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1.

BEVEZETÉS

Amikor a Tisztelt Hallgató jelentkezett erre a képzésre, nyilván tisztában volt vele,
hogy új, szokatlan formában fog megismerkedni a tananyaggal. Nem fog bejárni naponta a
főiskolára, mint a nappali tagozatos hallgatók, s a konzultációs alkalmak is másfélék, mint
a levelező tagozatos képzésben. Építenie kell a saját önállóságára, ugyanakkor tudnia kell,
hogy nem marad magára, hiszen a személyes kontaktus hiányát olyan speciális megoldásokkal fogjuk pótolni, melyek éppen e sajátos képzési formából erednek.
Ez a modul, mint a címe is mutatja – az egyik alapozó tantárgy ismeretkörébe fogja bevezetni önt. A képzés során sokoldalú, minden részletre kiterjedő képet kap majd a könyvtárról, a könyvtári munkafolyamatokról. Minden tantárgy az itt folyó tevékenység egy-egy
alkotóelemét mutatja be. Jegyzetünk részletesen, lépésről lépésre világítja meg, hogy mi
mindennek kell történnie egy könyvtárban ahhoz, hogy a megfelelő információ eljusson a
használóig. A könyvtári munka igen sok gyakorlatias ismeretet kíván meg végzőjétől. A
gyakorlatiasság azonban önmagában kevés, s könnyen céltalanná is válhat, ha elmarad a
szemléletet adó, a figyelmet a célokra és az összefüggésekre irányító elméleti megalapozás.

CÉLKITŰZÉS

1.1

A lecke fő célja annak bemutatása: miként alakult ki az adat- vagy információszükséglet okozta mechanizmusok következtében az információt gyűjtő, tároló, feldolgozó és
szolgáltató intézmény: a könyvtár, illetve melyek ennek a lényegi vonásai. Bevezető kurzus lévén ebben a leckében felvillantásra kerülnek olyan átfogó témák is, amelyek kifejtése
a későbbi leckék valamelyikében sokkal nyomatékosabban és részletesebben előfordul
majd (pl. a könyvtári rendszer és összetevői, a könyvtárirányítás és -menedzsment kérdései, a könyvtár jogi szabályozása stb.).

1.2 A TANANYAG TARTALMA
1. Adat, információ – ismeret, tudás – könyvtár
2. Könyvtártudományi nézetek, elméletek
3. A könyvtár fogalmi és funkcionális jellemzői
4. A könyvtári rendszer fogalma, célja és irányítása
5. A könyvtárügy jogi szabályozása
6. A könyvtári rendszer központi szolgáltatásainak legfontosabb intézménye: az Or7.
8.
9.
10.

szágos Széchényi Könyvtár
A könyvtári rendszer központi szolgáltatásait biztosító egyéb intézmények, szervezetek
A különböző könyvtárak helye és szerepe a rendszerben
A könyvtári rendszer szakmai háttere
A tudományok és ami mögöttük van
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1.3 A TANANYAG TÖMÖR KIFEJTÉSE
Az adat és az információ fogalma. Az információ útja az emberi gondolattól az információhordozóig. Az adatok szerves egymásra épülése, illetve beépülése az emberi agyba,
valamint az emberi társadalomba: az ismeret és a tudás jelenségei. A könyvtárak kialakulása és a könyvtár mint intézmény történelmi szerepváltásai. A könyvtár mint tudásgazdálkodó intézmény szerepe a társadalom életében. Könyvtártudomány, dokumentáció, információtudomány és információtörténelem. A könyvtári rendszer és összetevői. A könyvtári
szolgálat jogi szabályozása. Könyvtári trendek. A könyvtárügy aktuális kérdései.
1.4

KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A kurzus célja, hogy – a könyvtáros szakma alapjaival megismertetve a hallgatót – átfogó képet nyújtson a könyvtári rendszerrel, a könyvtárügy aktuális kérdéseivel kapcsolatban. A kurzus fejleszteni kívánja a személyes kompetenciákat az egyéni tanulási forma
biztosításával, az IKT- kompetenciát az elektronikus tanulás lehetőségével.
A kurzus megköveteli a könyvtár- és információtudomány alapvető fogalmainak ismeretét, az egyes megközelítések közötti összefüggések értő interpretálását, a történeti szempontból értékes és a naprakész ismeretek megbízható tudását.
A kurzus követelményrendszere biztosítja, hogy a közreműködő a leckék elsajátításával
olyan széles körű szakmai ismeretekre tegyen szert, amelyekre biztonsággal támaszkodhat
majd a jövőbeli elméleti és gyakorlati képzések során, így azok rendszerbe illeszthetők
lesznek.

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK
Az egyes leckék az alábbi módon több különálló egységre tagolódnak.
Minden lecke kifejtése előtt a kurzus résztvevője elolvashatja annak célkitűzését és rövid tartalmát, így tekintjük át a könyvtár- és információtudomány egy-egy szeletének jellemző tárgyalási lehetőségeit. Alapozó tanegységről lévén szó, a kifejtés a lehető legszélesebb körben igyekszik megismertetni a hallgatót a könyvtáros szakma terminológiájával, a
könyvtári rendszerrel és a jellemző munkafolyamatokkal; tehát: a könyvtártudománnyal.
Az egyes leckék végén önellenőrző kérdések, valamint gyakorló tesztek találhatók,
amelyek a sikeres felkészülés támogatása érdekében kerültek a tananyagba, és annak részét
képezik. Nagyon fontos, hogy az egyes leckék közben, vagy végén megfogalmazott kérdéseket ne ugorja át, hanem igyekezzen azokat megválaszolni. Ugyanígy a részfeladatok
fölött sem tanácsos átsiklani. Ha megakadna, olvassa át újra a leckét, a válasz ott kínálja
magát, csak meg kell találni!
A szerző szándéka szerint a kurzus tananyaga az önálló tájékozódás és ismeretszerzés
előmozdítását, ezzel együtt pedig a szakmai ismeretek megalapozását segíti elő.
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2.
2.1

ADAT, INFORMÁCIÓ – ISMERET, TUDÁS – KÖNYVTÁR
CÉLKITŰZÉS

Az adat és az információ fogalmának értelmezése; a könyvtárfogalom megközelítéseinek bemutatása; információ, könyvtár és társadalom kapcsolata
2.2

TARTALOM

Az adat és az információ fogalma
Az információ útja az emberi gondolattól az információhordozóig
Az adatok szerves egymásra épülése, illetve beépülése az emberi agyba, valamint az
emberi társadalomba: az ismeret és a tudás jelenségei
Kiindulási pontok a könyvtár fogalmának feltérképezéséhez
A könyvtárak kialakulása és a könyvtár mint intézmény történelmi szerepváltásai
A hármas egység gondolatának megjelenése a könyvtárfogalomban
Könyvtárépület és virtuális könyvtár
A könyvtár mint humanizált intézmény
A könyvtár mint tudásgazdálkodó intézmény
Definíció helyett

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: INFORMÁCIÓ, KÖNYVTÁR ÉS TÁRSADALOM
VISZONYRENDSZERE

2.3.1

Az adat és az információ fogalma

Az adat és az információ fogalmai mind a köznyelvben, mind a szaknyelvben gyakran
egybemosódnak, tulajdonképpen szinonimaként fordulnak elő. A két fogalom lehetséges
meghatározásai:
Az adat megőrzésre érdemes tény (információ). Az adatok nem feltétlenül számszerűek. A tudományokban általában a mérési eredményeket, a megfigyelési tények összességét
értik alatta. A rendszerint analóg vagy digitálisan ábrázolt formában rendelkezésre álló
adatok továbbítása valamilyen adathordozó segítségével történhet. A tudományos tájékoztatásban a szakirodalmi-bibliográfiai szolgáltatásoktól különböző, ún. faktográfiai tájékoztatás tartalma: tények, definíciók, formulák stb. összessége.
Az információ általános értelemben adat, hír(anyag), illetve közlés, felvilágosítás, tájékoztatás. Valamely eseményre vagy tárgy tulajdonságaira vonatkozó, rendszer szerint
gyűjtött adatok összessége, amely valamilyen jel formájában jelenik meg. Az információ
olyan jellel közölt hír, amely valamely szerv, szervezet vagy személy működése során
keletkezik, valamely más szervhez, szervezethez vagy személyhez eljut, és ott előre meghatározott vagy meg nem határozott cselekvést vált ki.
(Ettől eltérő meghatározások szép számban léteznek: a legjelentősebb például Claude
Elwood Shannon matematikai információs elképzelése, az információelmélet alapja.)
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1. kép
2.3.2

A közlési vagy információs rendszerek általános modellje

Az információ útja az emberi gondolattól az információhordozóig

Az információ etnogenezise az emberré válással indult meg, és egészen az információs
társadalom komplex jelenségéig jutott el az emberi faj történetében. Ennek egyes állomásai, azaz a kommunikációs forradalmak: beszéd – írás – könyvnyomtatás – elektronikus
„távíró” eszközök – számítógép – gondolatátvitel. (Többféle megközelítési lehetőség és
felosztás is lehetséges.)
Az információáramlás életjelenségei: a hír beszéd vagy írás segítségével terjed (média,
újságok). Az új tudományos megfigyelés általában folyóiratcikkben jelenik meg. Ennek
nagy része egy idő után érdektelennek bizonyul. Ami megmarad, beépül az ismeretek szintézisét szolgáló dokumentumtípusba: a könyvbe. Az ebben foglalt információk egy további
része integrálódik az összefoglaló kézikönyvekbe. Az információk ezután is folyamatosan
vándorolnak, újraalakuló, változó formában egyre újabb információhordozóba épülnek be.
Egy dokumentum addig él, amíg ismeretforrásként szolgál, vagyis amíg információs értéke
van. Az elavult információ a történeti kutatások számára jelent még hasznos forrást.
Az információk tartományai: 1. szakmai információk, 2. társadalmi információk, 3. kulturális információk, 4. a hétköznapi élet információszükséglete, 5. a közoktatás és a felsőoktatás információszükséglete.
Információközvetítő intézmények: 1. távközlési intézmények, 2. tömegtájékoztató (hírközlő) intézmények, 3. kereskedelmi intézmények, 4. tudakozók, 5. oktatási intézmények,
6. könyvtárak.
2.3.3

Az adatok szerves egymásra épülése, illetve beépülése az emberi agyba, valamint az emberi társadalomba: az ismeret és a tudás jelenségei

Az előző pontban vázolt folyamat kiteljesedése: az adatok és információk organikus
egységének, azaz az ismeret és a tudás kialakulása, amelyek elengedhetetlenek az információs társadalom mechanizmusainak működéséhez.
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Az ismeret a valóságra, illetve ennek valamely területére vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége, amely jelenthet egyúttal valamiben való tájékozottságot,
jártasságot, tapasztalatot is, továbbá lehet egyértelműen tanulással szerzett tudás.
A tudás a megismerés, a tanulás, illetve a tapasztalás folyamatának végeredménye.
Megfogalmazása az elmélet, az elméletek egy tárgyra vonatkoztatott rendszere; a tudás
összefoglalása a tudomány. A tudás bizonyítható, szükségszerű ismeret, amelyet a logika
törvényei garantálnak.
2.3.4

