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✒✒ 2016. március 29-én nagy fontosságú

könyvtárszakmai rendezvény színhelye

volt a Központi Statisztikai Hivatal Kele-

ti Károly terme: a jelentõsebb szak-

könyvtárak képviselõi gyûltek össze

egész napos tanácskozásra.

Ha könyvtárról beszélünk, leginkább

a közkönyvtári rendszerre gondolunk,

és csak másodlagosan jutnak eszünkbe

a szakkönyvtárak. Ennek a méltatlanul

elhanyagolt könyvtártípusnak a vezetõi,

dolgozói jöttek el eszmét cserélni, meg-

osztani problémáikat, sikereiket. A szer-

vezõk célja az volt, hogy a seregszemle

„képet adjon a különféle szakkönyvtá-

rak helyzetérõl, eredményeirõl, problé-

máiról, illetve közös fórumot teremtsen

e rendkívül színes terület szereplõi szá-

mára a legidõszerûbb (szak)könyvtári

kérdések megvitatására”.

A konferencia védnöke, Vukovich

Gabriella, a Központi Statisztikai Hiva-

tal (KSH) elnöke köszöntötte az egybe-

gyûlteket; majd pedig Fülöp Ágnes, a

KSH Könyvtár fõigazgatója és Villám

Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-

te (MKE) Társadalomtudományi Szekci-

ójának elnöke mondta el köszöntõjét.

Az információs és kommunikációs

technológiák térnyerésével a tudomá-

nyos kutatásban bekövetkezett változá-

sok a kutatás új formáját alakították ki,

ez a „kutatás 2.0” vagy adatintenzív tu-

domány. Nem csak új távlatokat nyit

meg a kutatásban, de új kockázatokat is

jelent. Errõl beszélt Koltay Tibor, a

Szent István Egyetem Alkalmazott Böl-

csészeti és Pedagógiai Karának tanszék-

vezetõ fõiskolai tanára A szakkönyvtá-

rak elõtt álló kihívások a nemzetközi
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szakirodalom tükrében címû elõadásá-

ban. Az adatintenzív tudomány nyitott

tudomány. Legfõbb ismérve és feltétele

az adatokhoz és a publikációkhoz való

nyílt hozzáférés (részben a finanszí-

rozók nyomására). Ezek az adatok a

természettudományok, a társadalomtu-

dományok és a humán tudományok te-

rületérõl származnak. A megváltozott

igényekhez biztosítani kell a tudomá-

nyos eredmények reprodukálhatóságát,

újrafelhasználását, ugyanakkor hozzá-

adott értéket kell létrehozni. Tehát nyílt

adatokra van szükség.

Akadályt jelent azonban bizonyos is-

meretek hiánya. Egyrészt a kutatóknak

nincsen meg az ez irányú szakértelmük,

másrészt nincsenek eszközeik hozzá,

de ösztönzést sem éreznek arra, hogy

kutatási adataikat másokkal megosszák.

Új modellek, új tudományágak, ami-

lyen például az asztroinformatika, a

bioinformatika, a digitális bölcsészet,

mind információtechnológiai eszközö-

ket használnak az irodalom(tudomány),

a nyelvek (nyelvtudomány), a tör-

ténelem(tudomány) és a filozófia terüle-

tén folyó kutatás és az oktatás támo-

gatására. Az adatáramlás gyors, így 

eláraszt bennünket. A feldolgozás azon-

ban meghaladja a hagyományos adat-

bázis-rendszerek és szoftverek képessé-

geit. Gyûjtésük és feldolgozásuk több

idõt vesz igénybe, mint amit tolerálni

tudunk. Megalapozott félelmek is fel-

merülnek a kérdéssel kapcsolatban.

Ilyen például a magánélet kérdése, hi-

szen lehetõvé teszik a magánélet titkos-

ságának megsértését, a szabadságjogok

csorbítását, az állam és a cégek által

Fülöp Ágnes



gyakorolt ellenõrzés megnövekedését.

A módszer kritikájaként megfogalmazó-

dik, hogy az eredmények továbbra is

szubjektívek maradnak. Amit számsze-

rûsítenek, az nem feltétlenül kerül

közelebb az objektív igazsághoz. Arra

hajlamosítanak bennünket, hogy ott is

összefüggéseket lássunk, ahol valójá-

ban nincsenek. Kiemelendõ gondolat,

hogy attól még, hogy valami elérhetõ,

nem feltétlenül teszi etikussá a felhasz-

nálását. 

Az adatközlõk névtelensége például

hamar elillanhat (lásd közösségi olda-

lakról vett adatok). Bizonyos adatok 

etikai, valamint ismeretelméleti okok-

ból nem oszthatók meg. Néhány eset-

ben pedig nem világos, hogy melyek 

az adott kutatási projekthez tartozó 

adatok.

Az adatokra való hivatkozás kérdése

is problematikus. Ma még következet-

len és nem követ szabványokat. Talán a

DOI (Digital Object Indentifier) metaa-

dat-szabványára épülõ szabványok

lesznek a leghasznosabbak.

Fontos feltétele a folyamatnak továb-

bá az adat-írástudás, vagyis az adatok

megértésének, használatának és kezelé-

sének képessége. A kutatónak tudnia

kell, hogy miként kell adatokat keresni,

azokat megfelelõen szûrni, feldolgozni,

létrehozni és szintetizálni (információs

mûveltség). 

Fontos cél, hogy a kutatók minél ke-

vesebb idõt töltsenek technikai és 

adminisztratív feladatok ellátásával. Ezt

segítenék elõ az adatokra és a meta-

adatokra vonatkozó szabványok,

metaadatok szolgáltatása a kutatási ada-
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tokhoz, adatkönyvtárosi állások létreho-

zása, a munkatársak adatkönyvtárosi

készségeinek fejlesztése. A szakkönyv-

táraknak jobban oda kell figyelniük

egyrészt a kutatás alapvetõ folyamatai-

ra, másrészt a tudományos közösségek

változásaira, a kutatói magatartás válto-

zásaira.

Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár fõigaz-

gató-helyettese osztotta meg ezután ve-

lünk gondolatait, Ezredfordulós helyzet-

kép a magyar szakkönyvtári rendszerrõl

és az országos szakkönyvtárakról cím-

mel. Az elõadás középpontjában – ha

fogalmazhatunk így – a magyar szak-

könyvtári rendszer immár évtizedek óta

tartó válsága áll. A kutatók szerint a fo-

lyamat egészen az 1980-as évekig nyú-

lik vissza; Horváth Tibor 1989-ben gyûj-

tötte össze a lehetséges okokat. Rózsa

szerint azonban az erre alkalmas idõ-

pontban, azaz a rendszerváltáskor nem

történt meg a magyarországi (szak-)

könyvtárak helyzetének felmérése, a

problémák okainak feltárása. Ezt a sú-

lyos hiányosságot mind a mai napig

nem sikerült orvosolni, ezért is tekint-

hetjük a Szakkönyvtári seregszemle

2016 címû konferenciát ígéretes kezde-

ményezésnek. Erre Rózsa Dávid is – aki

nem mellesleg a seregszemle ötletgaz-

dája – többször felhívta a figyelmet.

A bemutató során a hallgatóság bete-

kintést nyerhetett a szakkönyvtári rend-

szer jelenlegi helyzetébe. Rózsa pontos

számadatokkal erõsítette monda-

nivalóját, grafikonokkal, részletes kimu-

tatásokkal támasztotta alá, hogy mik

azok a hiányosságok, negatívumok,

amiket minél elõbb pótolni, illetve javí-
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tani kell. Figyelemreméltó tény, de

ugyanakkor elkeserítõ is egyben, hogy

míg 1990-ben 3171 szakkönyvtári szol-

gáltatópont volt országszerte, ma már

csupán 785. Nem csak e tekintetben,

hanem a fõfoglalkozású könyvtáro-

sok számát illetõen is csökkenés volt

megfigyelhetõ. 2000 és 2010 között a

fõfoglalkozású könyvtárosok száma or-

szágosan 5, a nemzeti és országos szak-

könyvtárakban 14, az egyéb szak- és

munkahelyi könyvtárakban 23,5%-kal

csökkent.

A szolgáltatópontok és a fõfoglalko-

zású könyvtárosok számának csökke-

nése mellett egy másik jelentõs prob-

léma a könyvtárosképzés és a szakot 

elvégzettek elhelyezkedése is. Rózsa

szerint tehát addig nem lehet megolda-

ni a magyarországi (szak)könyvtárak

helyzetét, amíg a magyar könyvtá-

rosképzés viszonyai nem rendezõdnek.

Erre a már korábban is felvetett könyv-

táros életpályamodell jelenthet meg-

oldást, amennyiben ténylegesen is 

megvalósul. Azt, hogy erre mekkora

szükség lenne, az alábbi adatok tökéle-

tesen visszaigazolják. Jelenleg 149

olyan felsõoktatási vagy szakkönyvtár

mûködik, ahol nincs könyvtáros vég-

zettségû személy, vagy legfeljebb egy fõ

van. 44 intézményben egyáltalán nincs

releváns képesítésû munkavállaló. Az

egyes szakkönyvtártípusokat illetõen is

komoly visszalépések figyelhetõk meg.

Így például manapság csupán tíz egye-

sületi könyvtár mûködik az országban,

holott a II. világháborúig ez a kategória

volt a legjelentõsebb; csak az 1950-es

években indult csökkenésnek, a kom-
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munista rendszer kiépítése következ-

tében.

A problémák megvilágítása mellett

Rózsa a meglévõ pozitívumokról, a le-

hetõségekrõl és a szükséges lépésekrõl

is beszélt. Említésre került az MTMT

(Magyar Tudományos Mûvek Tára),

amelyet 2012 óta országos közfeladat-

ként az MTA könyvtára lát el, valamint

az EISZ (Elektronikus Információszol-

gáltatás Nemzeti Program) is. Elismerés

illeti a HUNGARICANA nevû adatbázist

is, amely az Arcanum Adatbázis Kft., az

Országgyûlési Könyvtár és Budapest

Fõváros Levéltára közös projektje. Az

elõadó szerint az egyértelmûen jelenlé-

võ, gyakran mindennapi nehézségek el-

lenére a magyar (szak)könyvtári rend-

szer erején felül teljesít, azonban fontos

kérdés, hogy meddig tartható fenn a 

jelenlegi helyzet. A változáshoz nem

elegendõk a könyvtárak egyéni próbál-

kozásai; valóságos, produktív összefo-

gásra van szükség. Rózsa a fejlõdést és

az elõrelépést csakis összehangolt, kon-

centrált munka révén véli megvalósítha-

tónak, amihez elengedhetetlen a

(szak)könyvtárak közötti folyamatos

párbeszéd.

Amberg Eszter, a pécsi Csorba Gyõzõ

Könyvtár igazgatóhelyettese a minisz-

tériumi szakkönyvtárak helyzetével 

foglalkozott Búvópatakok a magyar

könyvtári rendszerben: a minisztériumi

szakkönyvtárak címû elõadásában.

A bemutató tökéletes példája volt an-

nak, ahogy az egyes (szak)könyvtártí-

pusok az egyre növekvõ gondok és ter-

hek mellett továbbra is színvonalas

szolgáltatásokat tudnak nyújtani, sõt mi

KLL • 2016/05

NAPLÓ 9

Amberg Eszter



több, bõvítik is azokat. Amberg az elõ-

adást a minisztériumi vagy kormányzati

könyvtárak nemzetközi és hazai fogal-

mának meghatározásával kezdte. A ma-

gyar szabvány szerint kormányzati

könyvtár az, amelyet valamely kor-

mányzati (önkormányzati) szolgálat,

szervezet vagy ügynökség (hivatal)

vagy a parlament kiszolgálására tarta-

nak fenn, beleértve a nemzetközi, nem-

zeti és helyi (regionális) kormányzati

szerveket. A meghatározás szerint a kö-

vetkezõ típusokra oszthatók fel az emlí-

tett könyvtárak: a törvényhozó, a végre-

hajtó és a bírói hatalom könyvtárai.

