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„Born Digital” és a könyvtárak 

Szilassi Andrea 

2018. október 10-én a fenti címmel rendezett 

műhelynapot az OSZK Könyvtári Intézet. Az 

esemény része volt a Digitális tartalom, digitá-

lis szolgáltatás ─ K2 jelzésű továbbképzési 

programsorozatnak.  

 

Fotók: Karasz Lajos, Ficsór Zsolt és Horváth Adrienn  

A téma napirendre tűzése több szempontból is 

fontos, egyben aktuális volt. Jóllehet, a könyvtá-

rak hosszú ideje részt vesznek a hagyományos 

dokumentumok digitalizálásában, feltárásában és 

közreadásában. Ezek módszertanára, technikai 

feltételeire és gyakorlatára vonatkozóan pedig 

rendelkezünk elegendő ismerettel és tapasztalat-

tal. Vannak ugyanakkor eleve elektronikus for-

mában születő értékes tartalmak: webhelyek, 

adatbázisok, művészi alkotások, továbbá a digi-

tális média. Ezek feltérképezésére, archiválására 

is figyelmet kellene fordítanunk. Nehezíti ezt a 

munkát, hogy hihetetlen mennyiségű honlap lé-

tezik. Ráadásul, akárcsak az univerzumban, a 

világháló kozmoszában is gyorsan születnek 

újak, miközben mások nyom nélkül eltűnnek. Az 

összegyűjtés, a „webaratás”, a források szelektá-

lása, feldolgozása, katalogizálása és szolgáltatása 

nagy kihívást jelent. 

 

Az Egyesült Államokban építik a legrégebbi és legna-

gyobb internet archívumot, az Internet Archive-ot. 1996 

óta gyarapodik gyűjteménye - nagyrészt könyvtárak 

közreműködésével és az ALA támogatásával. Mostanra 

330 milliárd honlap, 20 millió könyv, szöveg, 3 millió kép, 

200 ezer szoftver, valamint 4,5 millió hangfelvétel, (ben-

ne 180 ezer koncert), továbbá 4 millió videó található itt. 

Ez utóbbiakból 1,6 millió TV hírműsor. Áttekinthető por-

tál és kereső segíti a látogatók kutatását. 

 

Elsőként dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet Ku-

tatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vezető-

je mondta el köszöntőjét, majd egy interaktív 

játékra hívta a résztvevőket. Okoseszközök se 
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gítségével egy szófelhő született a Born Digital 

fogalmáról. 

 

Ezt követően Moldován István, az OSZK osz-

tályvezetője lépett a mikrofonhoz, hogy a digitá-

lisan született tartalmakról egy átfogó áttekintést 

adjon. Előadásának prezentációját a Könyvtári 

Intézet honlapjáról részletesen megismerhetjük. 

Mondanivalójából két gondolatot emelnénk ki. 

Utalt arra, hogy a könyvtárak gyűjtőkörei, gyűj-

tési technikái, valamint a nyilvántartás gyakorla-

ta csak nehezen képes követni a digitális doku-

mentumok sajátosságait. Részletesen ismertette, 

hogy az Országos Széchényi Könyvtár milyen 

lépéseket tett eddig a digitális tartalmak megőr-

zésével kapcsolatban. Kiemelte, hogy Magyaror-

szágon ezidáig nem született olyan archívum, 

amely az értékesnek tekintett honlapok rendsze-

res mentését, kutathatóvá tételét és hosszú távú 

megőrzését felvállalta volna. 

 

A következő előadó Drótos László, OSZK-MEK 

főkönyvtárosa volt. Témája a webes tartalmak 

digitális megőrzése volt. Előadása részletesen 

megismerhető feltöltött prezentációjából. Egye-

bek mellett beszélt arról a pilot projektről is, 

amely 2017 elején indult az OSZK-ban annak 

érdekében, hogy megteremtse a feltételeit egy 

hazai webarchívum működtetésének. 

Ezután egészen más téma következett. A hazai 

könyvtárak jelentős része közread saját készítésű 

és külső online adatbázisokat. A tudományos 

publikációk hozzáférése elsősorban az Elektro-

nikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 

keretében valósul meg ─ intézményi előfizetések 

alapján. Lencsés Ákos és Sütő Péter az MTA 

Könyvtár és Információs Központ EISZ Titkár-

ságáról érkezett. A két előadó ismertette azokat 

az előnyöket, amelyek a könyvtárak számára 

kedvezőbbé teszik az adatbázisok beszerzését. 

Előadásukból kiderült az is, hogy a tudományos 

publikációk eléréséhez, konzorciumi beszerzésé-

hez kemény tárgyalásokon keresztül vezet az út.  