Kiindulási pontok a könyvtár fogalmának feltérképezéséhez

Ön nyilván rendszeres könyvtárlátogató, így nem eshet nehezére már most, közvetlenül
tanulmányai kezdetén megfogalmazni, mit is jelent az ön számára a könyvtár! Ha úgy érzi,
nem sikerült tökéletes definíciót alkotnia, ne keseredjen el! Kezdetben ugyanis igen egyszerűnek tűnik a feladat, de rövidesen kiderül: sebtében megalkotott meghatározásaink
sorra hiányosságokat mutatnak. Vajon miért?
Az okok a könyvtár sokarcúságában kereshetők, az állandó változásban, melyet a történelem során ez az intézmény mutatott, s a folyamatos megújulásban, mellyel a különböző
korok kihívásaira igyekezett megfelelő válaszokat adni. A definícióalkotás kísérlete azonban mindenképpen hasznos vállalkozás, hiszen egy sor vizsgálódási szempontra tereli a
figyelmet.
Itt van mindjárt maga az elnevezés: könyvtár. Valóban csupán a könyvek tára lenne ez
az intézmény? Ha így fogalmaznánk, dokumentumok egész sorát zárnánk ki, olyanokat,
amelyek hosszabb-rövidebb idő óta már ugyanúgy szerves részei a könyvtári gyűjteménynek, mint a könyvek. Nem is szólva a napjainkban az elektronika jóvoltából egyre szélesebb körben terjedő megoldásról, mely lehetővé teszi, hogy a szükséges információkhoz a
dokumentum kézbevétele nélkül is hozzájussunk! Ebből kiindulva több javaslat is született
a korszerűbb elnevezésre:
(P) médiatár, médiatéka, infotéka, forrásközpont, információs központ stb.
Ezek az elnevezések, bár bekerültek a szakmai köztudatba, s szórványos esetekben fel
is váltották, vagy kiegészítették a hagyományos kifejezést, lényegében nem váltak általánossá. A könyvtár elnevezés fennmaradt, a rögzített és összegyűjtött emberi tudáskincs
szimbólumaként.
Következő vizsgálódási szempontunk a gyűjtemény, mint a könyvtár elnevezésével
leggyakrabban rokonított tartalmi elem.
Milyen szándék hozta/hozza létre ezeket a gyűjteményeket?
Milyen ismereteket foglaltak/foglalnak magukba?
Milyen hordozókon jelentek/jelennek meg az összegyűjtött ismeretek?
S talán a legfontosabb kérdés:
Milyen célokat szolgál egy könyvtári gyűjtemény?
Ezekre a kérdésekre tanulmányai során más tantárgyak – könyvtártörténet, dokumentumismeret, gyűjteményszervezés – adják majd meg a választ. E helyen való említésükre
13
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azért van szükség, hogy egy következő, igen fontos szemponthoz vezessenek el: a könyvtárhasználó motivációinak, igényeinek szemügyre vételéhez. Hiszen a gyűjtemény egyetlen, vitathatatlan célja, feladata az ember szolgálata. Úgy is, hogy az életvitelét segítő,
mindennapjait, munkáját megkönnyítő, érdeklődését kielégítő információkat összegyűjtjük, s hozzáférhetővé tesszük számára, s úgy is, hogy a megőrzés feladatát is felvállalva
biztosítjuk e tudáskincsnek nemzedékről nemzedékre történő átörökítését.
Ha e nemes célok megvalósítására gondolunk, világossá válik, hogy mindez csak a
közvetítő: a könyvtáros segítségével érhető el. Ő az, aki a használó számára létrehozza a
gyűjteményt, áttekinthető rendszerré szervezi azt, hogy az információáramlás különböző
módjai és formái segítségével biztosítsa a minél szélesebb körű használatot; s a könyvtáros
az, aki e gyűjtemény folyamatos gondozásával a kulturális értékek fennmaradásának kontinuitását is elősegíti. Egyszerűbben fogalmazva: nélküle nem létezne a könyvtár.
2.3.5

A könyvtárak kialakulása és a könyvtár mint intézmény történelmi szerepváltásai

A könyvtár az emberi társadalom működésének szükségszerű velejárója. Kialakulása a
mnemotechnikai eszközökkel már kezelhetetlen gazdasági, kormányzati stb. információmennyiség létrejöttéhez köthető. Morfológiai jegyei mintegy ötezer éve változatlanok:
ismereteket (információhordozókat, forráshelyeket stb.) gyűjt, rendszerez, megőriz, rendelkezésre bocsát, illetve velük gazdálkodik.
A könyvtár mint intézmény története nem idomul a művelődéstörténeti korszakokhoz,
sokkal inkább a tudásrögzítési és a kommunikációs technológiák változásai szerinti periódusok vizsgálata alapján érthető meg. A főbb gócpontok a következők:
−

−
−
−
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a legfontosabb információtörténeti forradalomnak, a könyvnyomtatás jelenségének
kiemelése, amely a „tipográfiai ember” (Marshall McLuhan) kialakulása mellett
megteremtette az ismeretek egységes keretét, azaz a tudás összefüggő világát;
a kora újkori könyvtári koncepciók ismertetése (Gabriel Naudé, Gottfried Wilhelm
Leibniz);
a 18. századi extenzív olvasás és a 18-19. századi ipari forradalom kiemelkedő hatása a könyvtárakra: a hozzáférés, a nyilvánosság és a differenciálódás kérdései;
a pontosabb, gyorsabb és célzottabb szolgáltatás igénye a 20. században, valamint
az elektronika kihívása (internet = könyvtár?, a kölcsönzés, a copyright problémája, olvasás pénzért? stb.).
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2. kép

A könyvtár egykor és ma – a lényeg változatlan
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2.3.6

A hármas egység gondolatának megjelenése a könyvtárfogalomban

Leopoldo della Santa olasz építész a 19. század elején a könyvtártervezés és -építés
alapkövetelményeinek megfogalmazása során fejtette ki nézeteit az előző részben felvetett
gondolatokhoz kapcsolódva.1 A könyvtárat, mint élő szervezetet értelmezte, melynek
három, egymástól elválaszthatatlan alkotórésze van:
− a könyv
− az olvasó
− és a könyvtáros
E hármas egység megbonthatatlan. Bármely elemét próbáljuk kiemelni, mindegyik csak
a másik kettőt feltételezve nyer értelmet.
A nagy építész gondolatai napjainkra sem veszítettek aktualitásukból. Gondoljuk csak
meg! Mi értelme lenne bármilyen (könyv)gyűjtemény-, ill. információszervezésnek, ha
nem feltételeznénk hozzá a használót (olvasót)? S a használó – különösen ma, napjaink
információtömegében rátalálna-e a számára szükséges ismeretre/ismeretekre a közvetítő
(könyvtáros) nélkül? Korszerű ismeretek, információk hiányában pedig ma nemhogy nehéz, de egyenesen lehetetlen elképzelni egy társadalom fejlődését, boldogulását. Ugyanis
szinte nincs olyan emberi tevékenység, melyhez valamilyen formában ne kapcsolódna a
könyvtár, illetve a könyvtárhasználat.
2.3.7

Könyvtárépület és virtuális könyvtár

Leopoldo della Santa munkássága még egy fontos szempontra hívja fel a figyelmet a
könyvtár jellemzőinek számbavétele során. Emlékszik még, mely szakterület aspektusából
vizsgálta ő a könyvtárat?
Leopoldo della Santa építész volt, s a könyvtárépület tervezésének előtanulmányaként
vizsgálta az intézmény belső rendszerét. Koncepciója szerint a könyvtár helyiségeinek
elhelyezését, egymáshoz való kapcsolódását is a már bemutatott hármas egység szolgálatába kell állítani. Összehasonlíthatatlanul könnyebb ugyanis egy könyvtár működését biztosítani, ha az nem a kényszer szülte elhelyezés körülményei között, hanem eleve ilyen célra
tervezett épületben történik. Magyarországon sajnos még mindig igen kevés a korszerű
igények kiszolgálására alkalmas, a könyvtár belső funkcionális rendjéhez igazodó épület.


Látogasson el a lakóhelyén működő közművelődési könyvtárba! Vizsgálja meg,
hogy az épület belső tagolása mennyiben alkalmazkodik az intézmény funkciórendszeréhez! (Milyen terekre tagolódik a könyvtár; van-e lehetőség a kiválasztó
térben/terekben a katalógushasználatra; biztosított-e a helybenolvasás zavartalansága; milyen utat kell bejárnia a kérés megfogalmazásától a megfelelő dokumentum kézbevételéig; hol helyezkedik el a tájékoztató könyvtáros munkaasztala és
segédletei; stb.) Tapasztalatait egyeztesse az ott dolgozó könyvtáros(ok) véleményével!

A könyvtár ismérveinek tárgyalása során foglalkoznunk kell még egy lényeges kérdéskörrel, mely alapvető változásokat jelez napjaink könyvtárügyében. Ez pedig nem más,
mint az információáramlás elektronikus formáinak térhódítása. A számítástechnika és
1

SALLAI István, A könyvtáros kézikönyve / Sallai István, Sebestyén Géza. Budapest : Gondolat, l965. pp. 3839.
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a távközlési technológiák fejlődése által előidézett társadalmi és gazdasági változások új
minőséget teremtettek, melynek megjelölésére az információs társadalom fogalmat használják világszerte. Az információs társadalomban gyökeresen megváltoznak az ismeretekhez való hozzáférés lehetőségei és módjai, ennek következtében a használók információszerzési szokásai is. Ma már a számítógép segítségével más könyvtárak katalógusaiban is
kereshetünk, sőt nemcsak a forrás adatai jeleníthetők meg a képernyőn, hanem maga az
információ, ha kell, a teljes mű is. Hatalmas előnyhöz juttatja ez pl. a kis települések polgárait, akik e lehetőségek birtokában akadálytalanul túlléphetnek a helyi könyvtár korlátozott állományán és szolgáltatásain, hiszen a keresést, az információszerzést az otthonában
is elvégezheti az ember, egyszerű online kapcsolat segítségével. Vagyis: az elektronikus
információ elérése helyben tárolás nélkül is megvalósítható, az ismeretszerzéshez nem
feltétlenül szükséges személyesen felkeresni a könyvtárat, sőt a dokumentum kézbevétele
sem feltétele az információhoz jutásnak. Ha továbbépítjük ezt a gondolatot, nem nehéz
eljutnunk egy olyan következtetésig, hogy a jövő az elektronikus, digitális és virtuális
könyvtáraké (részletes bemutatásukat lásd a Virtuális könyvtárak c. tananyagban), a hagyományos könyvtárak hagyományos gyűjteményeire egyre kevésbé, s rövid időn belül
egyáltalán nem tart igényt a társadalom. Valóban ez lenne a könyvtár jövője?
2.3.8

A könyvtár mint humanizált intézmény

Tény, hogy a technikai fejlődés eredményeit nem hagyhatjuk figyelmen kívül, s nem is
lenne bölcs dolog kihasználatlanul hagyni az új technológia kínálta lehetőségeket. Tévedés
lenne azonban az információs társadalom fogalmát pusztán a fejlett technológiával azonosítani, s nem venni tudomást arról, hogy a benne élők szükségletei, igényei, választásai
azok, amelyek e társadalom minőségét döntően meghatározzák. Hiba lenne tehát az egyoldalúság csapdájába esnünk. Az előbbiekben ízelítőt kaphattunk abból, mennyire differenciált tartalom és funkciórendszer jellemzi a hagyományos könyvtárakat, s e jellemzők között olyanok is találhatók, amelyek nem illeszthetők be az elektronikus információkat
közvetítő, s még messze nem a virtuális könyvtár ismérvei közé. Idézzük Papp István megszívlelendő gondolatait, melyeket 1997. szeptember 25-én, a budapesti Francia Intézetben
tartott konferencián osztott meg hallgatóságával:
„A telematika valóban kiküszöbölheti a lakóhelyekből eredő hátrányokat, hiszen közvetve vagy közvetlenül a globális könyvtárba léphet be a használó. Akár meg is szüntethető a könyvtár eddig ismert és megszokott fizikai megjelenési formája.
Tényleg megszüntethető? Az otthonok, a mégoly kényelmes és jól felszerelt otthonok
falai közé bezárt, elszigetelt egyénekből fog állni a jövő társadalma? Csupa távtanuló, távdolgozó, távkonferenciázó, Interneten távkommunikáló személy fogja benépesíteni a világot vagy legalábbis a gazdagabb felét? Vagy csak a könyvtár veszti el szerepét mint a közösség tagjai közötti közvetlen kommunikáció fóruma? A kérdés jogos, ha csak úgy
tekintünk a könyvtárra, mint az információk lelőhelyére és közvetítőjére. De vajon csak
információkért járunk-e könyvtárba? Aligha. A genius loci nem utazik át a hálózatokon,
nem keres fel bennünket otthonunkban. Másokkal együtt magunknak kell elfáradni hozzá,
hogy ne csak az információt használjuk, hanem a könyvtárat mint olyant is élvezzük.
Mert bármennyire is egyetlen, globális és virtuális könyvtárként mutatkozik meg a világ
információvagyona, minden bizonnyal bízhatunk az egyedi könyvtárak fennmaradásában
is. Éppen azért, mert olyan emberi szükségleteket elégítenek ki, amelyek az információ
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társadalmi létezéséből, mozgásából fakadnak Ugyanis az információ generálása, közvetítése, felhasználása legalább annyira közösségi, mint individuális folyamat.”2
2.3.9