Amit a Rózsa-féle elõadásban az ér-

deklõdõk csupán általánosságban hall-

hattak a könyvtárak számának csök-

ken(t)ésérõl, arról ebben az elõadásban

konkrét példákkal szembesülhettek.

Míg a szerzõ által 2014-ben elvégzett

vizsgálatban – amely a 2008 és 2012 kö-

zötti évekre vonatkozott – 26 könyvtár

szerepelt, addig a 2013 és 2015 közti

periódusban már csak 19 könyvtártól

érkezett visszajelzés. Ennek oka, hogy

négy könyvtár idõközben teljesen meg-

szûnt, három pedig nem szolgáltatott

információt. Továbbá a nyolc minisz-

térium közül jelenleg csupán kettõ 

rendelkezik saját fenntartású szak-

könyvtárral (Külgazdasági és Külügymi-

nisztérium, Nemzetgazdasági Miniszté-

rium), és idõközben olyan könyvtárak

szûntek meg, mint a Külügyi és Külgaz-

dasági Intézet könyvtára vagy a MÁV

Dokumentációs Központ és Könyvtár.

Amberg, akárcsak Rózsa, felhívta a fi-

gyelmet a magyarországi szakkönyvtá-

rak, azon belül is a minisztériumi szak-
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könyvtárak nehéz helyzetére. Utóbbiak

alapvetõ feladata és küldetése, hogy

proaktívan kövessék az adott miniszté-

rium által kiadott vagy megjelentetett

adatokat, köteteket, és ezeket hozzáfér-

hetõvé, elérhetõvé tegyék, elsõsorban a

minisztériumi dolgozók számára. Ezt

több, az elõadás során említett tényezõ

is nagyban nehezíti. A minisztériumok-

ban, így azok könyvtáraiban is nagy 

a fluktuáció, ami az elvárások folyama-

tos változását idézi elõ. Az elõadó sze-

rint sokan alapvetõen negatívan állnak

a könyvtárak ügyéhez, nem tartják fon-

tos, sürgõs feladatnak az intézmények

fejlesztését és az ott dolgozók helyzeté-

nek, munkakörülményeinek javítását.

A mûködési nehézségek ellenére a

minisztériumi szakkönyvtárak (is) képe-

sek voltak azonban a részleges megúju-

lásra, szolgáltatásaik magasabb szintre

emelésére. Így például a nyitvatartási

idõ átlag 15%-kal történt csökkentése

mellett, 2015-ig 19%-kal emelkedett a

használók száma, a két országos szak-

könyvtárban több mint 50%-kal. A táv-

használat 9,5-szeresére nõtt, ez a tétel

teszi ki a minisztériumi könyvtárak

használatának 93%-át. A dokumentum-

állományban is bõvülés (5,5%) figyelhe-

tõ meg, holott az állománygyarapításra

szánt összeg nagyjából 22%-kal csök-

kent. A könyvtári személyzet az utóbbi

években jelentõsen csökkent, aminek

érthetõ következménye volt a nyit-

vatartás redukálása.

Amberg Eszter elõadását hallgatva, 

a jelenlévõk konkrét intézmények pél-

dáján keresztül „láthattak bele” a mi-

nisztériumi szakkönyvtárak mûködésé-
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be és helyzetébe. Ahogy Rózsa Dávid

is, a (szak)könyvtári rendszer problé-

máinak megoldásában õ is elsõsorban 

a közös fellépést nevezte meg a siker

zálogaként. Kihangsúlyozta, hogy a

könyvtáraknak nyitottabbá, mindenki

számára hozzáférhetõvé kell válniuk,

ezáltal biztosítható a magasabb haszná-

lati arány. Ez még nem garantálja a min-

denkori politika részérõl érkezõ segítsé-

get, de nagyban elõsegítheti azt. Ennek

értelmében az elõadó elsõrangú fontos-

ságúnak tartotta a kormányzat, a könyv-

tárak és a felhasználók közötti interak-

ció folyamatosságát.

A szakkönyvtárak seregszemléjén

Vállalati könyvtárak manapság – Info-

szabóság címmel tartott elõadást

Kóródy Judit az Infodok Kft. képvisele-

tében. Az elõadó – a konferenciának

helyet adó intézmény profiljához híven

– statisztikai adatokkal szemléltette a 

18 vállalati könyvtár fõbb jellemzõit, eh-

hez felhasználva a 2014-es könyvtári

statisztika adatait (nyitvatartás, inter-

nethasználat, távhasználat stb.). A vál-

lalati könyvtárak a szakkönyvtárak

rendszerében azon intézmények közé

tartoznak, amelyek hasznot hoznak a

fenntartóik számára. Hogyan tudnak

profitot termelni? A könyvtárosok által

összegyûjtött, rendszerezett informáci-

ók által, amelyek a döntéshozókhoz el-

jutva már tényleges értékkel bírnak. 

A könyvtárakban dolgozó kollégáknak

a döntéshozók információs igényeinek

megfelelõen kell összeállítaniuk egy-

egy beszámolót, prezentációt. Az infor-

mációs társadalomban az információ-

források száma megnövekedett, ezek

közül kell mindig az adott feltételeknek

megfelelõt kiválasztani.

A vállalati könyvtárak száma 2008-tól

folyamatosan csökken, köszönhetõen

az internetpenetrációnak is. A hazai vál-

lalatok internethasználata 2008-ban

megugrott, többféle forrást használtak

(hírportál, hírlevél, RSS). A vállalati szfé-

rában a költséghatékonyságot szem

elõtt tartva kevesebb könyvtárost alkal-

maztak, könyvtárakat szüntettek meg. 

