterek. 

A TMT-ben több cikk is jelent már meg a névterekről. A témát most Szakadát István a BME GTK 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék tanszékvezetője folytatja, aki kezdetektől fogva jelen van a Magyar 

Nemzeti Névtér létrejötténél. „A névterekről általában” című tanulmányából a névtereket, illetve azok 

típusait általában, elméleti szempontokból ismerhetjük meg. A szerző értelmezi a névtér fogalmát, 

bemutatja a névterek típusait, azok struktúrája, a nevek típusai, a névterek gyűjtőköre, valamint a 

névterekben kezelt entitástípusok szerint. 

 

magyar könyvtárak támogatási forrásai 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-

vény megalkotása óta jelentős változások történtek a magyar könyvtári rendszer működésében. A felhasz-

nálói igények rohamos változása, a könyvtárak informatikai ellátottsága, a gyors és hatékony, valamint 

minőségi feladatellátás biztosítása, a könyvtári terek funkcióinak változása mind olyan területek, amivel a 

könyvtárak újabb és újabb kihívások elé kerülnek. Sörény Edina: „A könyvtári rendszer támogatásai az 

elmúlt 10 év tükrében Könyvtárak – Tudástárak” című, hiánypótló tanulmányában a Magyarországon jelen-

leg működő könyvtári rendszer hazai és EU-s támogatásainak elmúlt 10 évét veszi számba. 

 

Értékteremtő tudomány – értékteremtő könyvtár 

Az immár hagyományosnak tekinthető „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság IV.” című tudományos kon-

ferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi 

Intézet és Könyvtártudományi doktori program szervezésében – A magyar tudomány ünnepe rendezvény-

sorozat keretében – zajlott le Budapesten, 2019. november 26–27-én, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. 

Tószegi Zsuzsanna készített összefoglaló beszámolót a konferencia előadásairól. 
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URBANKOVICS ANNA – SASVÁRI PÉTER: Sikeres egyetemek, népszerű kutatási témák?  

A SciVal tématerületi besorolásának jelentősége a nemzetközi tudományos 

publikálásban  