A könyvtár mint tudásgazdálkodó intézmény szerepe a társadalom életében

Alapvetés: a könyvtár nem pusztán könyvek együttese, hanem az emberi tudás sajátos
reprezentációja, amely mára elektronikusan összekapcsolt könyvtárak rendszerében őrzött
virtuális tudásanyaggá vált. Ennek célja: az emberiség legtágabb értelemben vett kulturális
örökségének a megőrzése.
A könyvtár mint intézmény továbbélésének kedvez, hogy a mai társadalomban a művelődés igénye és szükségszerűsége folyamatossá vált, valamint hogy az emberiség fennmaradásához és fejlődéséhez nélkülözhetetlen a tudás, amiből egyenesen következik, hogy a
könyvtár is nélkülözhetetlen intézménnyé vált. Ezen kívül ugyanis nincs egyetlen olyan
intézmény sem a Földön, amely feladatának tartaná a korábban már ismertetett morfológiai
jegyek megvalósítását. Léteznek olyan, főleg gazdasági céllal működő intézmények, amelyek bizonyos területeken a könyvtárakéhoz hasonló, illetve azzal egyező feladatokat végeznek, de tevékenységi körük közel sem olyan széleskörű, mint a könyvtáraké.
Fontos szempont a kép- és hangrögzítéshez, a telekommunikációhoz és a multimédiához kapcsolódó ún. másodlagos szóbeliség kialakulása, amely semmiképpen sem az írásbeliség ellenpárja, hiszen annak bázisán és azzal egyidejűleg jöhetett létre.
További jelenség, amely a könyvtárak társadalmi létét is meghatározza az ún. második
alfabetizáció, azaz a számítógép-használat megfelelő szintű, kompetenciaalapú elsajátítása.
A könyvtárak létének szükségességét erősíti, hogy ez a demokratikus intézmény soha
nem volt kirekesztő a történelemben, hiszen mindig befogadta az új kommunikációs formákat, így állandó megújulásra, továbblépésre képes.
2.3.10 Definíció helyett
Itt lenne most már a helye és az ideje, hogy megalkossunk egy lehetőleg nem túl terjedelmes, frappáns definíciót a könyvtárról. Eddigi ismereteink birtokában azonban arra a
következtetésre kell jutnunk, hogy olyan meghatározást, amely magába foglalja a könyvtár
minden jellemzőjét, s ugyanakkor bármely könyvtárra vonatkoztatható, nem tudunk alkotni. Éppen a könyvtár tartalmi gazdagsága, sokszínűsége teszi ezt lehetetlenné. Definíció
helyett foglaljuk inkább össze, hányféleképpen értelmezhető a könyvtár!
− Dokumentumok (információk) gyűjteménye
− Olyan gyűjtemény, amely alkalmas a rögzített ismeretek, a kulturális örökség
megőrzésére és áthagyományozására
− A használói igényekhez igazodóan szelektált gyűjtemény
− A gyors eligazodást segítő formában rendezett, többféle keresési szempontnak
megfelelően feltárt gyűjtemény
− Élő szervezet, amely a társadalmi igények alapján összegyűjtött, rendezett és feltárt dokumentumokat (információkat) a könyvtáros közvetítésével sugározza szét,
azaz bocsátja a használók rendelkezésére
2

PAPP István, A közkönyvtár változó paradigmája : (Óvatos megfontolások). Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 7.
évf. 2.sz. (1998). pp. 3-8.
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−
−
−

Épület, melynek falai között a fenti tevékenység folyik
Falak nélküli, elektronikus információt közvetítő intézmény
Olyan intézmény, amely nemcsak az emberi megismerést és az ismeretek felhalmozását segíti, hanem hatást gyakorol az ember emocionális tartományaira is, képes közösségi élményt nyújtani, vagyis az emberi szellem teljességét szolgálja

Vannak időben változó elemei:
− az információk megjelenési formája,
− a gyűjtési és rendszerezési technikák,
− a feltárás módja és formái,
− a hozzáférési lehetőségek,
− a továbbítási módok és technikák;
de alapfunkciója – az adekvát információt gyűjteni, rendszerezni, feltárni, tárolni,
majd eljuttatni a használóhoz – mindvégig változatlan maradt és marad.

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A tananyag fenti leckéje a mai, tudásalapú és információáramlás nélkül működésképtelen társadalom alapeleméből, az adatból, illetve információból kiindulva és az abból kialakuló komplex információ-, valamint az azt kezelni szándékozó könyvtárhálózat bemutatásáig eljutva nyújtott betekintést a könyvtár- és információtudomány alapjaiba.

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Helytálló-e a szakmai közvélemény szerint a könyvtár elnevezés? Milyen
egyéb javaslatok születtek az intézménytípus működésének korszerű tartalmának megjelölése értelmében? Fogalmazza meg ezzel kapcsolatban a saját véleményét is!
Soroljon fel nagyobb állomásokat a könyvtár történelmi szerepváltásainak sorából!
Hogyan határozta meg a könyvtár fogalmát Leopoldo della Santa olasz építész?
Mi jellemzi az ún. információs társadalmat?
Hogyan hat az elektronika megjelenése a könyvtári szolgáltatásokra és a
könyvtárhasználói szokásokra?
Hozzon példát a lecke anyagából arra, hogy a könyvtár, mint humanizált intézmény is nélkülözhetetlen a társadalom életében! Fogalmazza meg ezzel
kapcsolatos saját véleményét is!
A könyvtár egyes elemei változtak a történelem során. Említsen ezek közül
néhányat, s válaszát példákkal is illusztrálja!
Mit jelent a tudásgazdálkodás a könyvtárak vonatkozásában?
Milyen állandó morfológiai jegyek jellemzők a könyvtár intézményére?
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3.
3.1

KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI NÉZETEK, ELMÉLETEK
CÉLKITŰZÉS

A könyvtár- és információtudomány bemutatása a jelentős hazai és nemzetközi kutatások tükrében

3.2 TARTALOM
A könyvtártudomány fogalmának megjelenése és tartalmának értelmezése
A könyvtártudomány vitatott kérdései a 20. század elején
Könyvtártudományi kutatások Magyarországon az 50-es és 60-as években
Könyvtártudomány és/vagy információtudomány (Napjaink elméleti vitái, koncepciói)
Túl a könyvtár- és információtudományon

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: NÉZETEK A KÖNYVTÁR- ÉS
INFORMÁCIÓTUDOMÁNYRÓL

3.3.1

A könyvtártudomány fogalmának megjelenése és tartalmának értelmezése

A könyvtártudomány (Bibliothekswissenschaft) kifejezést első ízben Martin
Schrettinger, a müncheni bajor udvari könyvtár könyvtárosa használta 1808-ban megjelent kézikönyvében.3 Schrettinger a könyvtári szervező és feldolgozó tevékenység elméletének kidolgozására vállalkozott művében. Ezek az ismeretek a 19. század elején rendkívül aktuálissá, egyenesen nélkülözhetetlenné váltak.
Vajon miért éppen ebben az időben vált halaszthatatlan problémává a könyvtári gyűjtemények rendezése és feldolgozása?
Próbáljuk meg a történelmi helyzetben, körülményekben keresni a választ!
Az előzmények a francia forradalom idejére, majd az azt követő korszakra tehetők,
amikor Európa számos országában a főúri és egyházi könyvtárak legtöbbje a polgárság
birtokába került. Ezekből a könyvtárakból alakultak ki a nagy nemzeti könyvtárak és sok
egyetemi, városi könyvtár is. Ennek hatására az eredeti tulajdonosok birtokában maradt
gyűjtemények is sorra megnyílnak a művelődni vágyó nagyközönség előtt. A hatalmas
könyvanyag szakszerű, a használatot segítő elrendezése és feldolgozása ezért vált elodázhatatlanná. Schrettinger kézikönyve tehát a gyakorlat által felvetett problémák megoldására született, s e problémák jellege magyarázza, hogy a könyvtártudomány tárgyaként és
vizsgálandó feladataként a szervezést és a feldolgozást jelöli meg.
Amikor Schrettinger könyvtártudományi kézikönyve megjelent, már egyéb nézetek is
ismertek és elfogadottak voltak a könyvtári tudományokkal foglalkozók körében. E nézetek szerint a könyvtárosnak elsősorban – sőt, sokak szerint kizárólag – könyvtörténeti,
bibliográfiai és tudománytörténeti ismeretekkel kell rendelkeznie az irodalmi, történelmi
vagy más tudományterületeken szerzett szakismereteken túl. E nézetek egyik kiemelkedő
képviselője Michael Denis, a bécsi udvari könyvtár könyvtárosa volt, aki már 1777-ben,
3

Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothekswissenschaft. In: VARJAS Béla, A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere. Magyar Könyvszemle, 71. évf. 1–2. sz. (1955), pp. 1–20.
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Einleitung in die Bücherkunde címen megjelent könyvében kifejti, milyen ismeretekkel
kell rendelkeznie egy könyvtárosnak.4 Ő Schrettingerhez viszonyítva (megelőzve őt nézeteinek publikálásában!) tágabban értelmezte a könyvtártudomány vizsgálódási körét, bevonva ebbe a könyvtörténetet s a bibliográfiai számbavétel kérdéseit is, Fogalmazhatunk
úgy is, hogy míg Schrettinger intézményi keretek közé helyezte vizsgálódásait, addig Denis szélesebb körben, társadalmi összefüggéseiben vizsgálta a témát. Nem szabad azonban
elsiklanunk egy tudományrendszertani szempontból igen fontos körülmény fölött. Arról
van ugyanis szó, hogy míg a Denis által felsorolt ismeretek valóban nélkülözhetetlenek a
könyvtári munka színvonalas ellátásához, ezeket a stúdiumokat ő kivétel nélkül a történettudomány rendszerén belül, annak segédtudományai között tartotta számon. Ennek viszont
az lett az eredménye, hogy a könyvtörténeti és bibliográfiai ismeretek, illetve a
Schrettinger-féle könyvtártudomány két külön rendszerbe tartozóan fejlődött egymás mellett, időnként egymástól függetlenül. Annak megfelelően, hogy a különböző korok különböző társadalmi igényei hogyan fogalmazódtak meg, hol az egyik, hol a másik terület került előtérbe mind a könyvtári munkában, mind pedig az elméleti vizsgálódások
tárgyaként.
Ez a kettősség a könyvtárosok képzésében is jelentkezett, s időnként meglepő ellentmondásokat eredményezett. Jó példa erre a göttingeni egyetem, ahol 1886-ban külön tanszék alakult az ún. könyvtári segédtudományok oktatására, s ennek keretében könyvtörténetet, írástörténetet, kézirattant és ősnyomtatvány-ismeretet oktattak, míg a Schrettinger
által könyvtártudománynak nevezett, a szervezéssel és feldolgozással kapcsolatos ismereteket kizárták a képzésből.5 Ebben az időben uralkodott el ugyanis Európa szerte, de főleg
Németországban az a felfogás, mely szerint a könyvtári munka szervezésére irányuló ismeretek nem is nevezhetők tudománynak, az e körbe tartozó stúdiumok ekkor kapták a
könyvtártan elnevezést.
Voltak, akik nem vitatták el a tudományos minősítést Schrettinger nézeteitől, de magát
a könyvtártan kifejezést átvették, s következetesen használták is a könyvtári szervező
munka elméletének megjelölésére. Ezt a gyakorlatot követték a könyvtártudomány hazai
nagyjai is: Toldy Ferenc A könyvtártan kézikönyve címmel tervezte készülő művét közreadni, Kudora Károly 1893-ban megjelent munkája a Könyvtártan címet viseli, s később, a
huszadik század elején A könyvtártan alapvonalait vázolja fel Ferenczi Zoltán műve is
(1903).
3.3.2

A könyvtártudomány vitatott kérdései a 20. század elején

A könyvtári tevékenység a 19-20. század fordulóján lényeges változásokon ment keresztül, szinte teljes egészében megújult. Nyilvánvalóan összefüggésbe hozható ez a
nyomdatechnika fejlődésével, illetve ennek következményeivel: a dokumentumok számának erőteljes növekedésével, az olvasóközönség differenciálódásával és természetesen
számszerű gyarapodásával is. A könyvtárak száma is folyamatosan növekedni kezdett,
egyre markánsabb vonásokkal különültek el egymástól a különböző könyvtártípusok, s új,
eddig ismeretlen változataik is jelentkeztek, mint például a public libraryk az Egyesült
Államokban. Ez a szervezeti és tartalmi gyarapodás lendületet adott az elméleti rendsze4
5