 

Felhívták a figyelmet még a COMPASS-ra, 

amely a Magyarországon elérhető valamennyi 

tudományos tartalom közös keresőfelülete. A 

többszempontú keresés eredménye a lelőhely-

adatot is szolgáltatja, amely különösen fontos 

információ az érdeklődőnek.   

 

Ruttkay Szilvia a Semmelweis Egyetem Közpon-

ti Könyvtárától érkezett. Az online elérésű szak-

könyvek beszerzésével, feldolgozásával és szol-

gáltatásával kapcsolatban osztotta meg tapaszta-

latait a hallgatósággal. Érdekes volt hallani, hogy 

milyen tényezők formálják egy egyetemi könyv-

tár beszerzési stratégiáját. Előadása részletesen. 

https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/moldovan_istvan_a_digitalisan_szuletett_dokumentumok_megorzese.pdf
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https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/lencses_akos-suto_peter_online_tartalmak_konzorciumi_beszerzese.pdf
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https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/ruttkay_szilvia_online_konyvek_egyetemi_konyvtarban.pdf


 

A DJP hálózat II. országos találkozója 

Szilassi Andrea 

2018. november 27-én az ELTE Lágymányosi 

Campusa adott otthont a Digitális Jólét Koordi-

nációs Központ által szervezett, második orszá-

gos találkozónak. Akárcsak tavaly, ezúttal is 

többszáz mentor vett részt az eseményen.  

 

Kovács Zsolt, dr. Fromann Richárd és dr. Szabados  

Zsuzsa. A kép forrása: DJP mentorok klubja, Facebook  

Elsőként dr. Szabados Zsuzsa, a Digitális Jólét 

Koordinációs Központ ügyvezetője köszöntötte 

az összegyűlteket.  Ezt követően Kovács Zsolt, a 

KIFÜ főosztályvezetője, projektvezetője a szer-

vezet magyarországi digitalizációban végzett 

szerepéről beszélt. Őt dr. Fromann Richárd kö-

vette a felszólalók sorában. A Digitális Jólét Ko-

ordinációs Központ szakmai vezetője mondani-

valójában a DJKK és a Digitális Jólét Pontok 

hálózatának együttműködését, szerepét emelte ki 

a GINOP 3.3.2 projekt tükrében. Ezzel a sajtó-

nyilvános rész lezárult. A kávészünetben a csábí-

tó sütemények és innivalók mellett az érdeklő-

dők betekintést nyerhettek Bozsoki Dániel stand-

jánál egy 3D nyomtató működésébe, továbbá 

tüzetesen megszemlélhettek egy röptetés előtt 

álló drónt. 

A szakmai program második felében a hálózat 

közelmúltban lezajlott eseményei kerültek napi-

rendre. Bemutatkoztak a hálózat regionális veze-

tői, és beszámoltak a mentorokat érintő, aktuáli-

san futó programokról. Ezt követően egy érdekes 

kerekasztalbeszélgetés következett.  

 

A Bozsoki Dániel által koordinált idősügyi digi-

talizációs pilot projekt budapesti oktatói meghív-

ták néhány időskorú tanítványukat, hogy beszél-

jenek tapasztalataikról, sikereikről. Mindkét be-

szélgetés moderátora Princz Attila volt. Végeze-

tül egy okoseszközök bevonásával végzett kvíz, 

majd oklevelek és díjak átadása következett. A 

Közép-Dunántúli régióból Szilágyi Péter Miklós, 

a Táti Kultúrház és Könyvtár DJP mentora nyer-

te a DJP pontok versenyét. A Komárom-

Esztergom megyei díjat Pukló Dániel vihette 

haza, aki a komáromi Jókai Mór Városi Könyv-

tár informatikusa. Megyénkből ajándékot vehe-

tett még át Szilassi Andrea a kvízjátékban elért 3. 

helyéért. Az izgalmakat tovább fokozta, hogy a 

drón röptetése is megvalósult a teremben. Mint 

mindig, ezúttal is készült emlékül egy csoportos 

szelfi a rendezvény résztvevőiről. 

 



 

Tűzzel írt képek – Elekes Gyula  

kiállításáról 

Tóth Enikő1 

Elekes Gyula az 1980-as évek eleje óta foglalko-

zik tűzzománc-készítéssel. Ahogy a kiállításban 

is olvasható önéletrajzában fogalmaz, 1980 óta 

„ismerkedik” ezzel a technikával, és „ez a fo-

lyamat ma is tart”. A tűzzománc-készítés egy 

különleges tevékenység, amelynek művelése 

során a végtelen számú variálhatóság szabadsá-

gával és terhével szembesül a művész. A kezdő 

kísérletek után ráébred az alkotó, hogy ez egy 

olyan technika, amelynek minden lehetőségét 

megismerni, kiaknázni, alkalmazni, élvezni ke-

vés egy emberélet. Aztán mire mesterré válik, 

általában megérti, hogy nem is feltétlenül kell 

mindennek a végére érni, ráébred, hogy jó együtt 

mozogni a világ fizikai, kémiai törvényszerűsé-

geivel, hogy milyen nagy kaland annak része-

ként, egyben alakítójaként létezni. És hogy mi-

lyen felszabadító tapasztalat az emberi szellemet, 

ideát, érzést együtt működtetni ezekkel a folya-

matokkal. Ez nyilván alapvetően igaz magára az 

emberi életre is. A művészeti tevékenység pedig 

az a terület, ahol mindez szembetűnőbben, esz-

szenciálisan jelenik meg.  