A felgyorsult, információéhes társada-

lomban az információs szakemberek

szerepe felértékelõdött. A vállalati

könyvtárosok a változó igényekhez vál-

tozó szolgáltatásokkal alkalmazkodtak

(„csak a lényeg kell”, „kérek adatokat

idõsorban”, „csinálj egy infografikát”

stb.). A döntéshozók pontosan megha-

tározzák, hogy mit, mikorra és milyen

formában szeretnének. Az információs

szakembereknek az információhalmaz-

ból ki kell választaniuk és testre kell

szabniuk (infoszabóság) a megfelelõ

tartalmat. Az elõadás néhány nagyobb

szakkönyvtár (Magyar Telekom Info-

téka, Richter Gedeon Nyrt. Mûszaki

Könyvtár, Magyar Posta Központi Szak-

könyvtár) bemutatásával szemléltette,

hogy milyen erõforrások és eszközök

(intranet, szakértõk, támogató eszközök

stb.) közül válogathatnak a szakembe-

rek, hogy megõrizzék a szervezetben

elfoglalt pozíciójukat. Milyen feladatok

várnak 2016-ban a vállalati könyvtárak-

ra? Olyan stratégiát kell kidolgozniuk,

amelynek segítségével fenntarthatják a

támogató szakmai partner imázsát, be-

épülhetnek a szakmai és az üzleti fo-

lyamatokba, rugalmasak és nyitottak le-
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hetnek az új igényekre. A vállalati

könyvtárakat érintõ kérdések megvála-

szolásának, a problémák megvitatá-

sának egyik fóruma a könyvtárosok

mûhelybeszélgetése, ahol az elmúlt ti-

zenegy évben szakmai kérdésekrõl szü-

lethettek közös álláspontok.

Sándor Gertrud, a Zalaegerszegi Tör-

vényszék dr. Degré Alajos Jogi Szak-

könyvtára könyvtárvezetõje, „Miképp

adjunk jogot a jognak / Hogy joga le-

gyen jognak lennie.” (Körkép a jogi

szakkönyvtárakról) címmel arról be-

szélt, hogy az új adatkezelési technikák

és egyéb változások hatására a könyvtár

már nem egyszerûen könyvtár. Szerepe

megváltozott. Leginkább pedig a szak-

könyvtárak szerepérõl mondható ez el,

mint amilyenek a jogi szakkönyvtárak

is. Többek között, mert a jogtudomány

az egyik legrégebbi és legtekintélye-

sebb tudomány. A legjelentõsebb adat-

bázisok is ezen a tudományterületen 

jelentek meg. A jogi információk cél-

közönsége nemcsak a jogalkotók közül

kerül ki, hanem a jogalkalmazók kö-

zül is; mint amilyenek a jogi oktatás

résztvevõi, a jogászok, jogtanácsosok,

de ide sorolhatók a közjegyzõk, a kép-

viselõk, az önkormányzat vagy a rend-

õrség dolgozói és akár az állampolgá-

rok is.

Az országos jogi szakkönyvtárak leg-

fontosabb feladata a jogalkotás támoga-

tása és a képviselõk információval való

ellátása. Ilyen szakkönyvtár az Ország-

gyûlési Könyvtár, illetve a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtu-

dományi Kutatóközpont Könyvtára (ez

utóbbi nem nyilvános, csak az Akadé-
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mia dolgozói használhatják). Tudomá-

nyos szakkönyvtárként, kutatóintézeti

könyvtárként funkcionál a Szellemi Tu-

lajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János

Szakkönyvtára és a Bûnügyi Szakértõi

és Kutatóintézet Szakkönyvtára; míg lé-

teznek más jogi szakkönyvtárak is: a

minisztériumi könyvtárak, a jogi egyete-

mek könyvtárai, illetve más jogi szak-

könyvtárak. Ezután részletes ismertetést

hallhattunk a felsorolt könyvtárakról,

megismerhettük rövid történetüket, mû-

ködésüket is. Ahogy megtudtuk, tizedik

évfordulójához érkezett el a bírósági

könyvtári rendszer, amely szintén több

szakkönyvtár együttmûködésébõl áll –

és építkezik tovább, a következõ tíz év-

ben is. A 27 báziskönyvtár és a 131 le-

téti könyvtár Magyarországon összesen

majd’ tizenötezer alkalmazottat lát el jo-

gi szakirodalommal. A bírósági integrált

könyvtári rendszer, a bírósági könyvtár-

fejlesztés célja az volt, hogy az addig or-

szágos szinten földrajzilag elkülönülten

mûködõ bírósági könyvtárak az ítélke-

zési munkát segítõ, egymással együtt-

mûködni képes könyvtári hálózata ki-

épüljön. 

A Kúria fenntartásában mûködõ Tõry

Gusztáv Jogi Szakkönyvtárat 1882-ben

alapította Majláth György országbíró –

mesélte az elõadó errõl a nem nyilvá-

nos szakkönyvtárról, amelyben három

könyvtáros fogadja a könyvtárhasználó-

kat. A Fõvárosi Törvényszék Könyvtára

ennél fiatalabb; 1954-ben alapította a

fenntartó Fõvárosi Törvényszék, és már

7 fiókkönyvtárral és 5 letéti könyvtárral

rendelkezik ez a szintén nem nyilvános

jogi szakkönyvtár. A Zalaegerszegi Tör-

vényszék dr. Degré Alajos Jogi Szak-

könyvtárát – az elõadó Sándor Gertrud

szakmai otthonát – 1994 áprilisában ala-

pította a Zalaegerszegi Törvényszék

nem nyilvános jogi szakkönyvtárként,

amely 3 letéti könyvtárral bír.

Az idei év nem csak a bírósági

könyvtári rendszer szempontjából fon-

tos évszám, de idén ünnepli ötödik szü-

letésnapját a Magyar Könyvtárosok

Egyesületének Jogi Szekciója is, mely

fontos szakmai szervezete a jogi szak-

könyvtáraknak Magyarországon.