Uo. p.3.
VARJAS Béla i.m. p.4.
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rezési törekvéseknek is. Napirendre került a katalogizálási, osztályozási, raktározási rendszerek korszerűsítése, (ekkor dolgozza ki pl. Dewey a Tizedes Osztályozás rendszerét).
Ugyanakkor hatalmas feladatokat rótt a szakmára a könyvtárhasználat terjedése, s az ebből
fakadó módszertani, gyűjteményszervezési stb. teendők megvitatása, kidolgozása is.
A könyvtári ismeretek most már véglegesen helyet kapnak az egyetemi szintű képzésben, ahol a könyvtártörténeti stúdiumok mellett a könyvtártan fogalma alatt számon tartott
szakmai ismeretek is szerepelnek. Ezt a szemléleti változást először az amerikai egyetemek
oktatási gyakorlatában fedezhetjük fel, majd polgárjogot nyer Európában az angol, francia,
olasz és végül a német felsőoktatási intézményekben is. A könyvtártudomány fogalma
így lényegesen differenciáltabbá vált, tartalma kiszélesedett, két fő alkotóelemét, a
könyvtörténetet és a könyvtártani ismereteket egyenrangúnak fogadták el a szakterület
teoretikusai.
Vitatott kérdések azért maradtak, például a két fő ág könyvtártudományon belüli arányáról, egymáshoz való viszonyáról továbbra is megoszlottak a vélemények, s eltértek a
nézetek a könyvtártudomány fő vizsgálódási területét, valódi feladatát illetően is. Adolf
von Harnack, a berlini porosz állami könyvtár főigazgatója a könyvtártudomány legfontosabb feladatának a mai könyv- és sajtóügy tudományos vizsgálatát tartotta, annak pedagógiai, technikai és kereskedelmi vonzataival együtt.6 Ennek kapcsán azt javasolta, hogy
meg kell vizsgálni a könyvtermelés és -elosztás feltételrendszerét és feldolgozni az ide
vonatkozó statisztikai adatokat. Foglalkozni kell továbbá a tudományokat népszerűsítő
irodalom kérdéseivel, a könyvtárak népművelő tevékenységével, a könyvtárpolitika irányvonalának kidolgozásával. A könyvtártudomány történeti ágait továbbra is a történettudomány vizsgálódási körébe utalta.
A könyvtártudomány két világháború közötti elméleti teoretikusainak sorából kiemelkedik még Georg Leidinger és Fritz Milkau, akik a már kialakult kételemű rendszert
néhány újabb stúdiummal gazdagították, fő érdemük viszont kétségkívül abban áll, hogy
tovább növelték a könyvtártudomány rangját a tudományos világban.
Minden rendszerezési törekvés és a részeredmények ellenére sem csendesedett azonban
a vita a könyvtárral foglalkozó tudomány mibenlétéről, sőt, mindig akadtak, akik a könyvtárra, a könyvtári tevékenységre vonatkozó ismeretrendszer tudomány voltát is megkérdőjelezték. Georg Leyh német könyvtörténész az alapvető problémát abban látja, hogy a
könyvvel foglalkozó, de csupán egymás mellé helyezett segédtudományokból nem szerveződhet önálló tudomány. Az ő megfogalmazásában: „… a könyvtártudomány nem
más, mint egyes diszciplínák egymás mellé helyezett sorozata, amelyek nem tartalmilag,
hanem csak egy alkalmi külső burok, a könyv teste által függenek össze. Hiányzik belőle
az egységes szellemi mag, márpedig minden tudománynak ebből kell kifejlenie.”7
3.3.3

Könyvtártudományi kutatások Magyarországon az 50-es és 60-as években

A II. világháborút követően ismét megindult a könyvtártudományról folytatott vita,
melynek új elemeként jelentkezett például a könyvtárszociológia, vagy az a törekvés, hogy
a könyv teste helyett annak tartalmára összpontosítson a könyvtártudomány alapvető fela6

KŐHALMI Béla, Vita a könyvtártudományról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1957. Budapest
: Országos Széchényi Könyvtár, 1958. p.81.
7
Idézi: VARJAS Béla, A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere. Magyar Könyvszemle ,71. évf. 1–2.sz.
(1955), p.7.
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datát meghatározó szándék. Jelentős eredményt egy magyar kutató, Varjas Béla mutatott
fel, aki A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere című tanulmányában a könyv útját
nemcsak a könyvtáron belül, hanem a társadalom egészében teszi vizsgálat tárgyává. Meghatározása szerint „… a könyvtár mint intézmény, könyvek rendezett, céltudatosan fejlesztett gyűjteménye a kutatás és művelődés szolgálatában.”8 A könyvtár két legfontosabb
elemének a gyűjtést jelöli meg, illetve azt a funkciót, amelyet a gyűjtemény betölt. A gyűjtemény legsajátosabb alkotóeleme a könyv, mely az emberi gondolat hordozója és megőrzője, az emberi tudás közvetítője és terjesztője. Ebben áll a könyv, s ezáltal a könyvtár
társadalmi funkciója. Ennek alapján jut el a következtetéshez: „… a könyvtártudomány
valódi átfogó elvi alapja sem lehet más, mint éppen a könyv társadalmi funkciójának, társadalmi mozgásának vizsgálata.”9 Felhívja a figyelmet arra is, hogy a társadalmi funkció
vizsgálata a múltban és a jelenben egyaránt szükséges, s a tudomány feladata rendszerezni
az e funkciók betöltésére vonatkozó ismereteket, valamint feltárni az ezek alapján szerveződő törvényszerűségeket.
Alapvetően új utakat jelölt ki a hazai könyvtártudományi kutatás számára Kovács Máté, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi tanszékének vezetője. Koncepcióját – melynek alapját a modern szociológiai, rendszerelméleti és kommunikációelméleti szempontok adták – 1960-ban, a Könyvtártudományi és Módszertani
Központ által rendezett, A könyvtártudományi kutatás kérdései című ankéton ismertette. 10
Kovács Máté a téma tartalmi megközelítésére nemcsak a könyvtártudomány, hanem a
bibliológia kifejezést is használja. Értelmezésében ez utóbbi a tágabb körű, s meg is fogalmazza ennek tartalmát:
A bibliológia magában foglalja „... az írásbeli közléssel és olvasással, a könyvvel, sajtóval és más kiadványokkal, valamint a könyvtárakkal összefüggő jelenségek, folyamatok,
termékek és intézmények módszeres vizsgálatából adódó ismeretrendszer egészét”.11
A könyvtártudomány körébe viszont „… ennek csak egy részét: a könyvtárak gyakorlatával és fejlődéstörténetével közvetlenül összefüggő ismeretek rendszerét” sorolja.12
Itt az ideje, hogy gondolatban (vagy akár visszalapozva) felidézze az eddig megismert
könyvtártudományi koncepciókat! Próbálja meg csoportosítani a nézeteket és képviselőiket
az alábbi szempontok ill. állítások szerint:
A vizsgálódás tárgya maga a könyvtár, annak belső rendszere.
A vizsgálódás tárgya a könyvvel kapcsolatos minden kérdés: anyaga, előállítása, terjesztése, társadalmi hatása stb.
A könyvtártudomány önálló tudomány, sajátos célokkal és feladatokkal.
A könyvtártudomány nem önálló tudomány, hanem a történettudomány segédtudománya.
8

KŐHALMI Béla i.m. p. 11.
Uo. p. 12.
10
Az előadás anyaga nyomtatásban is megjelent A könyvtártudomány a szocialista tudománypolitikában címmel. In: A könyvtártudományi kutatás kérdései. Budapest : Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1961. pp. 7–20.
11
Uo. p. 8.
12
Uo. p. 9.
9
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Most nézzük, miben hozott újat e nézetekhez viszonyítva Kovács Máté elmélete! Ő
nemcsak a könyv- és könyvtári kultúra társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálatát tartotta fontosnak, hanem világosan kimutatta, hogy e gyakorlat viszont a mindenkori társadalmi
rendszer szükségszerű függvénye. A társadalom szükségletei határozzák meg az írásosnyomtatásos közlésmód különböző folyamatainak és intézményeinek jellegét, melyek viszont vissza is hatnak erre a társadalomra, gyarapítják értékeit, segítik új minőségek létrejöttét. Horváth Tibor megfogalmazását idézve: „Kovács Máté a könyvtárakat az élő társadalom élő intézményeként kezelte.”13 Elméletének komplexitása nyilvánul meg abban,
ahogyan a társadalom információszükségletét, e szükségletek kielégítését modellezte:
nemcsak a kiadványokat tekintette az információk forrásának, hanem a különböző közlésmódok teljes rendszerét. A középpontba természetesen az írásos-nyomtatásos közlésmódot
állította, jelezve, hogy erre épül a rendszer többi alkotóeleme: a kiadványok, a létrehozásukkal kapcsolatos tevékenységek (szerzői, szerkesztői tevékenység, könyvnyomtatás,
-kiadás és -terjesztés, könyvgyűjtés, könyvtári tevékenység) és végül az intézmények
(könyvkiadók, nyomdák, könyvkereskedések, könyvtárak.)
Bibliológiai elméletének bemutatásakor hangsúlyoznunk kell azt is, milyen fontosnak
tartotta Kovács Máté az olvasásismeret, konkrétan az olvasási folyamat pedagógiai, pszichológiai és szociológiai elemzését.14
3.3.4

Könyvtártudomány és/vagy információtudomány

Kovács Máté széles látókörről tanúskodó bibliológiai koncepciója meghatározta a hazai
könyvtártudományi kutatás további irányait. Erőteljes lendületet vettek az olvasásszociológiai vizsgálatok, melyek a könyvtárral szemben támasztott igények megfogalmazóit, a
különböző olvasói rétegeket vették górcső alá. Tanulmányok születtek a gyermekek, a
fiatalok, a munkások, pedagógusok stb. olvasási attitűdjeiről, s egyre több írás foglalkozott
a társadalom kommunikációs rendszerével, kijelölve, vagy legalábbis vizsgálva abban a
könyvtárak helyét, szerepét.


Látogasson el egy közkönyvtárba, s keressen a fenti témákban íródott olvasásszociológiai műveket!

Az elektronika megjelenése, a számítógépek használatának elterjedése jelentős változásokat eredményezett a könyvtári szolgáltatások iránti igényekben, a könyvtári tevékenység értelmezésében és szervezésében, a könyvtárhasználati szokásokban egyaránt. Emellett
komoly terminológiai bizonytalanságot is hozott. A terminológiai problémák akkor kerültek előtérbe, amikor a megváltozott körülmények vizsgálatára irányuló kutatások a
könyvtártudomány tárgyának és elnevezésének újrafogalmazását érintették.
A 18–19. században láthattunk már példát arra, hogyan próbálták a könyvtártudományt
valamely más tudomány részeként értelmezni.