A tűzzománc-készítés egy különleges tevékeny-

ség, amelynek során az anyag, a természet, a 

kémiai folyamatok kerülnek az emberkéz irányí-

tása alá, mégpedig úgy, hogy a mű létrehozása 

folyamán, az egymáshoz rendelt természeti 

erőknek, különféle anyagoknak, eszközöknek, az 

időnek kiszámítható, törvényszerű megmutatko-

zása, létezése, változása mellett végig ott lebeg 

                                                           
1 A cikk szerzője a Tatabányai Múzeum művészettör-

ténész – főmuzeológusa, a kiállítás kurátora. Elhang-

zott 2018. október 14-én, a kiállítás megnyitóján. 

valamiféle szabad esetlegesség, izgalmas kiszá-

míthatatlanság. Szintén, mint az életünkben. 

Elekes Gyula tehát az elmúlt évtizedek alatt ren-

geteget kísérletezett a különféle anyagokkal, 

technikai fogásokkal, művészi megfogalmazási 

módokkal. A technikának elsősorban azt a variá-

cióját műveli, amelynek készítése során festői-

nek mondható felületek jönnek létre. Nem vélet-

lenül adta a 2016-os oroszlányi kiállításának a 

„Tűzzel festett képek” címet, hiszen ezek a szép-

séges felületek az égetés során nyerik el végső 

megjelenési formájukat. 

 

Anima. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A létrehozási és a megjelenési mód mellett a 

kiállított műtárgyak témáit tekintve is jelentőség-

teljes a „Tűzzel festett képek”, valamint az itt, 

Tatabányán megjelenő „Tűzzel írt képek” cím. A 

regéket, mondákat, ősi képeket, motívumokat, 

történeteket, tudásfoszlányokat tartalmazó és 

idéző képek láttán az embert megérinti az az 

emlék, az az érzés, amit akkor tapasztal időn-

ként, ha tűzbe néz, és a lángok, a parázs, a per-



nye játéka mintegy képpé válik szemében, gon-

dolatában, szívében. „[…] vad tájak, s bohó rú-

nák nyúlnak benne az álmodó lélek elé. Titkok? 

Mit mondanak? […] Peng a parázs, tűnt nyarak 

húrjait zendíti tán a búcsúzó anyag…”. Szabó 

Lőrincet idéztem. 

 

Nehéz idők. Fotó: Tóth Enikő 

Elekes Gyula évtizedek óta foglalkozik tűzzo-

mánc-készítéssel. Ami végigkísérte ezeket az 

éveket mondanivalóként, képpé változtatott té-

maként, az az ember maga, és az ember helye a 

világban. 

Műveiben számtalan egymással összefüggő mo-

tívum él, olyan motívumok, amelyek generáció-

kon, évszázadokon, évezredeken át épültek az 

emberek tudatába, folyamatosan egymást kiegé-

szítve, egymást kibontva, vagy éppen egymást 

ideiglenesen elfedve. Olyan motívumok ezek, 

amelyek előhívják, és talán rendezik is a néző 

személyiségében rejlő valóság-darabkákat. Mert 

gyermekkorunk és múltunk meséiből, népünk 

mondáiból, az emberiség történeteiből, ősi képe-

iből-képzeteiből fakadnak. 

Érdekes a következő kettősség: egyrészt valami-

fajta ködbevesző, álomszerű jellege van ezeknek 

a képeknek, másrészt meghatározójuk egy kife-

jezetten erős, határozott felmutatni, szembe néz-

ni akarás is. Álom? Ébrenlét? Ez a lebegő és 

karakteres dipólus egyáltalán nem teremt disszo-

nanciát, épp ellenkezőleg: a múlt, a lerakódott 

emlékek, a materiális világon túli valóság meg-

ragadhatóságát sugallja. Azt, hogy időről időre 

tudatunkba kerülhet a nyílt valóság, amely nem 

is biztos, hogy rejtőzködik. Mindig van, csak 

időnként nehezen ragadjuk meg, időnként talán 

nem is akarjuk megragadni. De attól még van, 

működik és hat. 

