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A szerző izgalmas utazásra hívja az olvasót, és 

meghökkentő kijelentésekkel avat be a digitalizá-

lódó könyvtárak világába: lehet, hogy a könyvtár 

mint könyveket tároló fizikai hely – úgy ahogy száz 

éveken át megszoktuk – már a közeli jövőben tel-

jesen átalakul? Miért? Hogyan lehetséges ez? 

Ennek a jelenségnek egyértelmű oka van: a könyv-

tárak jövője a hálózatban van. Dokumentumainak 

zöme már digitális: nincs példányszámuk, tetsző-

leges mennyiségben vannak jelen. Így a hozzáfé-

rés értékesebb lesz, mint maga a tulajdonlás, hisz 

a hálózat közmű, a hozzáférés pedig állandó, esz-

köztől, időtől és helytől függetlenül. 

 

Természetesen a könyvtáraknál bekövetkezett 

paradigmaváltás kihat a könyvekben tárolt tudás 

felhasználásának teljes környezetére. A „könyvtár” 

az olvasás, a tudomány, az ismeretszerzés „helye-

ként” egy sokkal komplexebb kiszolgálásra képes 

világban ébred új életre. Valóságos digitális öko-

szisztémák alakulnak ki, amelyek az egykori 

könyvtári környezet helyébe tolulnak. Csak egyva-

lami nem változik: az egész folyamat mögött álló, 

azt inicializáló szakember, a könyvtáros elkötele-

zettsége. A szerző ezt az átalakulási folyamatot 

mutatja be a múltból a jövőbe vezető időutazásra 

invitálva. 

 

Kokas Károly kötetét mindenkinek ajánljuk, aki egy 

ismeretekben gazdag utazás során szeretné mé-

lyebben megérteni a digitális átalakulást, amely 

nemcsak a könyvtári dokumentumok keletkezésé-

nek, tárolásának és kereshetőségének legújabb 

módjait, hanem magát az ismeretszerzést is forra-

dalmi módon megváltoztatja. 

 

A szerző a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg 

Könyvtárának informatikai és információs főigazga-

tó-helyettese, címzetes egyetemi docens. A Magyar 

Elektronikus Könyvtár, majd az Elektronikus Infor-

mációszolgáltatás (EISZ) egyik megálmodója. Szá-

mos tankönyve, tudományos és ismeretterjesztő 

publikációja jelent meg a könyvtári informatika és a 

digitális bölcsészet tárgykörében. 
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