13
14

Íme, a ragyogó alkalom az eddig tanultak ismétlésére, rögzítésére! Emlékezzen
(vagy ha még nem megy, lapozzon vissza), mely tudományterület segédtudomá-

HORVÁTH Tibor, A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái. Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 8. évf. 11. sz. (1999), p.12.
Kovács Máté bibliológiai elméletének részletesebb elemzését ld. FÜLÖP Géza, Könyvtártudomány és
bibliológia : Kovács Máté könyvtárelméleti koncepciója. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 5. évf. 12. sz.
(1996), pp. 19–28.
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nyának tekintették a könyvtártudományt a jelzett időszakban, s idézze fel azt is,
ki volt e nézetek legjelentősebb képviselője!
De térjünk vissza a 20. század végéhez, amikor ismét olyan törekvések tanúi lehetünk,
melyek segéd- vagy alkalmazott tudományként próbáltak helyet keresni a megújult könyvtári gyakorlattal foglalkozó új tudománynak. A legnépszerűbbnek az a koncepció bizonyult, amely az informatika kifejezés alá rendelve, alkalmazott informatikaként definiálta a korszerű könyvtártudományt. Problémát okozott viszont, hogy ezt a kifejezést
használják a számítógépekkel foglalkozó tudomány megjelölésére is, s a köztudatba inkább
ez utóbbi tartalommal került be az elnevezés.
Voltak, s jelenleg is vannak kísérletek a könyvtártudománynak az információelmélet,
sőt az ennél tágabb kommunikációelmélet részeként történő értelmezésére is.
A 2000-es évek elején a hazai szakmai közélet élénk érdeklődéssel kísérte Horváth Tibor az új, korszerű tudomány tárgyát és feladatát vizsgáló munkásságát. Horváth Tibor
figyelme az ismeretekre összpontosító tartalomipar felé irányult, mert – mint kifejtette – a
könyvtári tevékenységben ma már a hangsúly nem a dokumentumra, az ismerethordozóra,
hanem magára az ismeretre esik.
Az ismeretekkel való gazdálkodás a könyvtár alapvető feladata. Arról a folyamatról van
szó, melyben az eredeti információt saját reprezentációjává alakítjuk.15 Az e kérdések
vizsgálatával foglalkozó tudományt Horváth Tibor információtudománynak nevezi, s a
következőképpen definiálja:
Az információtudomány tárgya „… a változatos megjelenésű emberi tudás és ismeret, a
tudományos és műszaki alkotás, valamint gyakorlati tények, hordozóival együtt. Feladata
ezek gyűjtése, válogatása, tömörítése, gyűjteménnyé szervezése, reprezentációjának elkészítése, tárolása és rendelkezésre bocsátása.”16
A terminológiai tisztánlátás érdekében megfogalmazza az információtudomány és a
könyvtártudomány közötti eltéréseket is:
„A könyvtártudomány még a könyvekkel, tágabban az ismerethordozókkal foglalkozott
tartalmi csoportosításukkal együtt, míg az információtudomány a tartalmak tudománya,
tartalomipar, ismeretszervezés, ismeretgazdálkodást jelent, de figyelme kiterjed az ismerethordozókra is.”17
Eltérés természetesen ma is van a könyvtár-, ill. információtudomány tárgyát és feladatát elemző nézetek között. Egyes kutatók szerint a kétféle elnevezés nem indokolt, mivel az
információtudomány magában foglalja azokat az elemeket is, amelyeket összefoglalóan a
könyvtártudomány elnevezéssel jelölünk. Vannak azonban, akik az információtudomány
tárgyát lényegesen tágabban értelmezik, s benne csupán egyetlen összetevőként tartják
15

Ld. bővebben: HORVÁTH Tibor, A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 8. évf. 11. sz. (1999), pp. 10–15.
16
HORVÁTH Tibor: Könyvtártudomány, dokumentáció, információtudomány. In: HORVÁTH Tibor, PAPP
István szerk. Könyvtárosok kézikönyve. 1. köt. Alapvetés. Budapest : Osiris Kiadó, 1999. p. 18.
17
Uo. p. 19.
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nyilván az információ szervezését speciális szempontok szerint elvégző könyvtáriinformációs tevékenységet.
A fel-fellángoló viták kereszttüzében az emberi tényező mintha kissé háttérbe szorulna. Pedig a történelem során számos alkalommal beigazolódott, s napjainkban is egyre
több példa utal rá, hogy a könyvtár lényegesen több, mint mechanikus információgazdálkodó hely: a társadalom széles rétegeivel élő kapcsolatban lévő, tehát humanizált intézmény, az interperszonális kommunikáció kitüntetett találkozópontja. Ezért rendkívül
fontos, hogy a könyvtár funkciójának tudományos vizsgálata során -– Kovács Máté útmutatásait is szem előtt tartva – a kutatás ne hanyagolja el a kommunikációs rendszer felőli
megközelítést sem.
3.3.5

Túl a könyvtár- és információtudományon

Az eddig kialakult képet szeretnénk tovább árnyalni, ezért szükségessé vált újabb fogalmak bevezetése. Ha a fogalmak felbukkanásának kronológiai sorrendjében vizsgáljuk a
témakört, abban az esetben az alábbi terminológiai sor tűnik indokoltnak: könyvtártudomány, dokumentáció, információtudomány és információtörténelem. Az alábbiakban
nagyon röviden, csak felvillantás szintjén, néhány szót szólunk mindegyikről, hogy egyértelműek legyenek a hasonlóságok, illetve különbözőségek.
Az első három fogalom bizonyos tekintetben szinonimája egymásnak, teljes megfeleltetésük azonban nem szerencsés. Említési sorrendjük inkább a történeti változásoknak felel
meg, és a fogalom ennek megfelelő alakulását képezi le a megnevezések tekintetében.
A könyvtártudomány a 19. század elejétől adatolható diszciplína, amelynek alapját a
dokumentumkezelő, -gyűjtő és -hasznosító könyvtár képezi. Ekkoriban vált ugyanis a
könyvtár intézménye és a hozzá kapcsolódó tevékenységek összessége tudományos elgondolások, vizsgálatok tárgyává. Tulajdonképpen a könyvekkel, tágabban az ismerethordozókkal és azok tartalmi csoportosításával foglalkozott.
A dokumentáció későbbi jelenség (19. század vége), amely a könyvtáraktól függetlenül létrejövő, az új igényeket kielégítő tájékoztatás eszközei, az ún. referáló folyóiratok
megjelenésével alakult ki. (A referáló folyóiratok azoknak a folyóiratoknak az összefoglaló
elnevezése, amelyek a szakirodalomban megjelent cikkek, esetleg önálló művek kivonatait
tartalmazzák. A gyors szaktájékozódást segítik elő.) A referálásra számos más tevékenység
és szolgáltatás épült: létrejött a szakirodalom, illetve a szakirodalomban található tartalmak
hasznosítására irányuló tevékenység, a dokumentáció, ezzel párhuzamosan megszületett
ennek elmélete is.
Az információtudomány a könyvtártudományt és a dokumentációt is magában foglalja
– tulajdonképpen ezek utódának, mai változatának tekinthető. Vizsgálódási területe általánosabbá vált: az ismeretközvetítő és tudásgazdálkodó könyvtárról, valamint a tudományról
fogalmaz meg érvényes kijelentéseket, vázol fel tendenciákat. Nem más ez tehát, mint a
tartalmak tudománya, tartalomipar, ismeretszerzés, egyszóval ismeretgazdálkodást jelent,
de figyelme kiterjed az ismerethordozókra is.
A három fogalom viszonyát változó módon képzelik el, annyi azonban bizonyos, hogy
felrajzolható egy jellemző vonulat ezek történetében. Ennek vizsgálatára szolgál részben
egy újkeletű tudományág, az információtörténelem. A változásoknak azonban nincs vége,
hiszen az ismeret, a tudás, a legfőbb szellemi termék a legáltalánosabb értelemben vett
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szöveg formájában él a dokumentumokban, a vizuális és akusztikus rögzítés más formáinak társaságában.
Ezen a ponton ér véget, vagy inkább marad abba a könyvtártudományi nézetek, elméletek áttekintése. Körülöttünk minden változik, s a megváltozott körülmények a könyvtárra
is kihatnak. Legfontosabb feladatunk, hogy e változásokra folyamatosan reagálva mindig
meg tudjuk fogalmazni azokat a célokat és feladatokat, melyek az intézményt élő szervezetté varázsolják, s biztosítják tevékenységének korszerű eszközökkel és módszerekkel
történő ellátását.

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke témája tehát a könyvtár- és információtudományi kutatások során kialakult elképzelések, nézetek elemző áttekintése volt. Segítségével igyekeztünk megfogalmazni,
hogy a tudományos kutatás hogyan értelmezi a könyvtári tevékenységet, miben jelölte/jelöli meg a könyvtártudomány tárgyát, melyek voltak a különböző korok uralkodó nézetei e témakörben, s jelenleg milyen álláspontot képviselnek a szakterület teoretikusai.

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ki használta először a könyvtártudomány elnevezést, s milyen tartalommal töltötte meg azt?
Mely tudomány segédtudományai körében tartották számon hosszú időn keresztül a könyvtártudomány részét képező ismereteket? Ki volt e nézetek legismertebb képviselője?
Mikorra tehető időben a könyvtári tevékenység szinte teljes körű megújulása?
Mely tényekkel magyarázhatók ezek a változások?
Hogyan határozta meg a könyvtár fogalmát Varjas Béla?
Foglalja össze Kovács Máté bibliológiai nézeteit!
Hogyan hatott az elektronika tömeges elterjedése a könyvtári tevékenységre?
Mi az a tartalomipar?
Foglalja össze napjaink könyvtár-, ill. információtudományi nézeteit!
Tud-e különbséget tenni a könyvtártudomány – dokumentáció – információtudomány fogalmi hármasa között?
Mivel foglalkozik az információtörténelem?
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4.
4.1

A KÖNYVTÁR FOGALMI ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐI
CÉLKITŰZÉS

A könyvtárak tipológiájának bemutatása, az egyes könyvtártípusok ismertetése
4.2

TARTALOM

Könyvtárfajták
Könyvtártípusok
Nemzeti könyvtár
Közkönyvtárak
Iskolai könyvtárak
Felsőoktatási könyvtárak
Tudományos és szakkönyvtárak

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: KÖNYVTÁRFAJTÁK ÉS KÖNYVTÁRTÍPUSOK
4.3.1

Könyvtárfajták
4.3.1.1

Könyvtárak formai jegyek szerint

Nézzük először a formai jegyeket, melyek alapján különböző szempontok szerint elkülöníthetjük az ún. könyvtárfajtákat!
A tulajdonlás, birtoklás szempontjából tekintve ezeket az intézményeket: magánkönyvtárakat és köztulajdonban lévő (vagy jogi személy tulajdonát képező) könyvtárakat különböztethetünk meg egymástól.
A magánkönyvtár tulajdonosa magánszemély, aki a gyűjteményt többféle célra felhasználhatja. Építheti egyéni ízlés alapján személyes és/vagy családi igények kiszolgálására, de lehet üzemeltetni egy magángyűjteményt akár vállalkozás formájában is kölcsönkönyvtárként. Nagyon sok magángyűjtemény került a történelem folyamán köztulajdonba,
vagy épült be egy köztulajdonban (jogi személy birtokában) lévő könyvtár gyűjteményébe.
(P) Nemzeti könyvtárunk vagy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapját
például egy-egy magángyűjtemény képezte, s a tulajdonos halálát követően több híres író,
tudós, politikus magánkönyvtára is hagyatékként valamely köztulajdonban lévő könyvtár
birtokába került.
A köztulajdonban lévő könyvtár birtokosa, fenntartója a társadalom, annak kisebb
vagy nagyobb közössége. (Ezt a könyvtárfajtát a szaknyelv hosszú időn keresztül közkönyvtár néven említette, ám ez utóbbi kifejezés az 1997. évi CXL. törvény megjelenése
óta egy könyvtártípust jelöl.)
(P) Köztulajdonban lévő könyvtárnak minősülnek Magyarországon például az egyes települések önkormányzatai vagy az oktatási intézmények (általános és középiskolák, főisko-
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lák és egyetemek) által fenntartott könyvtárak, de az országos szakkönyvtárak és a nemzeti
könyvtár is.
4.3.1.2

Könyvtárak hozzáférhetőség szerint

Második szempontunk a használati jogosultság vagy hozzáférhetőség. Ha e szempont
szerint osztályozzuk a könyvtárakat nyilvános és korlátozottan nyilvános könyvtárakat
különböztetünk meg egymástól.
A nyilvános könyvtár jellemzője, hogy bárki tagja lehet, aki elfogadja az adott könyvtár szabályait.
A nyilvános könyvtárak használatának jogát az állampolgárok számára Magyarországon törvény biztosítja, mégpedig az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. A
továbbiakban: kulturális alaptörvény.18
Ez a jogszabály a nyilvános könyvtár alapkövetelményeit az alábbiakban határozza
meg:
−
−
−
−
−
−
−

mindenki számára használható és megközelíthető,
könyvtári szakembert alkalmaz,
rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,
rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,
helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
statisztikai adatokat szolgáltat,
ellátja a törvényben meghatározott alapfeladatokat.