Beszámolót hallhattunk a magyar bí-

rósági könyvtári rendszer 2006 és 2016

között elért eredményeirõl is:

• az Országos Bírósági Hivatal Ma-

gyar Igazságügyi Akadémia jogi szak-

könyvtárának és szolgáltatásainak kiala-

kítása, mûködtetése, amely egyúttal a

bírósági könyvtárak módszertani köz-

pontjaként is funkcionál;

• a 151 szolgáltatóhely mûködtetésé-

hez szükséges tárgyi és személyi feltéte-

lek megteremtése és folyamatos mû-

ködtetésük;

• pályázatok révén kedvezményes

dokumentumbeszerzési program, szak-

mai iránymutatás, továbbképzések;

• az e-Corvina közös katalógusban,

amely minden bírósági munkahelyrõl és

interneten is elérhetõ, feldolgozásra ke-

rült a Kúria és a báziskönyvtárak doku-

mentumállománya;

• szakmai együttmûködési progra-

mok kialakítása hazai és külföldi part-

nerintézményekkel (könyvtárak, ki-

adók, képzõintézmények, MKE Jogi

Szekció, Jogi Könyvtárak Nemzetközi

Szövetsége – IALL – stb.);
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• részvétel a magyar jogi szakiroda-

lom országos szolgáltatásában és az

MKE munkájában.

Biztató és pozitív hír, hogy amíg

2006-ig csupán (Budapesten a bírósági

könyvtárak nélkül) összesen 22 jogi

szakkönyvtár mûködött, illetve vidéken

5 egyetemi könyvtár, addig 2006-tól hi-

hetetlen fejlõdésnek indult a jogi szak-

könyvtári terület. Budapesten összesen

35 jogi szakkönyvtár mûködik ma már,

míg vidéken 5 egyetemi és 5 ítélõtáblai,

19 törvényszéki és 139 letéti könyvtár.

Ahogyan Sándor Gertrud elmondta

elõadásában: a jogalkotást, a jogalkal-

mazást, a jogi tudományok oktatását

napjainkban közel nyolcvan intézmény

és több mint kétszáz szakképzett

könyvtáros, jogvégzett és információs

szakember támogatja Magyarországon.

A rendelkezésükre álló tárgyi, személyi

és gazdasági feltételrendszer mellett

mûködésükkel és szolgáltatásaikkal 

maximálisan biztosítják a jogi informá-

ciókhoz való hozzáférést, a jogalkotói

és az ítélkezési munkát. A Bírósági

Könyvtári Rendszer létrejötte és mûkö-

dése jelentõsen javította a jogi szakiro-

dalmi ellátást és a könyvtárak közötti

együttmûködést. Az MKE Jogi Szekciója

a jogi szakterületen mûködõ könyvtá-

rak és könyvtárosok országos szintû

együttmûködésének színtere. 

Az elõadásból rálátást kaphattunk a

jogi szakkönyvtárak rendszerének erõs-

ségeire is, és arra, hogy sajnálatosan

vannak gyengeségei is a rendszernek,

amin fontos lenne változtatni.

A konferencia délutáni programját

Palotai Mária, az ÁEEK Országos Egész-
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ségtudományi Szakkönyvtár könyv-

tárvezetõje nyitotta meg Az orvosi 

szakkönyvtárak helye a mai Magyaror-

szágon – egy kérdõív tanulságai címû

elõadásával, amelyben a Magyar Orvosi

Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) 2015-

ben zajlott felmérésének eredményeit

osztotta meg az egybegyûltekkel.

A válaszadó 51 könyvtár megoszlása

a következõ volt: 5 egyetemi könyvtár,

14 országos intézeti könyvtár és 32 kór-

házi könyvtár – volt közöttük nyilvános,

részben nyilvános és nem nyilvános

könyvtár is. A felmérés több szempont-

ból vizsgálta a könyvtárakat, mint a

könyvtárak költségvetése, illetve heti

nyitvatartása is. 84 százalékuk rendelke-

zik olvasóteremmel is, melyet rendkívül

változatosan hasznosítanak: oktatásra,

értekezletre, illetve egyéb célokra is,

mint például gyógytorna, szentmise, te-

rápiás célok.

A kutatás kitért a könyvtárosok ada-

taira is: a munkatársak számára, a napi

ledolgozott munkaidõre, a dolgozók

végzettségére és az általuk végzett,

könyvtáron kívüli egyéb feladatokra; de

az állományadatokra is kíváncsi volt,

mint az általános állományadatok, a

kurrens folyóiratok vagy az adatbázi-

sok. 9 helyen van saját építésû adatbázis,

és 23 helyrõl érkezett igen válasz a vá-

sárolt adatbázisok kérdésére. A könyv-

tári informatika, az integrált könyvtári

rendszer (IKR) is jelentõs részét képez-

te a kérdõíves felmérésnek. 21 helyen

nincs feldolgozva az állomány, míg 

7 helyen 10–30, 19 helyen pedig

80–100%-os a feldolgo-zottság. Integrált

könyvtári rendszert 41 könyvtárban ta-

lálni; de ezek sem egységesek: használ-

ják a Sziklát, a Corvinát, az OLIB-ot és

más rendszereket is.

A kutatás 51 válaszból szûrte le az

orvosi könyvtárak legfontosabb problé-

máit, mint amilyenek a forráshiány, a

humánerõforrás hiánya, a raktározási

problémák, az elavult géppark, de mind

közül a legfontosabb és a legnehezeb-

ben kezelhetõ probléma a fenntartó ér-

dektelensége – könyvtártípustól függet-

lenül.

