
 
 

Szakmai együttműködés 

 

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 

2020 októberében Lovas Lajos, a Forum Hungari-

cum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információ-

tudományi Intézetének (KITI) igazgatója. A doku-

mentumot ellátta kézjegyével Sonkoly Gábor, az 

ELTE BTK dékánja is. 

 

Az együttműködés részleteiről  

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Inté-

zet alábbi bejegyzésében olvashatnak. 

#ELTEBTKKITI #ForumHungaricum #együttműkö-

dés #szakmaihíreink 
 

 

Szakmai együttműködés a Forum Hungaricummal 

 

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 

2020 októberében Lovas Lajos, a Forum Hungari-

cum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információ-

tudományi Intézetének (KITI) igazgatója. A doku-

mentumot ellátta kézjegyével Sonkoly Gábor, az 

ELTE BTK dékánja is. 

 

A megállapodás értelmében a Forum Hungaricum 

Nonprofit Kft. szakmai tapasztalatainak megosztá-

sán, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok és doktori 

disszertációk konzultációs támogatásán túl infor-

matikai eszközöket (könyv-, dia- és film-, három-

dimenziós szkenner; tablet; asztali számítógép) 

bocsát az ELTE BTK KITI rendelkezésére a 

digitalizációhoz kapcsolódó egyetemi stúdiumok 

képzési programjának hatékony gyakorlati megva-

lósításához. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. 

történetének, működésének, szolgáltatásainak 

megismertetésével, szakmai gyakorlatok szerve-

zésével az ELTE BTK KITI elősegíti a Forum Hun-

garicum Nonprofit Kft. középtávú szakember-

utánpótlását. A szerződő felek együttműködnek 

szakmai-tudományos rendezvények, események 

kezdeményezésében és szervezésében. 

 

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.: 

ágazati aggregátorként részt vesz a Közgyűjtemé-

nyi Digitalizálási Stratégia (KDS − 

https://digitalisjoletprogram.hu/.../kds-

kozgyujtemenyi...) 

végrehajtásában; az Europeana 

(https://www.europeana.eu) által akkreditált legna-

gyobb hazai aggregátor; 
üzemelteti a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot 
(MaNDA DB – https://mandadb.hu). 

 

Az együttműködés eredményeképpen két informa-

tikus könyvtáros hallgató már meg is kezdte szak-

mai gyakorlatát, akik a MaNDA DB-vel kapcsolatos 

elektronikus könyvtári feladatokat végeznek, jelen-

leg home office-ban. A digitalizált kulturális örök-

ségi elemek adatbázisba való feltöltésé és meta-

adatokkal való ellátása, illetve már feltöltött adat-

bázis-rekordok adatgazdagítása a fő feladatuk, 

valamint részt vesznek a tematikus virtuális kiállí-

tások szerkesztésében és összeállításában. 

 

Az informatikai eszközök átadás-átvételére Szüts 

Etele osztályvezető és Kiszl Péter intézetigazgató 

jelenlétében került sor az ELTE BTK KITI projekt-

laborjában. 
– Fényképek galériánkban: 

https://photos.app.goo.gl/AaA66GstxLQpoLWW8 

 
Forrás: https://www.facebook.com/forumhungaricum 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/eltebtkkiti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/forumhungaricum?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/szakmaih%C3%ADreink?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigitalisjoletprogram.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Fkds-kozgyujtemenyi-digitalizalasi-strategia%3Ffbclid%3DIwAR0EJj17JzlGy_hNvvTG74DEzRASo8Uo-moPhWwPo-P05w4HJBvGJETDKqk&h=AT1_XNID4Qx7SgJp366nBvF6WTTzDUKi-KhXEFeTKgHKH8QEjsCa-yJ4p-hPwhd1uunirw9j-wa8S9GiTk_2XW7eNGSGwkdY0Ukk-Rpz_fuKdfeUyoaDcuAZQcDVNcy6xiJj&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JoLwmgr1SYo8k34Rm9YiWuMgj30OXLNTEuetNwAeEdUStsnMvyeeqSbkdZsLGyKVraoaEFMfYh2mlJixHwlkPY1yRW4VTRGKCeKZEosa6wuIJuQhXt33vV71Yku7dDPfEAgSRE_G99W75QRSWQ-HkXPqqEQTcfN04CQDpe76MY3yu9DPw2TytfBUHDzM3fKMow-I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigitalisjoletprogram.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Fkds-kozgyujtemenyi-digitalizalasi-strategia%3Ffbclid%3DIwAR0EJj17JzlGy_hNvvTG74DEzRASo8Uo-moPhWwPo-P05w4HJBvGJETDKqk&h=AT1_XNID4Qx7SgJp366nBvF6WTTzDUKi-KhXEFeTKgHKH8QEjsCa-yJ4p-hPwhd1uunirw9j-wa8S9GiTk_2XW7eNGSGwkdY0Ukk-Rpz_fuKdfeUyoaDcuAZQcDVNcy6xiJj&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JoLwmgr1SYo8k34Rm9YiWuMgj30OXLNTEuetNwAeEdUStsnMvyeeqSbkdZsLGyKVraoaEFMfYh2mlJixHwlkPY1yRW4VTRGKCeKZEosa6wuIJuQhXt33vV71Yku7dDPfEAgSRE_G99W75QRSWQ-HkXPqqEQTcfN04CQDpe76MY3yu9DPw2TytfBUHDzM3fKMow-I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.europeana.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Ko8UF2pDY6pxThHTNPxYTl-JSSIeHfeCm6Cl20IkuzvaoiEollw6VZ3U&h=AT3fdo4132CZmPg8EiyLNVckjtnegB1BTkguEIcgQeoamx3w7AtWoDTsYv31Nku25puEpiOqfgA81x2CfmBbbZbs6pnhFmLxDY8yqWGFQJ_dtvz-7o7N0qLtmXiaVQIap2UR&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JoLwmgr1SYo8k34Rm9YiWuMgj30OXLNTEuetNwAeEdUStsnMvyeeqSbkdZsLGyKVraoaEFMfYh2mlJixHwlkPY1yRW4VTRGKCeKZEosa6wuIJuQhXt33vV71Yku7dDPfEAgSRE_G99W75QRSWQ-HkXPqqEQTcfN04CQDpe76MY3yu9DPw2TytfBUHDzM3fKMow-I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmandadb.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KipDh-8ZyfeRyAFgMFI-juahtzw6IoPCBc4d0jDZZMcN5y3ngJEhnfIA&h=AT3RKTtJ_pGd5gqpvuUuZO_n_EgD7R-CXdGaficmxI9-vYlYdZDbPrd2AoSdJFFP1lWTKZbJbUEQcgQshHyaYMZG0z3cQRolXW_nlqA7levr58IKLKYQCekYM6ceyxXy1Mqy&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JoLwmgr1SYo8k34Rm9YiWuMgj30OXLNTEuetNwAeEdUStsnMvyeeqSbkdZsLGyKVraoaEFMfYh2mlJixHwlkPY1yRW4VTRGKCeKZEosa6wuIJuQhXt33vV71Yku7dDPfEAgSRE_G99W75QRSWQ-HkXPqqEQTcfN04CQDpe76MY3yu9DPw2TytfBUHDzM3fKMow-I
https://photos.app.goo.gl/AaA66GstxLQpoLWW8?fbclid=IwAR0dS-7QpgO_wb7sv7cZ-qRD3UQXpxC--BU55JdIiyX9hXOCXh2BLJ6y6RY
https://www.facebook.com/forumhungaricum
https://www.facebook.com/ELTELIS/photos/a.514180331990790/4558085560933560/?__cft__[0]=AZV3NsnfSFBcWru_YwfmZoaKY-ScQILJezK6xn1ThpWRWTfUlYQSk2O4wmgUVIx8AIU0PnoSS_WC0aRAolLsuHiSPHSjGh1gzH9pQdwNK2Szy4bgA8fg2WGsvvLiKIpUQ50jPAtIUAcQgxTCzRJKXS6hh0qCMsZhwdEl2clrGgvOPw&__tn__=EH-y-R