(P) Nyilvános könyvtár például az Országos Széchényi Könyvtár vagy a lakóhelyi községi, városi, megyei könyvtárak, de a legtöbb hazai egyetem központi könyvtára is.
A korlátozottan nyilvános könyvtárakat nem használhatja mindenki, csak egy meghatározott réteg. Jellemzőjük, hogy valamely intézmény részegységeként működnek, s ennek
az intézménynek a közösségét szolgálják ki. Indokolt esetben, fenntartói engedéllyel kívülálló is használhatja a korlátozottan nyilvános könyvtárat. Mivel a már idézett kulturális
alaptörvény elsősorban a nyilvános könyvtárakat támogatja, azok számára biztosít különböző kedvezményeket, lehetőség van arra, hogy bármely korlátozottan nyilvános könyvtár
kérje nyilvános könyvtárrá minősítését. Ebben az esetben viszont meg kell felelnie a nyilvános könyvtárak számára előírt alapkövetelményeknek.
(P) A korlátozottan nyilvános könyvtár tipikus példái az alsó- és középfokú oktatási intézmények könyvtárai. Ezeket a könyvtárakat csak az iskola tanulói és oktatói használhatják. Ebbe a kategóriába sorolhatók továbbá a vállalatok, üzemek és egyéb munkahelyek
könyvtárai is.
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4.3.1.3

Könyvtárak az ellátandó terület szerint

A könyvtárfajták megkülönböztetésének harmadik szempontja a könyvtár hatósugara,
azaz ellátandó területe. Ezt figyelembe véve beszélhetünk helyi, regionális és országos
könyvtárról.
A helyi könyvtárak egyetlen település könyvtárhasználóinak nyújtanak szolgáltatást,
míg a regionális hatósugarú könyvtárak több település könyvtárhasználóinak vagy
könyvtárainak ellátását biztosítják. Az országos könyvtárak hatóköre, szolgáltatásai az
ország egész területére kiterjednek.
(P) A helyi könyvtárra számtalan példa hozható a különböző településnevek említésével.
Regionális feladatokat az ellátó rendszerek központi könyvtárai és a megyei könyvtárak
látnak el leggyakrabban. Országos könyvtárként működik például az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum vagy az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár.
4.3.1.4

Könyvtárak a gyűjtemény terjedelme szerint

A gyűjtemény terjedelme is olyan szempont, melynek alapján különböző könyvtárfajták
különíthetők el. Ezek pedig a kis, a közepes nagyságú és a nagy könyvtár.
Kiskönyvtárnak tekintjük azokat az intézményeket, ahol a gyűjteményt alkotó dokumentumok száma nem éri el a tízezer könyvtári egységet. (Régebben kötetszámban adtuk
meg a gyűjtemény számszerű jellemzőit, tekintve azonban az ún. nem hagyományos dokumentumok tömeges megjelenését a könyvtárakban, indokolt volt a terminus technicus újrafogalmazása. (Egy mikrofilm-tekercset, hanglemezt, floppyt, pendrive-ot vagy elektronikus dokumentumot mégsem nevezhetünk kötetnek!) Ezekben a kiskönyvtárakban az
állományt igen gyakran nagyobb könyvtáraktól kapott ún. letéti anyaggal egészítik ki. A
hatékony megoldást a telematikai hálózatba való bekapcsolódás jelenti – fogja jelenteni –
számukra.
A közepes nagyságú könyvtárak állománya meghaladja a tízezer könyvtári egységet,
de nem éri el a százezret.
(P) Az iskolai könyvtárak többsége ebbe a nagyságrendi kategóriába tartozik, de még
mindig vannak köztük olyanok, amelyek tízezer könyvtári egységet sem elérő állományukkal a kiskönyvtárak közé sorolhatók.
Nagykönyvtárnak azokat a gyűjteményeket nevezzük, amelyekben a dokumentumok
száma százezer fölött van. Felső határ természetesen nincs.
(P) A megyei könyvtárak, országos szakkönyvtárak, nagyobb egyetemek központi könyvtárai illeszthetők ebbe a kategóriába.
A fenti szempontok szerint vizsgálja meg lakóhelye könyvtárát (könyvtárait)! Állapítsa
meg, mely kategóriákba illeszthető(k)!
A könyvtárfajták különböző szempontok szerinti megkülönböztetése egy újabb feladatot kínál, mely az elektronikus információszolgáltatás intézményesüléséből ered. Jelesül: a
könyvtárépületben elhelyezett dokumentumgyűjtemények mellett megjelennek a falak
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nélküli, ún. virtuális könyvtárak is. Ezek jellemzőinek könyvtárfajták szerinti besorolásával adós még a szakma.
Ön hogyan fogalmazná meg ezt az új szempontot, s hogyan nevezné a hozzá tartozó
könyvtárfajtákat?
4.3.2

Könyvtártípusok

A funkcionális – azaz a könyvtárak cél- és feladatrendszeréből adódó – jellemzők alapján könyvtártípusokat különböztetünk meg egymástól. A magyar könyvtárügyben a könyvtártípusok szerinti megkülönböztetésével már az 1956-ban megjelent 5. sz. törvényerejű
rendelet is foglalkozik.19 Azóta a magyar könyvtárügy különböző területeire vonatkozó
jogszabályok egész sora követte egymást, de a könyvtárak tipizálása – kisebb korrekcióktól eltekintve – ma is az l956-os tvr.-ben megfogalmazottak alapján történik. Eszerint a
következő könyvtártípusokat ismerjük:
−
−
−
−
−

nemzeti könyvtár,
közkönyvtár (korábban: közművelődési könyvtár),
szakkönyvtár,
felsőoktatási könyvtár,
iskolai könyvtár.

Mint említettük, az adott könyvtár céljai és az e célokból eredő feladatok határozzák
meg, hogy mely könyvtártípushoz tartozik az intézmény. Ennek tükrében vegyük most
sorra a különböző könyvtártípusokat!
4.3.2.1

A nemzeti könyvtár

Egy-egy ország könyvtárügyének a középpontjában a nemzeti könyvtár áll. Célja, hogy
a nemzet emlékezete legyen, azaz összegyűjtse és a használók rendelkezésére bocsássa az
országban előállított, illetve az ország határain kívül kiadott, de nyelvében, szerzőjében
vagy tartalmában hazai vonatkozású, könyvtári illetőségű dokumentumokat. Ezeket összefoglaló néven (a latin patria = haza kifejezésből eredően) patriotikumoknak nevezzük.
(Magyarország vonatkozásában a patriotikum anyagot hungarikumnak nevezzük.) A
nemzeti könyvtár feladata a patriotikumok gyűjtésén és archiválásán túl különböző központi szolgáltatások nyújtása. Ezek körébe tartozik a gyűjteményről adott sokoldalú tájékoztatás, elsősorban a nemzeti bibliográfiai számbavétel, valamint az ország könyvtári
rendszerének működését segítő egyéb szolgáltatások.
(P) Ilyen szolgáltatás például a könyvtárügy menedzselése, kutatási, fejlesztési feladatok koordinálása, a képzés, továbbképzés megszervezése stb.
Magyarország nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár.
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4.3.2.2

A közkönyvtárak

A legszélesebb társadalmi igények kielégítésére szerveződött könyvtártípus. (Korábban
közművelődési könyvtárnak nevezték.) Célja az általános műveltség megszerzésének, a
széles körű informáltságnak elősegítése, ebből eredő feladatai pedig a célnak megfelelő
gyűjtemény, illetve szolgáltatások megszervezése, biztosítása. Egy közel húsz éve publikált, de lényegét tekintve ma is helytálló megfogalmazás szerint:
„Olyan könyvtár, … amely gyűjteményét a tudományos és művészi megismerés minden
területére kiterjesztve, az egyéni és a társadalmi tevékenység minden szférájához kapcsolódva, használati köréből senkit ki nem rekesztve, kivétel nélkül mindenkinek rendelkezésére áll az információs, tanulási és szórakozási igények könyvtári állománnyal és szolgáltatásokkal való kielégítésében.”20
A definícióból világosan kiderül, hogy a közkönyvtár csak nyilvános könyvtár lehet,
továbbá hogy cél- és feladatrendszere három kiemelt tevékenységforma:
−
−
−

az információszerzés (szakmai művelődés, kutatás, praktikus információk),
a tanulás,
és a szórakozás köré szerveződik.

E tevékenységformák mereven nem különíthetők el egymástól, lényegében a használói
szándéktól függ, hogy a három jellemző közül melyik kerül éppen előtérbe, s hogyan kapcsolódik hozzá a másik kettő.
(P) Vegyünk egy példát! Egy főiskolai hallgatónak a csoport tanulmányi kirándulását
kell megterveznie. Úticél: a Bakony. A szándék tehát, amellyel a könyvtárat felkeresi, az
információszerzés. A könyvtáros a turistatérképek és útikönyvek mellé egy szépirodalmi
válogatást is ajánl, amely a környék legendáit, betyártörténeteit tartalmazza. Az anyagot
tanulmányozva diákunk minden szükséges információt megszerez a tanulmányi kiránduláshoz, közben sokat tanul is a témáról, s a betyártörténeteket olvasva kiválóan szórakozik
is.
Elevenítse fel emlékezetében saját könyvtári élményeit, vizsgálja meg azok motivációit!
Hozzon példákat a három tevékenységi forma egybefonódására!
Az utóbbi két évtized társadalmi változásai, az emberek életmódjában bekövetkezett átalakulások a fentieken túl újabb funkciók vállalására ösztönözték a közkönyvtárakat. Ezek
közül az egyik a szociális funkció, mely a társadalom perifériára szorult csoportjait érinti,
az egészségi, gazdasági, pszichés vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetűeket. A másik feladatkör az ún. közhasznú információ biztosítása a lakosság számára. Ennek keretében a könyvtár a mindennapokat megkönnyítő, praktikus információk szolgáltatására is
berendezkedik: kérésre tájékoztatást ad az autóbusz-menetrendről, a helyi háziorvos rende-

20

PAPP István, Váltsunk szót a könyvtárról. Társadalmi Szemle, 37. évf. 2. sz. (1982), p. 79.
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lési idejéről, az aznapi színházi és moziműsorról, az adóbevallás határidejéről, továbbtanulási lehetőségekről, a baromfipiac árairól – és így tovább.
A piacgazdaság átalakulása Magyarországon is ösztönzően hatott a gazdasági és üzleti
információ iránti igények felerősödésére. Az aktuális gazdasági, pénzügyi kérdésekkel
kapcsolatos információk nyújtását a közkönyvtárak is egyre inkább számon tartják feladataik között. Vidéki városokban gyakran ezek az egyedüli – könnyen hozzáférhető és használható – információs központok.
A közkönyvtár akkor tölti be igazi rendeltetését, ha a valós társadalmi igényekre igyekszik reagálni, s valóban a tömegek, a köz szolgálatába állítja gyűjteményét és tevékenységét.
Az ENSZ kulturális szervezete, az UNESCO 1994-ben egy manifesztumot tett közzé a
közkönyvtárak feladatairól. Ebben a következőképpen fogalmaz:
„A közművelődési könyvtár a helyi közösség jólétének szolgálva támogassa a gazdasági
fejlődést. A kultúra helyi központjaként segítse a művészeti és a tudományos teljesítmények
és újdonságok közkinccsé tételét, adjon lehetőséget a személyes, alkotó jellegű fejlődésre,
és különösen ösztönözze a gyerekek alkotókedvét, szellemét és képzeletvilágát. Ismerje fel a
kulturális sokszínűség szükségességét. … A könyvtár szolgáltatásait alapvetően úgy kell
nyújtani, hogy ezekhez korra, fajra, nemre, vallásra, nyelvre vagy társadalmi állásra való
tekintet nélkül mindenki egyenlően hozzájusson.21
4.3.2.3

Az iskolai könyvtárak

Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben, valamint ezek kollégiumaiban, diákotthonaiban működő könyvtárak tartoznak e típushoz. Feladatuk, hogy az intézményben
folyó tevékenységhez nyújtsanak segítséget: a diákoknak a tanuláshoz, a pedagógusoknak
az oktató-nevelő munka végzéséhez. A leegyszerűsített megfogalmazás tulajdonképpen
igen differenciált feladatrendszert takar.
A tanulás segítése ugyanis jóval több, mint csupán biztosítani a könyvtári gyűjteményben a különböző tantárgyak háttérirodalmát. Az önálló tájékozódás képességének kialakítása és megszilárdítása a tanulókban szintén iskolai könyvtári feladat, s ugyancsak az a helyes olvasási szokások kialakítása, az irodalom megszerettetése is.
Az oktató-nevelő munka segítése sem merülhet ki mindössze abban, hogy az iskolai
könyvtár a tanári felkészüléshez szükséges szakirodalmat összegyűjti és feltárja. A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez az alapot szintén az iskolai
könyvtárnak kell nyújtania, a könyvtárostanárnak pedig partnerként kell viselkednie ebben
a szellemi és metodikai megújulási folyamatban.
Korszerű iskolai könyvtárról akkor beszélhetünk, ha az intézmény elhelyezésében, állományában és szolgáltatásaiban, személyzetének képzettségében és létszámában egyaránt
alkalmas e feladatok ellátására. Ennek jegyében fogalmazódott meg az iskolai könyvtár
átfogó meghatározása:
„Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az
21