Ahogy az elõadó elmondta, sajnos

ezeken kívül más nehézségek is felme-

rültek a válaszokat feldolgozva:

• az osztályok a különbözõ gyógy-

szercégek segítségével vetetnek szak-

könyvet; 

• a könyvtár nem tud róla, kimarad,

így még inkább feleslegesnek tûnik;

• több kedvezményes továbbképzé-

si lehetõségre lenne szükség;

• olvasói érdektelenség;

• elavult bútorzat, amely kényelmet-

len hosszabb tartózkodásra;

• légkondicionáló hiánya a nyári hõ-

ségben;

• folyamatos költöztetés;

• a munkatársak leterheltsége, ami-

nek következtében kevés energiájuk

marad olvasni, kutatni.

A felmérés kutatta a felhasználók

összetételét is. Kiderült, hogy leginkább

intézményi dolgozók, orvosok, egész-

ségügyi szakdolgozók és hallgatók hasz-

nálják ki a könyvtár adta lehetõségeket.

A felhasználók elsõsorban az irodalom-

kutatási szolgáltatást használják, illetve a

cikkbeszerzésnél veszik igénybe az in-

tézmény dolgozóinak segítségét.

KLL • 2016/05

NAPLÓ16



Egyértelmûen kiderült, hogy a ki-

lencvenes és a kétezres évekhez képest

az orvosi könyvtárak száma jelentõsen

lecsökkent: 1990 és 2016 között 63 szá-

zalékos csökkenés figyelhetõ meg.

Az elõadó kitért a kórházi szak-

könyvtárak sokrétû, nehéz, de szép

munkájára, feladataira is; amelyek közé

sokszor nemcsak a szorosan vagy ép-

pen tágan vett könyvtári feladatok tar-

toznak. Palotai Mária könyvtárvezetõ

kitûnõ elõadásából képet kaphattunk

az orvosi szakkönyvtárak múltbeli és je-

lenlegi helyzetérõl és lehetõségeikrõl is.

A múzeumi könyvtárak helyzetérõl

tartott szubjektív hangvételû elõadást

Kreutzer Andrea fõtanácsos, a Honvé-

delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet

és Múzeum Hadtörténeti Múzeum ré-

szérõl.  A múzeumi könyvtár tulajdon-

képpen intézmény az intézményen 

belül, nincs önálló költségvetése. Ez a

hierarchia egy többszörösen alárendelt

múzeumnál nehéz helyzetet teremthet.

A nehézségek leküzdésére, a problé-

mák megbeszélésére többévi szervez-

kedés után a Magyar Könyvtárosok

Egyesületén belül létrehozták a Múzeu-

mi Könyvtárak Szekcióját.

A 2006-os statisztikai adatszolgáltatás

106 múzeumi könyvtárat tart nyilván,

de ez az adat félrevezetõ, mert ennél

több múzeumi könyvtár mûködik ha-

zánkban. A rossz statisztikai adatnak az

is az oka, hogy külön könyvtári adat-

lapot nem szolgáltatnak a miniszté-

riumnak, nincs megfelelõ rubrika az

adatszolgáltatáshoz, a kollégák könyv-

tárhasználatát nem kezelik statisztikai

tényezõként. A könyvtárakban digitali-
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zált dokumentumok, illetve a honlapon

közzétett digitális tartalmak nem jelen-

nek meg a statisztikában. A múzeumi

könyvtárak a nyilvános és a zárt könyv-

tárak rendszerében sodródnak. A leg-

több intézmény nem szerepel a nyilvá-

nos könyvtárak jegyzékén, de mégis

nyitottak minden felhasználó számára:

kevés óraszámú nyitvatartási idõben,

kevés könyvtárossal szolgáltatnak. 

A múzeumi könyvtárak múzeumi és

könyvtárügyi feladatokat is ellátnak. 

A könyvtárosnak sokszor múzeumi fel-

adatokat is magára kell vállalnia (példá-

ul tárlatot vezet), ezért háttérbe szorul a

könyvtárosi munka. Kisebb települése-

ken a múzeumi könyvtárosokhoz for-

dulnak helytörténeti kérdésekkel is, 

annak reményében, hogy õk biztosan

tudnak válaszolni, hiszen a múzeumi

könyvtárban van helytörténet is. A mú-

zeumi könyvtár a helytörténeti funkció

mellett muzeális könyvgyûjtemény is,

régi kiadványainak köszönhetõen.

A fenntartó múzeum kevés pénzt

szán a könyvtára fenntartására, az épü-

letek állapota egyre csak romlik. Az 

ingatlanpiacon jelenlévõ folyamatos át-

rendezõdés miatt gyakoriak a költözé-

sek. A múzeumi könyvtárak rossz hely-

zetét további példákkal szemléltette az

elõadó: kis összeg jut az állományvéde-

lemre, kevés pályázatot írnak ki a

könyvtáraknak, nehéz szponzort találni,

hiszen a könyvtár nem egy gyorsan

hasznot hozó intézmény.

Kreutzer Andrea szerint a szak-

könyvtárak egyre marginálisabb hely-

zetbe kerülnek a közkönyvtárakkal, a

nyilvános könyvtárakkal szemben. In-

formációs társadalmunkban a könyvtár-

használók nem haladnak a korral, in-

kább a digitális írástudatlanság jellemzi

õket: kevesen használják az internetet,

nem ismerik és nem keresnek az online

katalógusban. Az intézményben jelenlé-

võ informatikai rendszer sokszor kime-

rül a honlapszolgáltatás és az online 

katalógus üzemeltetésében. A fizetõs

adatbázisokat (Arcanum adatbázisai)

nem tudják megvásárolni, pedig ezek

fontosak lennének az információszol-

gáltatásban. A múzeumi dolgozók, kol-

légák elvárják, hogy a feltett kérdésre

azonnal válaszoljanak a könyvtárosok,

adatbázisok hiányában pedig sokkal

nehezebb megválaszolni egy-egy refe-

renszkérdést. Az elõadó szerint a levél-

tárak hasonlóan rossz helyzetben van-

nak, csak õk kevésbé vannak szem

elõtt.

