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✒ Az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár-

és Információtudományi Intézete (ELTE

BTK KITI) mindennapi küldetése1 az

elméleti és gyakorlati ismeretek mara-

déktalan összhangjának megteremtése

a könyvtárosképzésben, melyhez elen-

gedhetetlen a szoros kapcsolattartás, a

folyamatos együttmûködés a szakma

meghatározó személyiségeivel, illetve

intézményeivel.2

A könyvtártudomány mesterképzési

szak nappali és levelezõ tagozatán egy-

aránt kötelezõ Piacgazdaság és könyv-

tárügy az információs társadalomban cí-

mû tantárgy (oktató: Kiszl Péter) célja a

könyvtári és könyvtárosi tevékenység

folyamatos változásának elemzése, az új

elvárások és feladatok innovatív vizsgá-

lata, a társadalmi hasznosságnak és a

közgyûjteményi mûködés hatékonysá-

gának értékelése az információs társa-

dalom, a piacgazdaság és a globalizáció

mentén.  Az ágazati irányítás szerepe, a

stratégiák, a fõbb fejlesztési irányok és

a nagy projektek, valamint a nemzetkö-

zi trendek figyelembevételével kapcso-

lódási pontokat, összefüggéseket tár fel

szakirodalmi elméleti alapozással, majd

külföldi és hazai könyvtári-információs

esettanulmányok, könyvtári költségve-

tések áttekintésével gyakorlati tudás-

anyaggal is szolgál a témában. 

A kurzus elõadás jelleggel – a hallga-

tók aktív közremûködésével –, eseten-

ként neves külsõ szakértõk bevonásával

zajlik, errõl szólunk jelen közlemé-

nyünkben. A 2015/2016. tanév tavaszi

szemeszter vendégelõadásainak rövid,

a Könyvtári Levelezõ/lap terjedelmi ke-

reteihez igazított ismertetését adva le-

szögezzük, hogy a tárgyalt témakörök

egy része hallgatóink érdeklõdõ kérdés-

feltevése alapján került a rendkívül ol-

dott hangulatú, szinte kivétel nélkül rö-

vidnek bizonyuló, négyszer másfél órás,

generációkon átívelõ szakmai párbe-

széd középpontjába. Nem elhanyagol-

ható az a tény, hogy ki sem mozdulva

az iskolapadból, diákjaink a félév során

közvetlenül is megismerkedhettek a

könyvtári terület négy meghatározó ma-

gyarországi képviselõjével, akiknek ön-

zetlen segítségével olyan naprakész szak-

mai tudásátadásra, valamint (élet)tapasz-

talatok olyan megosztására került sor,

ami tankönyvekbõl nem kivitelezhetõ.

Ugyanígy fontos hozadéknak tekintjük

az elõadásokat követõ – imént említett

– hallgatói kérdésekbõl és a rájuk adott

válaszokból kiteljesedõ élénk szakmai

diskurzusokat, amelyek mindkét fél szá-

mára felszínre hoztak új nézõpontokat,

továbbgondolásra érdemes elemeket,

de kaput nyitottak a késõbbi közös

munkának, a pályakezdõk elhelyezke-

désének, a nagykönyvtárak munkaerõ-

utánpótlása katalizálásának.
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1 Az ELTE BTK KITI közelmúltbeli tevékenységét
összegzi: Kiszl Péter: Tudományos örökség és gyor-
suló fejlõdés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. = Könyvtári Figyelõ. 25. (61.)

évf. 2015. 443–462. o.
2 Az ELTE BTK KITI szakmai együttmûködési meg-
állapodásokon alapuló kiemelt partnerei (betûrend-
ben): Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyv-
tár, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Országos Mûszaki Információs Központ és
Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat,
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár, Magyar Olvasástársaság, Országos
Idegennyelvû Könyvtár és Zenei Gyûjtemény, Orszá-
gos Széchényi Könyvtár.



Nemzeti könyvtári súlypontok: 

Az OSZK Librariában

2016. február 25.