Az UNESCO kiáltványa a közművelődési könyvtárakról. Könyvtári Levelező/lap, 7. évf. 1.sz. (1995), pp. 1–3.
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információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége
hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási és kereső technikákat.
Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként működik.
Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és, a
nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését.
Egyúttal széleskörű lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás
technikájának, módszereinek elsajátítására.”22
Az iskolai könyvtárak ügyének felkarolása minden társadalom jövője szempontjából
rendkívül fontos. Ezt hangsúlyozza az IFLA és az UNESCO 1999-ben kiadott közös manifesztuma is, mely többek között kimondja:
„Az iskolai könyvtár nélkülözhetetlen minden olyan hosszú távú stratégiában, mely a
társadalomba való beilleszkedést, az oktatást, az információellátást, a gazdasági, a szociális és a kulturális fejlesztést célozza meg. … Oktatási minisztereiken keresztül a kormányokat ösztönözzük arra, hogy olyan stratégiákat, eljárásokat és terveket fejlesszenek ki, melyek ennek a nyilatkozatnak az alapelveit gyakorlattá alakítják.”23
4.3.2.4

A felsőoktatási könyvtárak

Céljaik, feladataik erősen emlékeztetnek az iskolai könyvtárak cél- és feladatrendszerére, lényeges pontokon azonban túlmutatnak azon. Ez indokolja külön típusba sorolásukat.
Természetesen egy egyetemi vagy főiskolai könyvtárnak is célja, hogy az intézményben
folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a
felsőoktatás képezi a különböző tudományterületek elméleti szakembereit, illetve hogy az
itt tanító oktatók maguk is tudományterületük kutatói, fejlesztői. A tudományos kutatómunka könyvtári eszközökkel történő kiszolgálása tehát pontosan olyan fontos célja
egy felsőoktatási könyvtárnak, mint az oktatás-tanulás segítése. E kettős cél határozza
meg a gyűjtemény- és szolgáltatásszervezési feladatait.
A felsőoktatási könyvtárak között egyaránt találunk nyilvános és korlátozottan nyilvános könyvtárakat is. A nagy egyetemek központi könyvtárai nyilvános könyvtárként lényegesen szélesebb használói réteget szolgálnak ki, mint az egyetem személyzete és hallgatói. A főiskolai könyvtárak többsége korlátozottan nyilvános könyvtár.
Az országszerte folyó egyetemi integráció a felsőoktatási intézmények könyvtárait is
erőteljesen érinti: rendszerük teljes átalakulása most van folyamatban.
4.3.2.5

A tudományos és szakkönyvtárak

Tudományos kutatóintézetek, vállalatok szervezetében, illetve önállóan, országos hatókörrel működő szakkönyvtárakat ismerünk. Céljuk: a tudományos kutatás, valamint a
közvetlen termelő tevékenység segítése, feladataik e célok megvalósításához kapcsolód22

DÁN Krisztina, Az iskolai könyvtár modellje. In: CELLER Zsuzsanna szerk. Az iskolai könyvtár :
Könyvtárostanárok kézikönyve. Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1998. pp. 27–55.
23
Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata. Könyvtári Levelező/lap,12. évf. 4. sz. (2000),
pp. 4–6.
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nak. Gyűjteményük nem ölel fel minden tudományterületet, a gyűjtés az ismeretek viszonylag szűk körére korlátozódik, ezen belül viszont teljes részletességre törekszik.
(P) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum például elsősorban a pedagógia elméletét és gyakorlatát tárgyaló, illetve a határterületek – pl. a pszichológia – kutatási
eredményeit bemutató dokumentumokat gyűjt, szolgáltatásai is e területekre koncentrálódnak. A debreceni Biogal Gyógyszergyár Rt. szakkönyvtára a kémia és a vegyészet, valamint
a műszaki tudományok területéről elsősorban a gyógyszergyártás elméleti és technológiai
ismereteit tartalmazó gyűjtemény kialakítását tűzte ki célul.
A tudományos és szakkönyvtárakban folyik a legintenzívebben a dokumentációs tevékenység, melynek során az eredeti dokumentum elemzésével tulajdonképpen annak reprezentációját készíti el a könyvtáros. Ez a reprezentáció különféle formákban – referátum,
tömörítvény, szakirodalmi szemle, szakfordítás stb. – jut el a használóhoz. A tudományos
és szakkönyvtárak fejlődési tendenciái az alábbiakban jelölhetők meg:
„A jövő szakkönyvtárának tevékenységi-szolgáltatási képe fokozottan tolódik el az elsődlegesen gyűjtő és állományáról tájékoztató könyvtár felől az igényre tájékoztató könyvtár irányába. Ez a tájékoztatás… egyrészt saját tájékoztatási forrásokra és eszközökre
alapozott, vagy közvetítő (mások eszközeit igénybe vevő).”24
A munkahelyi szakkönyvtárak a nagyközönség számára nem nyitottak (nem is lenne rá
számottevő igény), a kulturális alaptörvény 3. sz. mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak viszont nyilvános könyvtárként működnek.

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a leckében először azokat a jellemzőket vizsgáltuk meg, amelyek az intézmény
működésének tartalmi kérdéseit figyelmen kívül hagyva, valamilyen formai elem alapján
osztják különböző kategóriákba a könyvtárakat. Ezután a különböző könyvtártípusokat
ismertük meg a tevékenység legfontosabb tartalmi jegyei alapján történő kategorizálás
segítségével. Bár a különböző könyvtártípusok bemutatása jelen leckében csak legfontosabb tulajdonságaik felsorolását jelenthette; helyük, szerepük, feladataik elemzésére a
könyvtári rendszerrel foglalkozó leckék keretein belül térünk majd vissza.

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Melyek azok a szempontok, amelyek alapján megkülönböztetjük egymástól az
egyes könyvtárfajtákat?
2. Mi a különbség nyilvános és korlátozottan nyilvános könyvtár között?
3. Soroljon fel néhány országos szakkönyvtárat!
4. Milyen könyvtártípusokat ismer?
1.

24

VAJDA Erik, A szakkönyvtárak jövőjéről : Prognosztikai elmélkedések a jelen kényszer-béklyóiban vergődve és a jelenben kialakult lehetőségekre építve. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 36. évf. 11. sz.
(1989), pp. 483–487.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mi az a patriotikum, illetve hungarikum?
Melyik az a könyvtártípus, amely a legszélesebb társadalmi igények kialakítására szerveződött?
Melyek az iskolai könyvtár legfontosabb feladatai?
Miben egyezik és miben különbözik a felsőoktatási könyvtár cél- és feladatrendszere az iskolai könyvtárétól?
Melyik az a könyvtártípus, amely még nem szerepelt az eddigi kérdésekben?
Melyek azok a könyvtártípusok, amelyekhez nyilvános és korlátozottan nyilvános könyvtárak egyaránt tartoznak?
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5.

A KÖNYVTÁRI RENDSZER FOGALMA, CÉLJA ÉS IRÁNYÍTÁSA
CÉLKITŰZÉS

5.1

A könyvtári rendszer fogalmának és elemeinek bemutatása, különös tekintettel a magyar könyvtári rendszerre

5.2 TARTALOM
A könyvtári rendszer fogalma
A rendszer célja és elemei
A magyar könyvtári rendszer irányítása
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
Az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer
A Nemzeti Informatikai Stratégia
A Nemzeti Kulturális Alapprogram
Az Országos Könyvtári Kuratórium

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: KÖNYVTÁRI RENDSZER ÉS IRÁNYÍTÁS
5.3.1

A könyvtári rendszer fogalma

A különböző könyvtárak önmagukban, egymástól elszigetelten képtelenek megfelelni a
társadalmi kihívásoknak. Működésük csak rendszerré szervezetten lesz eredményes, vagyis
úgy, ha a rendszer minden eleme a helyén van, tisztázottak a kapcsolódási pontok, s a működési feltételek is biztosítottak.


(P) Gondolatban képzeljen maga elé egy láncot. Mozdítsa meg annak egyetlen
láncszemét! Ugye tapasztalja: az egész lánc megmozdult, pedig csak egyetlen
elemét érintettük!

Így van ez a könyvtári rendszer összetevőivel is. Minden elem mindegyik másikkal öszszefügg, ha az egyik mozdul (akár pozitív, akár negatív irányba!), az hatást gyakorol a
többi elemre is. Ezeket az összefüggéseket állandóan szem előtt kell tartanunk a könyvtári
rendszer tanulmányozása és szervezése során.
Most nézzük, hogyan alakítható rendszerré egy ország könyvtárügye, melyek ennek a
rendszernek az összetevői!
5.3.2

A rendszer célja és elemei

Első és legfontosabb a cél meghatározása, hiszen ennek érdekében hozzuk működésbe a
rendszert. Könyvtárakról, információszolgáltatásról lévén szó, a cél nem lehet más, mint
az információellátás teljes körűvé tétele. Azaz: bármilyen településen él is az állampolgár, s bármelyik könyvtártól igényli a számára szükséges információt, a rendszernek biztosítania kell, hogy a dokumentumok (információk) teljes köréből választhasson.
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A cél meghatározását a rendszer elemeinek kiépítése kell, hogy kövesse. A könyvtári
rendszer felépítésében a szakirodalom három elemet (nevezik alrendszernek is) különböztet meg:
−
−
−

irányítás,
központi szolgáltatások,
könyvtárak és egyéb tájékoztatási intézmények.25

Az irányítás feladata a könyvtárpolitikai koncepciók kidolgozása, a rendszer működési
irányát meghatározó stratégiai tervek kimunkálása, a működőképesség fenntartását biztosító jogi szabályozás, s nem utolsósorban mindehhez az anyagi források biztosítása, a finanszírozás.
A központi szolgáltatások kifejlesztése és magas színvonalú működtetése nélkülözhetetlen a könyvtári rendszer rendeltetésszerű működéséhez. Létrehozásukkal lényeges segítséget kaphatnak a különböző könyvtárak állományuk gyarapításában és feltárásában, a
gyűjteményszervezés összehangolásában, a használó által igényelt, de a saját állományból
hiányzó dokumentumok (információk) felkutatásában és beszerzésében – hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A könyvtárak és egyéb tájékoztatási intézmények alkotják a rendszer legdifferenciáltabb s ugyanakkor leglényegesebb elemét. A működőképesség ugyanis ebben a körben
„vizsgázik”. A rendszer másik két elemét azért kellett létrehozni, hogy a harmadik elem
összetevői (a könyvtárak) végrehajthassák mindazokat a feladatokat, amelyek a már fentebb megfogalmazott cél elérését biztosítják. Azaz: a társadalom megfelelő információellátását csak kellően finanszírozott, felelősségteljesen irányított, központi szolgáltatásokkal
tehermentesített, tisztázott feladatkörű, jól működő könyvtáraktól várhatjuk.
Mindezt vázlatosan összefoglalva könyvtári rendszer összetevőiről tehetünk néhány
észrevételt. A célirányosan összehangolt, megfelelő infrastruktúrára és szakmai szemléletre
épülő, minőségi szakemberképzést feltételező könyvtári rendszer nem önmagában létezik, hanem a mindenkor létező és változó könyvtári intézmények tevékenysége adja a létalapját, de valódi rendszerként az alább felsorolt elemek vagy azok összefüggő halmazainak megvalósítása révén épülhet fel; továbbá annak a ténynek a tudomásulvételéből, hogy
a könyvtárak mindig is a társadalom nagyobb rendszereihez kapcsolódnak egyfajta alrendszerként.
A könyvtári gyűjteményegyüttes teljességét, feltárását és megőrzését elősegítő elemek:
−
−
−
−
25

a kötelespéldányok gyűjtése, kiadványcsere, fölöspéldány-hasznosítás,
országos gyűjteményfejlesztési és tárolási együttműködés,
állományvédelmi rendszer,
egyetemes bibliográfiai számbavétel (UBC) (kifejtése a következő leckékben),

A rendszerszervezés kérdéseivel részletesen foglalkozik az alábbi tanulmány: FUTALA Tibor, Együttműködés vagy rendszerszervezés?/ Futala Tibor, Horváth Tibor, Papp István. Könyvtári Figyelő, 29. évf. 5. sz.
(1983), pp. 455–470. – A tanulmány bizonyos megállapításait már meghaladta az idő (azóta fejlődtek a
központi szolgáltatások, átalakult egyes központi szervek belső rendszere, stb.), az alapkoncepció azonban
ma is aktuális, megszívlelendő és továbbgondolandó.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

országos általános és szakterületi lelőhely-nyilvántartás.
A felhasználói szolgáltatások szervezése:
hozzáférés biztosítása a dokumentumokhoz, illetve az információkhoz országos és
nemzetközi szinten (UAP és UAI) (kifejtésük a következő leckékben),
szolgáltatás a szolgáltatásokról,
az olvasói igények vizsgálatára épülő szolgáltatásfejlesztés.
A könyvtárosi felkészültség és motiváció alakítása:
könyvtárosképzés és -továbbképzés,
könyvtáros szakmai szolgáltatások,
szakmai egyesületek, könyvtár(os)i közélet, etikai kódex.
A könyvtári tevékenység információs és irányítási alapjai:
könyvtári statisztika és szabványosítás,
fejlesztési stratégiák, könyvtárpolitikai szabályozás,
könyvtári marketing.

