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Maczelka Árpád 

„A kulturális örökség első számú, autentikus, 

forrásértékű megosztóivá váljanak” 

Helyzetkép a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyvtári 

ágazatának végrehajtásáról 

Tárgyszavak: kulturális örökség; digitális jelfeldolgozás; könyvtár; stratégia; 

gyűjteményszervezés; tartalomszolgáltatás 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében 

a kormány felkérte az emberi erőforrások miniszte-

rét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a 

Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítá-

sát elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia 

elkészítéséről. Ennek köszönhetően született meg 

a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS)
1
. 

 

Következő lépésként 2018-ban jelent meg az 

1175/2018. (III. 28.) Kormányhatározat a Közgyűj-

teményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása 

érdekében 2018–2021. évek között szükséges 

intézkedésekről. Az ebben meghatározott keretek-

nek megfelelően és az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumával egyeztetve kezdte meg az OSZK a 

KDS-hez kapcsolódóan könyvtári feladatok terve-

zését és végrehajtását. Ennek köszönhetően 

2019-re a könyvtári ágazat felelőse, az OSZK is 

költségvetési forráshoz juthatott a stratégiai célok 

eléréséhez. A következőkben a 2019-ben meg-

kezdett munka eredményeit kívánom bemutatni. 

 

Elsőként a KDS keretében, az ágazati aggregáto-

rok (Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti 

Levéltár, Magyar Nemzeti Filmarchívum, MTVA 

Archívuma, OSZK) és további közgyűjtemények 

(PIM, Szépművészeti Múzeum) közreműködésével 

létrehozott Fehér Könyv: módszertani útmutató a 

közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához 

és közzétételéhez
2
 című kiadványt emelném ki. Az 

elektronikus kiadvány tartalmazza a közgyűjtemé-

nyek digitalizálási munkájához szükséges szabvá-

nyokat és módszertani segédleteket, valamint – 

egyfajta zsinórmértékként szolgálva a múzeumok, 

könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemé-

nyek munkájához – elősegíti az egységes elvek 

mentén történő műtárgy-digitalizálást. Mivel a digi-

talizálás egy dinamikusan változó szakterület, a 

közeljövőben a módszertani ajánlások publikálása 

egy online tartalomkezelő rendszerben történik 

majd, ahol gördülékenyebben átvezethetők lesz-

nek a változtatások, mint egy statikus kiadvány-

ban, ezáltal naprakész segítséget nyújtva a digita-

lizálni vágyó közgyűjteményi szakembereknek. 

 

A könyvtári ágazat feladatait a KDS-hez igazodva 

három fő csoportra oszthatjuk fel: aggregáció-

fejlesztés, gyűjteményfejlesztés és szolgáltatásfej-

lesztés. Szolgáltatásfejlesztés keretében a Könyv-

tári Intézet munkatársainak és külső szakértők 

munkájának köszönhetően alakították ki a Könyv-

tárak.hu
3
 weboldal, amelynek első számú célja a 

könyvtárak társadalmi beágyazódásának növelé-

se, a felhasználók és a könyvtárak közötti interak-

tív kapcsolat több szálon történő létrehozása, el-

mélyítése. A honlap lényeges eleme a Könyvtári 

Intézet gondozásában működő nyilvános könyvtá-

rak adatbázisának integrálása és aktualizálása (1. 

ábra). 

 