Káldos János, az Országos Széchényi

Könyvtár (OSZK) általános fõigazgató-

helyettese3

Káldos János Határok, határsértések,

határváltozások Librariában, a „könyves

világban” címû prezentációjában részle-

tesen kitért a nemzeti könyvtár – jog-

szabályok által elõírt4 – rendkívül sok-

rétû feladataira, az információhordozók

rohamos fejlõdése, széleskörûsége

okozta kihívásokra, a feltárás haladó

szemléletû (olykor még csak kísérleti)

lehetõségeire, az adattárolás modern

eszközrendszerére, a szerzõi jog idõn-

ként ingoványos mezejére, a vállalkozói

szféra indukálta versenyhelyzetre.

Mindezt olyan idõhorizontba és mûve-

lõdéstörténeti-filozófiai háttérbe állítva,

hogy azzal garantáltan maradandó él-

ményt nyújtott a közönségnek.

Hallgatói kérdésekre reagálva szó

esett olyan kurrens konkrétumokról is,

mint például az új integrált könyvtári

rendszer kiválasztása az OSZK-ban, az

Arcanum és a könyvtári tartalomszolgál-

tatás viszonya, a könyvtár nyitvatartásá-
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Káldos János

3 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/03/az-oszk-
librariaban.html. Fotók: https://goo.gl/photos/
58zPBcmWhBtj1Cbi7
4 A két irányadó jogszabály: az 1997. évi CXL. tör-
vény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közmûvelõdésrõl, valamint a
30/2014. (IV. 10.) EMMI-rendelet az országos mú-
zeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár,
az országos szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtárának kiemelt feladatairól.



nak változása, az ELDORADO-projekttel

kapcsolatos tapasztalatok és a folytatás

iránya, az OSZK gazdálkodása, a CIVIC

Epistemologies-projektben való részvé-

tel, a Magyar Nemzeti Digitális Archí-

vum és Filmintézet (MaNDA) sorsa, s

természetesen a nemzeti könyvtár eset-

leges költözése.5

Káldos János megfogalmazta az

OSZK és az ELTE BTK KITI közötti szo-

rosabb együttmûködés igényét, amely a

legtehetségesebb hallgatók nemzeti

könyvtárbeli elhelyezkedésének ser-

kentését, közös kutatási projektek lebo-

nyolítását is magában foglalja.6 Ennek

elõzményeként említjük, hogy az ELTE

Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ)

tagkönyvtárai után a legtöbb szakmai

gyakorlatot az OSZK szervezte a közel-

múltban a KITI számára.7

Közkönyvtári menedzsment.

A FSZEK a kulturális piacon

2016. március 10.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója, az In-

formatikai és Könyvtári Szövetség

(IKSZ) volt elnöke8

Fodor Péter intézményvezetõi tapaszta-

latairól beszélve, a FSZEK irányításához

kötõdõ gyakorlati példákkal illusztrálva

részletesen megvilágította a kulturális

fogyasztási szokások rohamos változá-

sát, a társadalmi elvárásokból fakadó

modern közkönyvtári feladatokat, a

szakmai érdekképviselet és érdekérvé-

nyesítés szerepét. Ehhez kapcsolódóan

elemezte a FSZEK költségvetésének ala-

kulását az elmúlt tíz évben, az alapos

tervezés mellett a diplomácia és a takti-
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5 E sorok írásakor már tudható számos, az elõadások
idején még homályos jövõkép, mint a 1316/2016.
(VII. 1.) Korm. határozat az Országos Széchényi
Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításá-
ból adódó feladatokról.
6 A szemeszter végén, 2016. május 27-én szakmai
együttmûködési megállapodást írt alá Tüske László,
az OSZK fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE
BTK KITI intézetigazgatója:  http://elte-lis.blogspot.hu/
2016/06/egyuttmukodesi-megallapodas-az-oszk-
val.html 
7 A statisztikák nyomán – az ELTE BTK könyvtári há-
lózatát és az Egyetemi Könyvtárat leszámítva – az
elsõ tíz legnépszerûbb könyvtári gyakorlóbázisunk:
(1) Országos Széchényi Könyvtár, (2) Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár, (3) Országgyûlési Könyvtár, (4) Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, (5)
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum, (6) Semmelweis Egyetem
Központi Könyvtár, (7) Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Országos Mûszaki Informá-
ciós Központ és Könyvtár, (8) Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár, (9) Magyar Nemzeti Múzeum
Könyvtára, (10) Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központ; a cégek közül ab-
szolút nyertes az Infodok Kft.
8 Hír: 
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/03/a-fszek-kulturalis-
piacon.html
Fotók: https://goo.gl/photos/Pu2d6PYPsZHeRj8X9