A száz-kétszáz éve mûködõ múzeumi

könyvtárak még mindig jelen vannak 

a könyvtári rendszerben, köszönhetõ 

ez annak, hogy makacsul küzdenek az

életben maradásért.

A seregszemle utolsó húsz percében

Ásványi Ilona, a pannonhalmi Fõapát-

sági Könyvtár igazgatóhelyettese be-

szélt az egyházi könyvtárak felemás, 

kicsit megfoghatatlan helyzetérõl Egy-

házi könyvtár: muzeális gyûjtemény? tu-

dományos könyvtár? szakkönyvtár? cím-

mel.

Az egyházi könyvtár sajátos kategó-

ria. Vannak, akik a szakkönyvtárak cso-

portjához sorolják, vannak, akik az

egyéb könyvtárak közé. Ha szakkönyv-

tárnak gondolják, akkor is az egyéb

szakkönyvtárak között, a múzeumok,
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levéltárak, bíróságok és hivatalok

könyvtárai mellett említik. Amikor egy

egyházi-felekezeti könyvtár statisztikai

adatszolgáltatást végez, általában két

helyre sorolja: egyrészt szakkönyvtár-

nak definiálja, másrészt egyébnek tartja

magát, és megjelöli az „egyházi” jel-

zõvel.

Bár a magánkönyvtár inkább könyv-

gyûjtemény, információ-tár, információ-

gyûjtemény, „a” könyvtárnak mint 

intézménynek egyik legfontosabb – ha

nem a legfontosabb – ismérve, hogy in-

formációt szolgáltat. Ennek a feladatnak

úgy tud eleget tenni, ha nyitott a könyv-

tárhasználók felé, akik felkeresik, va-

gyis nyilvános.

1945 után négy olyan nagyobb jog-

szabály született, amely átfogóan szabá-

lyozta a könyvtári területet: 1952-ben,

1956-ban, 1976-ban és 1997-ben. Az

1976-os törvény a könyvtárak státusáról

a nyilvánossággal kapcsolatban nyilvá-

nos, korlátozottan nyilvános és tudomá-

nyos státusról beszél; „tevékenysége

alapján” nemzeti, közmûvelõdési, szak-,

felsõoktatási és iskolai könyvtárról. Míg

az 1976-os törvény azt mondta, hogy

csak a közmûvelõdési könyvtárak lehet-

nek nyilvánosak, az 1997-es törvény 

azt, hogy a közmûvelõdési könyvtárak

automatikusan nyilvános könyvtáraknak

számítanak, ám más könyvtártípusok is

kérhetik a nyilvános státust, így az egy-

házi könyvtárak is.

Egy-egy egyházi könyvtár esetében

mind a mai napig lényeges kérdés,

hogy az adott intézmény múzeum-e

vagy könyvtár. Ezek a könyvtárak erõ-

sen körülhatárolt gyûjtõkörrel rendel-
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keznek, alig vagy egyáltalán nem gyara-

pítják állományukat. A gyûjtemény 

zöme régi könyv, a teremkönyvtár mú-

zeum jellegû, a könyvtárhasználók szá-

ma alacsony, az „olvasótermi férõhe-

lyek” száma legfeljebb egy-kettõ, és

nem ritka, hogy egyetlen fõállású

könyvtáros és néhány segítõ végzi a

könyvtárosi munkát. Az intézményt

mégis bátran nevezhetjük könyvtárnak

és nem múzeumnak, mert ha kisebb

számadatokkal, mutatókkal is, de meg-

felel annak az intézménynek, amelyet

könyvtárnak tekintünk. Ha az egyéb

könyvtártípusok között keresünk ha-

sonlókat, akkor az egyházi könyvtárak

leginkább a szakkönyvtárakra emlékez-

tetnek, esetleg bizonyos állományré-

szeik a megyei könyvtárak helyismereti

gyûjteményére.

A nagyobb nyilvános egyházi könyv-

tárak ma is ebben a sajátos kettõsség-

ben mûködnek. Egyrészt mûemlék-

könyvtárak, több könyvtár muzeális

könyvtárteremmel bír, az állomány zö-

me „régi könyv” és speciális gyûjte-

mény, amely körültekintõ elhelyezést

(tûz- és vagyonvédelem, megfelelõ fizi-

kai állag biztosítása), sajátos gondozást

(restauráltatás, preventív védelem) és

korszerû, számítógépes feldolgozást,

feltárást, ehhez speciális kézikönyveket,

adatbázisok elérhetõségét és mindenek-

elõtt speciális szakértelmet (megfelelõ

képzettségû szakember alkalmazása)

kíván. Másrészt e könyvtárak lehetõsé-

geik szerint folyamatosan gyarapítják ál-

lományukat külföldi és magyar teológi-

ai szakirodalommal, s az évszázadok

során kialakult gyûjtõkörüknek megfe-

lelõen egyéb témájú könyvekkel is. 

A mûemléki, régi könyvet õrzõ és gon-

dozó teendõik mellett tehát egy 

modern, naprakész „szakkönyvtári”

gyûjtemény kialakítása, feldolgozása,

korszerû, széles körû szolgáltatása egy-

aránt feladatuk. Ezek a könyvtárak

olyan információkat nemcsak õriznek,

de szolgáltatnak is, amelyeket csak itt

talál meg a könyvtárhasználó.

Az elsõ válasz az elõadás címében

feltett kérdésre tehát az, hogy az egyhá-

zi könyvtárak valóban az egyéb kate-

góriába tartoznak. Egyrészt vannak,

amelyek muzeális gyûjtemények, mû-

emlékkönyvtárak, így lehetnek – sajnos

csak lehetnének – régikönyves tudomá-

nyos kutatómûhelyek, történetiségük-

ben régikönyves szakkönyvtárak is.
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Ám az egyházi könyvtárakat teológia

és segédtudományai témában bátran

nevezhetjük a mai értelemben modern

szakkönyvtárnak, de a teológiatudo-

mány – amelyre az állandóság és a vál-

tozás egyszerre jellemzõ – jellegébõl

adódóan történeti szakkönyvtárnak is.

