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ve, a kölcsönös érdekek figyelembevételével, a
„gentleman’s agreement” szabályai szerint zaj-
lott – nem kellett sokoldalas pályázatokat írni,
igazolásokat, kimutatásokat mellékelni. Mégis
minden zökkenõmentes volt, a szükséges anya-
gok, pénzek idõben megérkeztek.

Amit pedig különösen fontosnak gondolok,
az a társadalmi esemény, amelyet e program
elõkészítése, megvalósítása, a sajtóban való sze-
repeltetése jelentett: újra és újra bizonyítani tud-
juk, hogy igazi mûvelõdési intézmények, sokol-
dalúan szolgáltató kultúraközvetítõ központok
vagyunk.

Figyelve a magyar kulturális palettát, az ott
szereplõ intézményeket, a könyvtárak mûvelõ-
désszervezõ ereje egyre nyilvánvalóbb, az erõnk
pedig a stabil mûködésû intézményhálózatban, a
nagyfokú szervezettségben, kapcsolatrend-
szerünkben, munkatársaink felkészültségében és
ötletességében van. Az olvasás éve vagy A nagy

könyv rendezvényei egyértelmûen mutatják, hogy
viszonylag kevés pénzbõl tudunk nagyot alkot-
ni. Ehhez kellene kapnunk lehetõséget és bizal-
mat – úgy, ahogy a British Councilttól kaptunk.

Kiss Gábor

DAT-
konferencia

2005

A Magyar Tartalomipa-
ri Szövetség (MATISZ)
tizenötödik konferenci-
áját rendezte meg 2005.
november 9–10-én.

Az  eKultúra – digi-
tális könyvtár szekció
programjának védnöke
Fodor Péter, az Infor-
matikai és Könyvtári
Szövetség elnöke volt,
címe pedig Minden,

amit a digitális világról

tudni lehet. A program
elsõ részében elméleti elõadások hangzottak el.

Téglási Ágnes fõtanácsos (Oktatási Miniszté-
rium) a tudományos publikáció változó trendje-
irõl beszélt az e-világban. A tudományos folyó-
iratok megjelentetése, a tudományos eredmények
nyilvánosságra hozatala és elérhetõvé tétele az
elektronikus tartalmak terjedésével óriási válto-
záson megy keresztül. Olcsóbb lesz-e ez a ki-
adás vagy csak átstrukturálódnak a költségek?
Milyen elõnyei vannak az elektronikus publiká-
ciónak és ezeket ki tudja kiaknázni? Vajon az
egyetemek, kutatóintézetek, azok könyvtárai, a
könyvtári konzorciumok csupán szenvedõ ala-
nyai vagy aktív résztvevõi ezeknek a változá-
soknak? Az elõadás ezeket a kérdéseket járta
körül a nemzetközi trendek és az Elektronikus
Információ Szolgáltatás (EISZ) nemzeti program
fejlesztése során szerzett tapasztalatok alapján.

Dirk Lens, a Swets menedzser-igazgatója In-
novatív szolgáltatások a digitális világban cím-
mel tartott elõadást. Az elektronikus világ min-
dig összetettebb lesz. A nyomtatottról az elekt-
ronikus változatra való áttérés sokkal inkább
gyorsul, mintsem azt sok szakember gondolta.
2006-ban ezek az elektronikus STM-folyóiratok
már elérik a piaci hányad hatvan százalékát. A
Swets Information Services – mint a folyóirat-
üzlet egyik vezetõ szereplõje – korszerû, új szol-
gáltatásokkal és gyártmányokkal képviseli ezt a
fejlõdést. Például a profi módon üzemelõ E-
access management (E-access-Service) – könyv-
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tárak elérése elektronikus úton – és az EDI
(Electronic Data Interchange) – elektronikus
adatcsere – a könyvtárlátogatóknak idõ- és költ-
ségmegtakarítást jelenthet. A SwetsWise új
webalapú szolgáltatás, amely két összetartozó
modulból áll. Egy modul kezeli az elõfizetési
nyilvántartást (SwetsWise Subscriptions) egy
másik, ettõl elkülönülõ modul pedig a kiadók
feletti on-line tartalmi hozzáférést (SwetsWise
Online Content) biztosítja. Ez ma a legnagyobb
összevont, új ajánlásokat tartalmazó rendszer,
mint a Swets Title Bank és a SwetsWise Linker.