ka finanszírozásban betöltött szerepét,

majd statisztikai adatokkal bõségesen

alátámasztva értékelte Budapest legna-

gyobb közmûvelõdési intézményrend-

szerének teljesítményét. A három régió-

ból és negyvenkilenc tagkönyvtárból 

álló hálózatban Fodor Péter fõigazgatói

tevékenysége (1998-) során tizenegy új

könyvtár épült, huszonegy nagyobb re-

konstrukcióra és tizenhárom kisebb át-

alakítására került sor.

Hallgatói kérdésre válaszolva Fodor

Péter kitért az integrált könyvtári rend-

szer fejlesztésére, a távhasználat roha-

mos növekedésére, és véleményt for-

mált a kulturális közfoglalkoztatásról,

valamint szólt a szerzeményezés és

több könyvtári munkafolyamat raciona-

lizálásának hatásairól, a helyi önkor-

mányzatokkal való intenzív kapcsolat-

tartásról mint létszükségletrõl. Fodor

Péter prezentációja végén szintén fel-

hívta a figyelmet a szakmai utánpótlás

fontosságára, kiemelve a FSZEK és az

ELTE BTK KITI hosszú idõre visszanyú-

ló, kiváló szakmai kooperációját, amely

az eddigieknél még gyümölcsözõbb

szakaszába lépett.9

Professzionális kutatástámogatás.

„Value of academic libraries”

2016. április 7.

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus

Egyetem Egyetemi Könyvtár (BCE EK)

fõigazgatója, az Egyetemi Könyvtár-

igazgatók Kollégiuma (EKK) elnöke, az

Országos Könyvtári Kuratórium (OKK)

titkára10

2014-ben százhetvenkilenc felsõoktatási

könyvtárat regisztrált az országos statisz-

tika, melyek közül hetvenöt mûködött

nyilvánosan. A kilencszázhetven munka-

társat foglalkoztató és 7,2 milliárd forint

összegû éves költségvetéssel bíró köz-

gyûjtemények 2,44 milliárd forintot köl-

töttek a tavalyi esztendõben állomány-

gyarapításra. Nagy Zsuzsanna tényszerû
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9 A FSZEK – ELTE BTK KITI együttmuködésrõl
tudósító hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2015/09/
egyuttmukodesi-megallapodas-fovarosi.html 
10 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/04/value-of-
academic-libraries-vendegunk.html
Fotók: https://goo.gl/photos/4PPXXEvVgMdVjo2K9



bevezetõje után a BCE példáján keresz-

tül világította meg a felsõoktatási

könyvtárügy sajtosságait, napi feladatel-

látását. Az EKK elnöke a Value of aca-

demic libraries ACRL-program11 és a

hazai ágazati jogi szabályozás, valamint 

a gyakorlati tapasztalatok kapcsán kifej-

tette, hogy egyre erõsödik az intézményi

tartalomgazdai szerep és a tudomány-

metriai szolgáltató funkció, a kutatástá-

mogatás. Ugyanígy növekszik a tanulási

tér jelentõsége (lásd a könyvtár konzul-

tációs szobáinak maximális kihasznált-

ságát) és a mobileszközök használata, a

távoli elérés. A magyar felsõoktatási

könyvtárak a 2003 és 2013 közötti idõ-

szakot tekintve (nominálisan) 27,3%-kal

költhettek kevesebbet dokumentumok

és adatbázisok beszerzésére, foglalkoz-

tatottaik száma pedig 33%-kal csökkent.