Az egyházi könyvtárak szakkönyvtári

jellegét azzal igazolhatjuk, ha számba

vesszük használóikat, feladataikat, szol-

gáltatásaikat.

A Szakkönyvtári seregszemle zárása-

ként majd’ egyórás kerekasztal-beszél-

getésen vehettek részt az érdeklõdõk. 

A moderátor Lencsés Ákos, a MTA

Könyvtár és Információs Központ mun-

katársa volt.

Résztvevõk: Fülöp Ágnes (KSH

Könyvtár), Gaálné Kalydy Dóra (MTA

Könyvtár és Információs Központ), Var-

ga Katalin (Országos Pedagógiai

Könyvtár és Múzeum – OPKM), Fodor

Péter (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár –

FSZEK), Lükõné Örsi Gabriella (Magyar

Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár),

Markója Szilárd (Országgyûlési Könyv-

tár).

Felszólalók: Andaházi Szeghy Viktor

(Hadtörténeti Könyvtár), Papp Anna-

mária (Országos Idegennyelvû Könyv-

tár), Ásványi Ilona (Pannonhalmi 

Fõapátság Fõapátsági Könyvtár), Ró-

zsa Dávid (KSH Könyvtár), Téglási 

Ágnes (MKE Tudományos és Szak-

könyvtári Szekció), Dippold Péter

(FSZEK), Gerencsér Judit (Kúria Jogi

Szakkönyvtára).

A csaknem egyórás kerekasztal-be-

szélgetés során a résztvevõk mindegyi-

ke megjelenítette saját véleményét, ezt

a könyvtárukat vagy a szak- és köz-

könyvtári rendszert érintõ példákkal tá-

masztották alá. Alapvetõen két kérdés

merült fel, amely nem csak a szak-

könyvtári, hanem az országos könyvtá-

ri rendszer egészére is vonatkozik.

Az elsõ esetben a jelenleg is meglé-

võ problémákról, azok megoldásának

lehetséges módozatairól folyt a beszél-

getés. A beszámolókból, megnyilatko-

zásokból egyértelmûen látszott, hogy a

szakkönyvtárak mellett a közkönyvtá-

rak is – és tulajdonképpen az egész

könyvtári rendszer – problémáktól ter-

hes. Az egyik legjelentõsebb kérdés a

fenntartás problémája. Ugyanis a szak-

könyvtárak, nyilvános könyvtári funk-
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cióik mellett, szakfeladatokat is ellát-

nak, így értelemszerûen sokkal jobban

oda kellene figyelni fenntarthatóságuk-

ra és folyamatos, gördülékeny mûködé-

sük biztosítására is. A szakfeladatok

megfelelõ, azaz észszerû elosztását

szintén többen említették a hazai

könyvtári rendszer fogyatékosságaként.

A fenntarthatósággal szorosan össze-

függ a szakkönyvtárak gyenge vagy 

hiányzó képviselete a minisztériumok-

ban. Többen jelezték azt a problémát,

miszerint míg a minisztériumokban fi-

gyelembe veszik a közkönyvtári igénye-

ket, addig a szakkönyvtárak valódi kép-

viselet nélkül maradnak, és nem jutnak

hozzá a fennmaradásukhoz, minõségi

mûködésükhöz szükséges forrásokhoz.

A legsúlyosabb kijelentés azonban a be-

szélgetés végén hangzott el. Ez a szak-

könyvtári együttmûködés jelenlegi tel-

jes hiányára, a könyvtároséletpálya-

modell megvalósulásának kétségbe 

vonására, valamint a (szak)könyvtári

stratégia kidolgozásának egyre késõbb-

re tolására vonatkozott.

A második kérdés az elhangzottak-

nak megfelelõen azt hivatott kideríteni,

hogy a jelenlévõ szakkönyvtári vezetõk

hogyan képzelik el a korábban említett

problémák mielõbbi orvoslását. Ez már

csak azért is égetõ kérdés, mivel a

könyvtáraknak juttatott támogatás évrõl

évre csökken (vagy legfeljebb változat-

lan, de így értékében csökken), míg a

látogatottság nõ. Azaz, a könyvtáraknak

ugyanazt a minõségi szolgáltatást kell

nyújtaniuk egyre kevesebb forrásból,

egyre nagyobb számú célközönségnek.

A résztvevõk abban egyetértettek, hogy

nem a könyvtárak által végzett munka

minõségével van a baj, hiszen ezen a

téren több figyelemreméltó projekt is

megvalósult szerte az országban. Több

ötlet is felmerült, amellyel segíteni le-

hetne a szakkönyvtárak közös (egy)

irányba történõ haladását, így például

az azonos integrált könyvtári rendszer

bevezetése, a feltárás egységesítése, kö-

zös digitalizálás stb. 

A szorosabb együttmûködés meg-

valósíthatóságának ékes példáját a fele-

kezeti könyvtárak sikertörténetén ke-

resztül ismerhette meg a hallgatóság 

Ásványi Ilona, a pannonhalmi Fõapátsá-

gi Könyvtár helyettes igazgatója elõadá-

sában.

A konferencia lezárásaként a sereg-

szemle meghívottai és vendégei fel-

vetették egy új, a szakkönyvtárak érde-

keit képviselõ, azok problémáival 

foglalkozó szervezet megalapítását. En-

nek köszönhetõen napirenden lehetne

tartani az itt felsorolt problémákat, és a

könyvtárak együttes erõvel léphetné-

nek fel közös érdekeik, céljaik elérése

érdekében. A problémák minél elõbb,

minél hatékonyabban történõ megoldá-

sa pedig nem csak a könyvtárak és az

õket fenntartó intézmények, hanem a

könyvtárhasználók egyre bõvülõ köré-

nek legnagyobb érdeke is. ■
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