Ahogy a képernyőfotóból is látható, az oldal ki-

emelten kezeli a közkönyvtárakhoz kapcsolódó 

eseményeket, ezek az eseményfigyelőben is meg-

jelennek, valamint a térképen megyénként is ke-

reshetők, az önálló eseménynaptár oldalon pedig 

további keresési lehetőségek érhetők el, hogy 

minden felhasználó megtalálhassa a számára 

érdekes rendezvényeket. Külön aloldalon kereshe-

tők a nyilvános könyvtári adatbázisban szereplő 

könyvtárak, akár név, típus, település vagy gyűjtő-

kör alapján is. A korábbi sikeres gyerekirodalmi 

ajánló szolgáltatás is megújult formában, kibővített 

keresési lehetőségekkel áll majd a felhasználók 

szolgálatába. A „Veszíts el egy könyvet” elnevezé-

sű népszerű játék is új, modern köntösben, önálló 

aloldalként működik majd. A digitális könyvtár me-

nüpont alatt pedig a könyvtárak által összeállított 

virtuális kiállítások, digitális tananyagok és egyéb 

tartalomszolgáltatások találhatók. Egyre több 

könyvtár készít tematikus oldalakat a saját gyűjtő-

köréhez kapcsolódó tartalmakról, híres emberek-

ről, jeles évfordulókról, érdekességekről. Ezekből 

https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf
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1. ábra A Könyvtárak.hu portál nyitóoldala 

 

készült egy válogatás. Az egész oldal koncepció-

jának legfontosabb célja a könyvtárak közötti 

együttműködés erősítése, így akár csak az ese-

ménynaptárnál, vagy a híreknél, itt is lehetőség 

van a könyvtári rendszer bármely tagjának javas-

lattal élni, hogy milyen további digitális tartalom 

jelenjen meg az aloldalon. A könyvtárak.hu célja, 

hogy minél hatékonyabban tudják a könyvtárak 

együttműködve megszólítani a mai kor olvasóit, a 

felhasználókat országszerte. A portál március 3-i 

indulása óta nagy népszerűségnek örvend, és 

kiválóan segíti a vírushelyzet alatt a könyvtárak 

együttműködését, a könyvtárosokat és olvasókat 

érintő információ áramlását. 

 

A gyűjteményépítés témában az OSZK webaratás-

sal foglalkozó szakértői − a korábbi pilot tapaszta-

lataira alapozva − egy tematikus gyűjteményt hoz-

tak létre. A tematikus gyűjtemény a Rákóczi em-

lékévhez kapcsolódik. A szolgáltatás célja, hogy a 

weboldalak mentése mellett a webaratás egy spe-

ciális aspektusát, az archivált tartalmak újrahasz-

nosíthatóságát, történeti kutatásokban való hasz-

nosíthatóságát is bemutassuk a felhasználóknak. 

A szolgáltatás a 

http://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/ oldalon 

érhető el (2. ábra). 

A mentett honlapok mellett a gyűjtemény elemét 

képezik digitális könyvek és könyvrészletek, digitális 

cikkek, interaktív médiaelemek, videó, és önálló 

digitális képek is. Az OSZK webarchívuma mellett a 

Magyar Elektronikus Könyvtár, az Elektronikus Pe-

riodika Archívum és Adatbázis és a Digitális Képar-

chívum témához kapcsolódó tételei is elérhetők a 

szolgáltatásban. A mentett tartalmakban való teljes 

szövegű keresésre is lehetőség van, amely a 

SolrWayback Search technológiát alkalmazza. 

 

Az országos szintű aggregációfejlesztést elősegí-

tendő, 2019-ben jelent meg a Pályázat a Közgyűj-

teményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához 

szükséges könyvtári digitalizálás támogatására
4
. A 

pályázat beadásának egyik feltétele volt, hogy a 

jelentkező könyvtárak a 2019−2021-es időszakra 

megfelelő digitalizálási tervvel rendelkezzenek, 

amely alátámasztja az esetleges eszközigényt is. 

A KDS Digitális Oktatási Stratégiához való kapcso-

lódásának megfelelően cél volt a digitalizálás so-

rán létrejövő tartalmak közoktatásban való hasz-

nosíthatóságának növelése is. Ennek érdekében 

minden pályázónak a digitalizálási tevékenységük 

által létrejövő, online szabadon hozzáférhető okta-

tási tartalomszolgáltatások tervét is mellékelnie 

kellett, amely a pályázati elbírálás egyik alapja volt.  

http://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/
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2. ábra A Rákóczi webarchívum nyitóoldala 

 

A mérhetőség érdekében a sikeres pályázat felté-

tele minimum 10 000 új felvétel (oldal vagy oldal-

párok leképezése) elkészítése és átadása az 

OSZK számára. A felvételek önmagukban azon-

ban csak nehezen újrahasznosítható digitális 

adathalmot generáltak volna, ezért az egységesí-

tés, és a későbbi felhasználás biztosítása érdeké-

ben meghatározásra kerültek a befogadásra al-

kalmas felvételek készítéséhez szükséges techni-

kai feltételek
5
. A feltételek kidolgozásához a ko-

rábbiakban említett Fehér Könyv mellett a Federal 

Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) aján-

lásait vettük figyelembe. Emellett a sikeres teljesí-

tés feltétele a digitalizálás során létrejövő tartalmak 

részletes szabványos formában (pl. Marc, DC) 

történő feltárása és a metaadatok továbbítása a 

felvételekkel. Ezek garantálják, hogy a létrejövő 

felvételeket a megfelelő metaadatokkal együtt 

helyezik el az OSZK digitális objektumtárába. 

 

A pályázók köre a megyei hatókörű városi könyvtá-

rakból tevődött össze, amely azt a célt szolgálta, 

hogy a digitalizálás és ahhoz kapcsolódó tartalom-

szolgáltatások fókusza az unikális helytörténeti 

témák és dokumentumok lehessenek. Ezáltal 

olyan kulturális értékek kerülhetnek publikálásra, 

amelyek kiemelt figyelemre számíthatnak a helyi 

közösség tagjaitól, jól integrálhatók a helytörténeti 

és művelődéstörténeti oktatásba és nagy valószí-

nűséggel csak az adott régióban megtalálhatók. 

 

A pályázatok beadási határideje 2019. szeptember 

2. volt, az eredményhirdetésre 2019. október 21-

én került sor. Összesen 11 pályázat részesült tá-

mogatásban (3. ábra). 
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3. ábra A nyertes pályázók 

 

A pályázati vállalások alapján több mint 30 oktatási 

témájú online tartalomszolgáltatás jött és jön létre, 

valamint a digitalizáló könyvtárak több mint 65 000 

oldalnyi könyvről, 200 000 oldalnál is több folyóirat-

ról és 25 000 aprónyomtatványról készítettek felvé-

teleket. Az Alkalmazás Szolgáltatások Osztálya 

kidolgozott egy olyan Java-alapú alkalmazást, 

amelynek segítségével a nyertes pályázók digitális 

objektumokat és hozzájuk tartozó metaadatokat 

tudnak beküldeni Dublin Core leírásokkal az OSZK 

Dspace rendszerébe. 2019 decemberében két 

alakalommal a beadásokhoz kapcsolódó gyakorlati 

oktatást tartottunk a nyertes pályázóknak az OSZK 

számítógépes oktatótermében. A feltöltött állomá-

nyok között kiemelkedő számban találhatunk helyi 

napi-, és hetilapokat, a régió intézményeihez kap-

csolódó évkönyveket, helyi eseményekről készült 

fotókat és plakátokat. A pályázók mindezek mellett 

az OSZK webarchiválási feladatába is bekapcso-

lódva, ezáltal ízelítőt kaptak a kulturális örökség 

megőrzésének e speciális aspektusából. Az 

együttműködés szakmai tapasztalatairól Drótos 

László és Visky Ákos, az OSZK szakértői részlete-

sen beszámoltak a Könyv, Könytár, Könyvtáros 

hasábjain
6
. 

 

Végezetül a nyertes pályázók által létrehozott okta-

tást segítő tartalomszolgáltatásokból mutatok be 

három példát, melyek jól megmutatják, hogy a 

digitalizált anyagok kreatív újrahasznosításával 

milyen, az élményszerű tanulást segítő tartalmak 

jöhetnek létre. 

 

A 4. ábra a Kecskeméti iskola- és oktatástörténe-

tét
7
 mutatja be a Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-

zsef Könyvtár szolgáltatásában. Négy intézményt 

(Kecskeméti Magyar Királyi Állami Főreáliskola, 

Kecskeméti Református Kollégium, Kecskeméti 

Református Jogakadémia, Városi Zeneiskola) és 

annak meghatározó személyiségeit ismerhetjük 

meg részletes ismertetők mellett számos kapcso-

lódó digitalizált dokumentum, fotók, évkönyvek, 

teljes szöveggel elérhető helyismereti monográfiák 

segítségével. A szolgáltatás közoktatásban történő 

hasznosítását pedagógusok számára készített 

módszertani ajánló segíti, amely a tanórai haszno-

sítás mellett a feldolgozáshoz is javaslatokat ad 

témakörönként feladatötletekkel.
8
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4. ábra A „Kecskeméti iskola- és oktatástörténet” tartalomszolgáltatás nyitóoldala 

 

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár Szeged 300 címmel készített virtuális 

kiállítást és mobilkészülékre is letölthető applikáci-

ót. Ez a könyvtár dokumentumainak segítségével 

12 témakörre bontva ismerteti meg a várost az 

érdeklődőkkel
9
. Ezek a következők: A szabadalom-

levél; Az 1848-49-es szabadságharc Szegeden; A 

szegedi nagy árvíz; Az épülő Szeged; A millenni-

umi ünnepségek és a századforduló Szegeden; Az 

első világháború; Szeged a két világháború között; 

Szeged a második világháborúban; 1956 és Sze-

ged; Szeged 1956-tól a rendszerváltozásig; Napja-

ink; Szegedikumok. Az ismeretek megszerzését 

követően két kategóriában (általános iskolásoknak 

és középiskolásoknak) 12 féle játék segítségével 

ellenőrizhetjük a megszerzett tudást, amelyek kö-

zött a feleletválasztós kvíz mellett, a helyi vonatko-

zású fotókból készült memóriajátékot, keresztrejt-

vényt és szókeresőt is találhatunk (5. ábra). 

 

 

5. ábra Példa a Szeged 300 oktatóanyag feladataira 



TMT 67. évf. 2020. 10. sz. 

595 

Végezetül a szombathelyi Berzsenyi Dániel Me-

gyei Hatókörű Városi Könyvtár szolgáltatására 

hívom fel a figyelmet, amely Malvina, avagy a ma-

gyar Szappho sorsa Kemenesalján címmel kínál 

oktatási csomagot Dukai Takách Judit életéről és 

költészetéről
10

. 9 fejezetbe rendezve kínálnak le-

hetőséget a költőnő munkásságának megismeré-

sére, amelyet több – a könyvtár állományából 

származó – forrásanyag mellett feladatok és tesz-

tek is segítenek. Ezek céljuk szerint tökéletes ala-

pul szolgálhatnak egy 2 x 45 perces tanórához. A 

témakörök végeztével ellenőrző feladatként pedig 

egy virtuális szabadulószoba teljesítésével igazol-

hatjuk, hogy ismereteink elmélyültek (6. ábra). 

 

Összegzésül fokozottan felhívnám a figyelmet a 

KDS-ben kiemelt célra, hogy „a közgyűjtemények 

a kulturális örökség őrzőiből, a kulturális örökség 

első számú, autentikus, forrás értékű megosztóivá 

váljanak”. A közgyűjtemények az évek során ko-

moly digitalizálási tapasztalatra tettek szert, a 

technikai fejlődéssel és használói szokások válto-

zásával ez ugyanakkor önmagában már kevés. A 

gyűjteményeknek egyszersmind professzionális 

tartalomszolgáltatóként is bizonyítaniuk kell, és a 

dokumentumkincseknek nemcsak őrzői lesznek, 

hanem azok taralmának „újrahasznosításával” 

kreatív közvetítői is. A KDS könyvtári ágának tevé-

kenységei ehhez kívántak segítséget nyújtani, ezt 

a folyamatot igyekeztek elősegíteni. 
 

 

6. ábra A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár online szabadulószobájának nyitóképe 
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