Az egyre bõvülõ, magas színvonalú

szolgáltatási palettát hatékony szerveze-

ti struktúrával, projektmunkákkal, háló-

zati szakmai együttmûködéssel, a pár-

huzamosságok kiiktatásával képesek

folyamatosan biztosítani a felhasználók

számára. A külföldi hallgatók nagyszá-

mú jelenléte miatt kiemelten fontos a

nyelvtudás, az integrált könyvtári rend-

szer és a saját fejlesztésû adatbázisok

(például a repozitóriumok) nemzet-

köziesítése. Hallgatóink Nagy Zsuzsan-

nát is már ismerõsként üdvözölték, hi-

szen rendszeres vendég intézetünkben,

a BCE EK pedig kedvelt szakmai gya-

korlati helyszín.12
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Nagy Zsuzsanna

11 ACLR Value of academic libraries (American
Library Association): http://www.acrl.ala.org/value 
12 A BCE EK – ELTE BTK KITI együttmuködésrõl
tudósító hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/02/
egyuttmukodesi-megallapodas-bce.html 



Országos célkitûzés: Több, mint

könyvtár

2016. április 21.

Vígh Annamária, az Emberi Erõfor-

rások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért

Felelõs Államtitkárság Közgyûjteményi

Fõosztályának vezetõje13

Vígh Annamária elõadásában – a köz-

gyûjteményi hálózat valamennyi tagját

(a levéltárakat és a múzeumokat is)

kontextusba helyezve – magától értetõ-

dõen a kormányzat szemszögébõl adott

számot a hazai könyvtárügy aktuális

kérdéseirõl. Az EMMI vezetõ képviselõ-

je összefoglalta a korszerû könyvtár

fõbb feladatait: közösségépítés, állo-

mányalakítás (a gyarapítás és az apasz-

tás kívánatos egyensúlyával), digitalizá-

lás, rendszerszintû minõségbiztosítás.

Mindezeket könyvtártípusonként diffe-

renciáltan kell meghatározni. A prezen-

táció reflektált az eddigi meghívottak

(Káldos János, Fodor Péter és Nagy

Zsuzsanna) által felvetett szakmai cso-

mópontokra is. Szó esett a törvénymó-

dosítások folyamatáról, különös tekin-

tettel az elektronikus dokumentumok

archiválására, a köteles példányokra, a

gyûjtõköri szabályzatok nyilvánossá té-

telére. A Könyvtárellátási Szolgáltató

Rendszer (KSZR) eredményeképpen ma

már nincs szolgáltatás nélküli település

Magyarországon, azonban a színvonal

egyenetlensége miatt további fejleszté-

sek szükségesek (például akadálymen-

tesítés, felújítások). Az intelligens

könyvtár hivatott segíteni az esélykü-

lönbségek mérséklését, a digitális kom-

petenciafejlesztést; a 1486/2015. számú

Kormányhatározat (Digitális Nemzet

Fejlesztési Program – DNFP)14 értelmé-

ben készül a közgyûjtemények digitali-

zálási stratégiája. Ezzel szerves össz-

hangban a 2016. év kihívása még: az

OSZK fejlesztési koncepciójának elfoga-

dása, átfogó elemzés a megyei könyvtá-

rakról, a KSZR-tevékenység további

vizsgálata, szakértõi monitoring (harma-

dik évad), a felsõoktatási könyvtárak

helyzetének feltárása, az életpályamo-

dell kidolgozása, a kulturális közmun-

kaprogram kiértékelése, az Elektroni-

kus Információszolgáltatás (EISZ) Nem-

zeti Program mûködési tapasztalatainak

értékelése, támogatások felhasználásá-

nak nyomon követése.

„Biztos megélhetést nyújtó, örömet

adó szakma” – fogalmazott zárásképp a

félév utolsó meghívott elõadója, Vígh

Annamária hallgatóinknak a könyvtá-

rosság jövõjérõl.

Mindent megteszünk, hogy így le-

gyen! ■
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13 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/04/tobb-mint-
konyvtar-vendegunk-volt-vigh.html
Fotók: https://goo.gl/photos/SJL4JTQBUQwZpDvC9
14 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális
Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kap-
csolatos aktuális feladatokról, valamint egyes 
kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról


