
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekciója a vándor-
gyûlés második napján, 2011. július 15-én
délelõtt tartotta ülését a Pécsi Tudomány-
egyetemen, a Közgazdaságtudományi Kar
alagsorában A jövõ szolgálatában: tudásbá-
zisok, tudástárak építése a könyvtárakban
címmel Villám Judit szekcióelnök moderálá-
sával, számos érdeklõdõ részvételével.

A rendezvényt a vándorgyûlés egyik
szponzori cége, a SzervízPark munkatársá-
nak elõadása vezette be. Bajkó Csaba ismer-
tette a cég rövid történetét, majd a cég által
forgalmazott, különbözõ digitalizálási fel-
adatokra alkalmas professzionális dokumen-
tumszkennerek és képfeldolgozó technikák
bemutatására került sor. A mûszaki részle-
tekben bõvelkedõ elõadás után a feltett kér-
désekre is választ kaptunk. (Az érdeklõdõk a
cég honlapján még további információkat ta-
lálnak a témában.)

Az elsõ elõadást Kovácsné Koreny Ágnes
(Országgyûlési Könyvtár) tartotta. Digitali-
zált Törvényhozási Tudástár – Digitalizálás
az Országgyûlési Könyvtárban címmel be-
számolt arról az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Programja (EKOP) keretében meg-
valósuló projektrõl, amely 2010 elején in-
dult, 2011. október 31-én zárul, és kétmillió
dokumentumoldal digitalizálásával, feldol-
gozásával és hozzáférhetõvé tételével foglal-

kozik. Könyveket és idõszaki kiadványokat,
történeti országgyûlési dokumentumokat,
jogforrásokat, jogi, történettudományi és po-
litikai szakirodalmat tesznek közzé inter-
netes portáljukon. (A dokumentumok 75%-a
nem esik szerzõi jogi védelem alá, tehát bár-
honnan elérhetõ lesz, míg a maradék 25% az
Országgyûlési Könyvtáron belül lesz hozzá-
férhetõ.) Az elõadás kitért a problémák és
nehézségek ismertetésére, ideértve az általá-
nos alapelvek, az elõzetes állapotfelmérés, a
közbeszerzési eljárások, a projektfeladatok
elsõbbsége, a kooperáció stb. kérdéseit is. 
A projekt honlapján (http://www.ogyk.hu/dtt)
minden fontos információ megtalálható;
ezek és az elõadás nyomán bárki eldöntheti,
van-e elég elszántság és megfelelõ munka-
társak hasonló projektek lebonyolításához.

Ezután a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár munkatársai következtek. Elõször
Nemes Erzsébet fõigazgató tartott elõadást 
A KSH Könyvtár jelen szaktudása a jövõ ge-
nerációjáért címmel: az Új Magyarország
fejlesztési terv keretében indított projektjük-
rõl és annak eddigi eredményeirõl számolt
be. (A http://konyvtar.ksh.hu/ honlap részle-
tesen ismerteti A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének erõsí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében a
KSH Könyvtárban és a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban alcímû projekt részleteit.)
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Lencsés Ákos osztályvezetõ a Történeti
adatsorok és a KSH Könyvtár tudásbázisai
címû elõadásában két adatbázisról beszélt,
(1) a Fényes Elek adatbázisról, amely nagy
statisztikusok – illetve statisztikával is fog-
lalkozó tudósok – anyagait (életrajzokat, vá-
logatott bibliográfiákat, hagyatékokat) és 
(2) a KSH Könyvtár tudásbázisáról, amely
elsõsorban történeti statisztikai adatsorokat
tartalmaz. (Azért beszélünk tudásbázisról,
mert nem dokumentumokat, hanem egy-egy
lexikonszócikket, fotót vagy adatsorokat ke-
reshetünk benne.) Jelentõs segítséget ad
majd helytörténeti kutatáshoz a helységnév-
tárak digitalizálása (1913-ig már elkészült),
valamint a népszámlálások adatai. Itt is el-
hangzott, hogy lényeges a könyvtárak közöt-
ti együttmûködés, a digitalizálás összehan-
golása, mert hiányozhatnak a könyvtárból
fontos dokumentumok, és más intézmények
is végeznek digitalizálást, ezért szükséges a
munka optimalizálása.

Varga Katalin fõigazgató (Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeum – OPKM)
Tudásbázisok az olvasás és az információs
mûveltség szolgálatában címmel tartott pre-
zentációja zárta az elõadások sorát. A rend-

kívül informatív elõadásból megismerkedhe-
tett a hallgatóság az információs mûveltség
és az olvasás összefüggésének kérdéseivel,
valamint a tudásbázisoknak az információs
mûveltségben játszott szerepével, azon belül
az OPKM Olvasás Portáljával, amely el-
sõsorban a közoktatásban részt vevõket 
szolgálja. (A már most gazdag anyagot tar-
talmazó oldal a http://olvasas.opkm.hu cí-
men érhetõ el.)

A program Villám Judit zárszavával ért
véget. A szekcióülésen közel ötven érdeklõ-
dõ vett részt, de az online közvetítések jóvol-
tából jóval többen kísérhették figyelemmel
az elhangzottakat. Az elõadásokat a közeljö-
võben a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár
és Tudásközpont honlapja fogja közreadni
(http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu),
s akkor a szakmai közönség széles köre is-
merkedhet meg a három szakkönyvtár új
szolgáltatásaival.

(A tudósítás írásakor az elsõ nap vala-
mennyi elõadása már videón elérhetõ volt.)

A társadalomtudományi szekció a 
43. vándorgyûlés péntek délutáni záró plená-
ris ülése számára összegzésképpen az alábbi
gondolatot fogalmazta meg: „A szakkönyvtá-
rak gazdag gyûjteményükbõl tudásbázisokat,
tudástárakat építenek, ezzel szolgálják a jö-
võ tudását és mûveltségét.” ■
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