Mintha a múltba néznénk e képeken át, a mitikus 

figurák, motívumok mintha a múltból néznének 

ránk e képeken át. De mégis minden a jelenben 

van, mert az örök emberit hordozza. 

Mesék, történetek, sorsok sejlenek fel, de ezek a 

képek valójában nem elmesélnek, hanem felmu-

tatnak, egymás mellé helyeznek bizonyos ősi, 

örök motívumokat, amelyek aztán bennünk, a 

nézőkben idéznek fel, indítanak el történeteket. 

És ezek összeérnek, összekapcsolódnak, ellenté-

telezik, kiegészítik, kibontják és kioltják egy-

mást. Mint a képek motívumai, amelyek egy-

máshoz kapcsolódnak, egymásból táplálkoznak. 

Az arcok tükrözik egymást. Analógiák sora buk-

kan fel, hiszen az ágacska agancs, a kezek szár-

nyak, a szárnyak szemöldökök, az emberarc ál-

latarc is egyben, a szelíd arcból személytelen 

egykedvűség, kérlelhetetlenség is árad. Az égi 

ösvény folyó, a palást hegyoldal, a sámándob 

napkorong, az ág oldalágakkal a gerincünk, az 

öreg fiatal is, az álmodó egyben ébren lévő. Az 

élet halál. A halál pedig élet. A fölfelé lefelé is, a 

kifelé befelé is. A vonal elválaszt és összekap-

csol. Egyszerre. Elekes képein valahogy minden 

önmagában nyugvó, mégis áramló, és természe-

tesen ez nem csupán a megjelenített témákból 

fakad, hanem a témák megjelenítési módjából, a 

képek elrendezéséből, szerkezetéből. 

Mindannyian tudjuk, hogy a jelen telítve van 

hasonló témájú, frázis-pufogtató, magyarkodó, 

hősködő és fontoskodó alkotások tömkelegével. 

Véleményem szerint sokat ér, hogy Elekes Gyula 

tiszta szívvel, gondolattal és mesterségbeli tudás-

sal, biztos ízléssel képes kezelni ezt a fontos té-

mát. Képes rá, mert művész – a szó valódi értel-

mében. 

Átjárhatóság. Végül ezt a szót emelném ki. Ele-

kes képein minden átjárható. Az égi és földi, 

múlt és jelen, férfi és nő egymásba hajlik, egyik-

ben a másik megidézhető, másikban az egyik 



megragadható. Az anima, a lélek kapcsolatot 

keres és köt. Közvetít, kommunikál a tudat és a 

tudattalan között is. Gondoljanak Freudra, és 

sokkal inkább Jungra, és ne hagyják figyelmen 

kívül a 2016-ban készült, „Anima” című képet! 

Az önmagába néző, az önmagába révülő ember 

számára kitárul a világ. És a világba révülő em-

ber számára kitárul önmaga. 

 

Angyalok. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A kiállítás rendezési koncepciójával, installálási 

módjával mindezeket természetesen hangsúlyoz-

ni kívántuk. A térbe lépőt mintegy körbe ölelik a

motívumaikkal, íveikkel, irányultságaikkal szinte 

egymásba érő, egymást folytató, kiegészítő ké-

pek. A képeket mind felépítésüket, mindet gon-

dolatiságukat tekintve alapvetően meghatározó 

felfelé és lefelé irányultságok érvényesülnek a 

mellvédek fekete záróvonala alá és fölé helye-

zett, alsó tengelyről felfelé és felső tengelyről 

lefelé „induló” képsorokkal. A kiállítótérben 

felfelé és lefelé mozdul tekintetünk, a földbe és 

égbe, a múltba és jövőbe, a magházba és szárny-

ba, bezárkózásba és kinyílásba, az ősök és utó-

dok felé nyitunk, avagy zárunk.  

A képek és a kiállítás szerkezete nyer hangsúlyt 

e tárlat esetében, e térben, ugyanakkor ez sajnos 

nincs, mert nem lehet egyensúlyban a színvilág-

gal, mivel a tűzzománc lángoló, ragyogó színei a 

világítás hiányosságai miatt nem érvényesülnek. 

Elekes mágikus-mitikus gondolati és képi világa 

szép, törvényszerű, nem idilli. Egyáltalán nem 

az, sőt, időnként egyenesen nyugtalanító. Árad 

belőle valamifajta sorsszerű megkérdőjelezhetet-

lenség, ami nem jó és nem rossz. Vállalandó. 

Mert a világba ágyazódtunk mi, emberek. A be-

lőlünk is létesülő világ beborít, körbefog minket. 

Tápláljuk egymást. Azonosak vagyunk. Minden 

a rokonunk. Talán bízhatunk abban, hogy min-

den a helyén van, hogy minden valódi önmaga 

felé áramlik és változik. 

 