A nyomtatottól az on-line felé: könyvtárak és
forgalmazók partnerkapcsolata címmel Cary

Bruce, az EBSCO általános menedzsere arról
beszélt, hogy az elektronikus folyóiratok ára-
data az egész világon új kihívások elé állítja a
könyvtárakat, és megváltoztatja a gyûjtemény-
szervezés és a gyarapítás módját. Ez a könyv-
tárak és az ügynökségek közötti hagyományos
kapcsolatban is bizonyos eltolódásokat ered-
ményez. Egyes könyvtárak, kiadók és új piaci
szereplõk megkérdõjelezik az ügynökségek
által nyújtott szolgáltatások értékét az elektro-
nikus világban. Az elõadás áttekintette az ak-
tuális tendenciákat és elemezte az elektroni-
kus folyóiratok életciklusát. Rávilágított arra
is, hogyan változnak az ügynökségek szolgál-
tatásai azért, hogy az elektronikus világban
megfeleljenek a könyvtárak igényeinek, és
ennek mi az értéke, illetve ára.

A szekcióprogram második részében bemuta-
tókat láthattunk néhány könyvtár eddig elért di-
gitalizálási eredményeirõl. Így a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-sorozatáról, a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsodi digi-
tális könyvtár elnevezésû projektjérõl, a Békés
Megyei Könyvtár Light Körös-Maros program-
járól, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár stratégiai tervérõl.

Ezt követõen Dippold Péternek, az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójának
moderálásával a résztvevõk az országos könyv-
tári digitalizálási terv kapcsán aktív eszmecserét
folytattak a könyvtárak megváltozott szerepérõl,
az elektronikus dokumentumok rohamos mennyi-
ségi növekedésérõl, a digitalizálás összehango-
lásáról és minden egyéb megoldandó feladatról.

A közeljövõben ezeknek a témáknak újabb
fórumot teremtünk, mert „együtt könnyebb”…

Fonyó Istvánné

„Csütörtököt” mond
az Egyetemi Könyvtár

Az ország legrégebben folyamatosan mûködõ
könyvtára december elsejétõl csütörtökönként is
várja a kölcsönözni vágyó olvasókat. A kölcsön-
zési napok szûkítését hét éve az tette indokolttá,
hogy a könyvtár modern kori állományának lel-
tározásához, a régi anyag leválogatásához és az
1950 elõtt beszerzett anyag rendezéséhez további
munkaerõre volt szükség, amit az Egyetemi
Könyvtár csak munkatársainak átcsoportosításá-
val tudott megoldani.

A hatszázezer kötetet érintõ leltározási, levá-
logatási és rendezési folyamat olyan fázisba ér-
kezett, hogy a kölcsönzõ hetente még egy napon
tudja kiszolgálni az olvasókat. Terveink szerint jövõ
év szeptemberétõl újra öt napon keresztül lehet majd
kölcsönözni a könyvtár állományából.

Hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra között vehetõ
igénybe a tájékoztató, a folyóirat-olvasó, a szak-
olvasó, valamint az EISZ kabinet (16 terminá-
los, internet-elérést biztosító terem). December
elsejétõl kölcsönözni keddtõl péntekig lehet.

Az Egyetemi Könyvtár országos gyûjtõkörrel
rendelkezõ, nyilvános, tudományos szakkönyv-
tár, amelyet minden tizennyolcadik életévét be-
töltött személy látogathat. Iskolai igazolással
kutatómunkát folytató középiskolai tanulók is
beíratkozhatnak.

A látogatójegy kiállításához szükséges okmá-
nyok: személyi igazolvány – külföldieknek útle-
vél –, diákigazolvány, kedvezmények igénybe-
vételére jogosító okmány.

A további tudnivalók és a katalógus elérhetõ
honlapunkon: www.konyvtar.elte.hu. Az Egye-
temi Könyvtár címe: Budapest, Ferenciek tere 6.