A könyvtári rendszer gyűjteményi, bibliográfiai és szolgáltatási alrendszereinek vázlatos bemutatása során kiemeljük a főbb csomópontokat.
5.3.3

A magyar könyvtári rendszer irányítása

A könyvtári rendszer működéséért az állam felelős, illetve közvetlenül az a szakminisztérium, amely az állami szándék végrehajtására szerveződött. Magyarországon ez a szakminisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A minisztérium átfogó feladata a
kormány kulturális programjának megvalósítása. A kultúra különböző területeinek gondozását a minisztériumon belül főosztályok végzik. A könyvtárügy a Közgyűjteményi Főosztályhoz tartozik, ezen belül a Könyvtári Osztályhoz. A kulturális miniszter a könyvtári
osztályon keresztül irányítja a könyvtárügyet, meghatározza a fejlesztés fő irányait, előkészíti a könyvtári tevékenység törvényi szintű szabályozását, miniszteri rendeletek kiadásával pedig a részletkérdésekben hoz döntéseket. A rendelkezésére álló költségvetési keretből támogatja az aktuális könyvtárpolitikai célok megvalósítását, biztosítja a központi
szolgáltatások zavartalan lebonyolítását. Segíti a határon túli magyarok, valamint a hazai
nemzetiségek és kisebbségek könyvtári ellátását. Az országos, minden területre kiterjedő
programok megvalósításába (pl. NIIFP, NIS) saját területét, a kultúrát képviselve kapcsolódik be.
5.3.4

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

A könyvtári szolgáltatások a társadalom minden szférájában nélkülözhetetlenek, oktatás, tudományos élet, művészeti tevékenység ugyanúgy nem képzelhető el könyvtári háttér
nélkül, ahogyan például a gazdasági élet sem. Az előbbre jutásnak, a fejlődésnek minden
területen feltétele a naprakész tájékozottság, a megfelelő információk birtoklása és felhasználása. Különösen érvényes mindez az információs társadalomban, ahol – ma már
mind többen felismerik és vallják – az információ nemzeti kincs, az információellátás
nemzeti érdek. Az az ország, amely nem fordít kellő figyelmet a tudományos kutatás és az
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információellátás korszerűsítésére, egyre jobban leszakad a nemzetközi fejlődéstől. Ez a
felismerés vezette a magyar kormányt az információs infrastruktúra fejlesztési program
kimunkálására és elindítására.
A program célja az európai színvonalú számítógépes hálózati és információs szolgáltatások megteremtése és korszerűsítése a középszintű, valamint a felsőoktatásban, a Magyar
Tudományos Akadémia intézeteiben, a könyvtárakban és egyéb közgyűjteményekben.
Ugyancsak a célok között szerepel a nemzetközi hálózati szervezetek munkájában való
aktív részvétel.
Az IIF Program 1986-ban indult, irányítását a kormány az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságra, valamint a Magyar Tudományos Akadémiára bízta. Kifejlesztői olyan információs infrastruktúra megteremtésére törekedtek, amely szolgáltatásaiban és felépítésében kompatibilis az Európában (de akár a világ más pontjain is) működő rendszerekkel.
A program szükségességét bizonyítja, hogy többszöri megújulás után – egy ideje már
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program néven – jelenleg is fut. Legutóbb a
95/1999-es kormányrendelet határozta meg működési kereteit, az irányítást az oktatási
miniszter hatáskörébe utalva.
A NIIF Program eredményeként az eddigi másfél évtized alatt sikerült megteremteni a
hazai információs infrastruktúra hálózati és szolgáltatási alapjait, a felhasználói kör folyamatos bővítését, s olyan új szolgáltatásokat bevezetni, amelyek a nemzetközi élvonallal is
képesek lépést tartani. Jórészt ennek a programnak köszönhetően indult meg és fejlődött
számos könyvtárban a belső munkák és a szolgáltatások elektronizációja vagy az iskolákban a Sulinet-program, s a NIIF keretében jött létre a magyar könyvtárügy egyik legnépszerűbb produktuma: a Magyar Elektronikus Könyvtár (mellyel egy későbbi leckénkben
foglalkozunk majd részletesebben).
5.3.5

Az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer

Az OSZIR kialakításának terve is a NIIF Program eddigi eredményeire épül. A terv lényege: olyan korszerű, minden apró részletre kiterjedően megtervezett tájékoztató intézményrendszer létrehozása, mely az ország bármely polgára számára képes biztosítani a
gyors és eredményes információszerzést.
A rendszerterv kidolgozását a kormány mellett működő Tudománypolitikai Bizottság
Szakirodalmi Információpolitikai Munkacsoportja végezte el. Céljuk egy olyan tájékoztatási struktúra megtervezése volt, amely
− az egyetemes emberi tudáskincset differenciált állományra épülő korszerű szolgáltatásokkal teszi hozzáférhetővé,
− amelyben a különböző könyvtárak állománya egyetlen nagy gyűjteménnyé egyesülve elégíti ki a bárhol felmerült igényeket,
− amely nemzetközi kapcsolatai révén a hazai állományból hiányzó művek (információk) beszerzését is akadálytalanul képes biztosítani,
− amelyben a tagintézményeket korszerű adatátviteli hálózat köti össze, s kapcsolatuk nem formális, hanem kölcsönös érdekeken alapul.
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5.3.5.1

Az OSZIR elemei:

−

A gerinchálózat, amely húsz-harminc ún. magkönyvtárból áll (ide tartozik a nemzeti könyvtár, az egyetemi, valamint az országos szakkönyvtárak).
− A közvetítő könyvtárak, amelyek egyrészt maguk is különböző szolgáltatásokat
nyújtanak, s adatbázisokat építenek, másrészt a többi könyvtár szolgáltatásainak
átvételét és szétsugárzását is vállalják (ide tartoznak a megyei, városi, főiskolai
könyvtárak és a kutatóintézetek könyvtárai).
− A rendszer végállomásai, amelyek a szolgáltatásokat fogadják (kisebb városi, községi könyvtárak és az iskolai könyvtárak tartoznak ide).
A rendszer akkor működik jól, ha alkalmas az azonos típusú nemzetközi rendszerekhez
való kapcsolódásra is.26
5.3.6

A Nemzeti Informatikai Stratégia

Az információs társadalom jelenségei új lehetőségeket kínálnak az ország számára: elősegíthetik a több területen tapasztalható elmaradottság gyors felszámolását és az új alapokon történő hatékony részvételt a nemzetközi társadalmi-gazdasági életben. Ez a felismerés
vezette az állami irányítást a Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozására. A neves szakemberek által összeállított program 1996-ban készült el. Megalkotói abból a gondolatból
indultak ki, hogy az információs társadalom által generált változások az egyén és a társadalom szempontjából lehetnek jók, de akár rosszak is. A változások kedvező irányba terelése
érdekében a célok világos megfogalmazására van szükség. A stratégiai célokat a társadalom minden élettevékenységét figyelembe véve határozták meg, köztük a kultúra társadalmi integrációs szerepének erősítése is szerepel.
5.3.6.1
−

−
−
−

−

26

A stratégia elemei

Erőforrásokat kell biztosítani (ha kell, akkor a nemzetközi lehetőségek felkutatásával) a kulturális értékhordozók (magyar múzeumok és képtárak anyagai, fotó- és
hírarchívum, könyvtárak, köteles példányok, levéltárak) elektronikus archiválására
és hozzáférhetővé tételére.
A NIIF folytatása keretében minden oktatási intézmény, kutatóhely, művelődési
ház, könyvtár, közgyűjtemény stb. kapcsolódjon az internethez.
Lehetővé kell tenni a környező országok magyarsága kulturális és oktatási intézményeinek bekapcsolódását a magyarországi hálózatokba.
Támogatni kell a hazai könyvtárak (kutatási és oktatási intézmények könyvtárai és
közkönyvtárak) ellátását olyan korszerű könyvtári információs rendszerekkel,
amelyek lehetővé teszik mind a katalógusok (nemzetközi szabványoknak megfelelő módon való) láthatóságát a nemzetközi hálózatokról, mind a hálózatokon megjelenő információkhoz való könyvtári hozzáférést.
Meg kell indítani olyan informatikus könyvtáros szakemberek képzését, akik hatékonyan tudnak részt venni az információs társadalom körülményei között végzen-

Az OSZIR előzetes rendszertervének teljes anyagát a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1994. évi különszáma
tartalmazza.
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dő információszolgáltatási tevékenységekben, beleértve a rendelkezésre bocsátandó információ tartalom új típusú (pl. www vagy http oldalak) szerkesztési teendőit
is.27
A Nemzeti Informatikai Stratégiában felvázolt jövőképhez kapcsolódva a szakminisztérium Könyvtári Osztálya is megfogalmazta az országos könyvtári és közgyűjteményi információs hálózat fejlesztési programját. A program átfogó céljaként a „tájékozott ország” megvalósítását jelölte meg. A cél eléréséhez a könyvtári rendszer elemeinek
szakaszos fejlesztésére van szükség:
−
−
−
−
−
−
−
−
5.3.7

a közgyűjtemények telematikai infrastruktúrájának fejlesztésére
az intézmények közötti ésszerű munkamegosztásra
az osztott katalogizálás fejlesztésére és kiterjesztésére
szakosított adatbázis-építésre és -szolgáltatásra
az országos dokumentumellátó rendszer működtetésére
az információs vagyon digitalizálására
az elektronikus dokumentumok beszerzésére és szolgáltatására
a szakemberképzésre és továbbképzésre28.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram

A nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli fejlesztésének támogatására hozta létre a kormány 1993-ban a Nemzeti Kulturális
Alapot (a továbbiakban: NKA). Az NKA stratégiája a „piramis elv”-re épül, melyet az alap
elnöke az alábbiakban fogalmazott meg: „A kultúra építménye piramishoz hasonlítható:
minél szélesebb az alapja, annál magasabb lehet. Magas színvonalú műveltség, rangos
elitkultúra csak ott jöhet létre, ahol mindenki részese lehet – eszmélésétől kezdve – a közös
műveltségnek. A hazai kultúratámogatás eddigi gyakorlata kis túlzással egy fordított piramishoz volt hasonlítható. Az alapozó kultúra, a szó igazi értelmében vett KÖZ művelődése, amiben az ország lakosságának 95%-a osztozhatna, eddig viszonylag csekély támogatásban részesült. A cél tehát egy széles művelődési alapokon nyugvó kulturális és
művészeti élet kibontakoztatása.29
Az NKA az 1993. évi XXIII. törvény alapján kezdte meg működését, mint a nemzeti
kultúra megalapozására és támogatására szolgáló pénzalap. Jelenleg az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működik. Vezető testülete a Bizottság, melynek elnöke
a kultuszminiszter vagy az általa kinevezett személy. A Bizottsághoz jelenleg 15 állandó
szakmai kollégium tartozik, ezek egyike a Könyvtári Szakmai Kollégium.

27

Nemzeti Informatikai Stratégia : Javaslat. Tervezet / Alföldi István et alii. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 5.
évf. (1996), Különszám. pp. 69–70.
28
SKALICZKI Judit, A hazai könyvtárügy stratégiai fejlesztési tervének telematikai koncepciója. Tudományos
és Műszaki Tájékoztatás, 46. évf. 1. sz. (1999), pp. 3–6.
29
JANKOVICS Marcell, Elnöki köszöntő. [számítógép-fájl] URL http://www.nka.hu/nka/koszonto.html
[2001. 03. 20.]
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Keresse meg az NKA honlapján (www.nka.hu) a szakmai kollégiumokra vonatkozó információkat! Tájékozódjon, hogyan lehet valaki egy szakmai kollégium
tagja!

Az NKA legfőbb bevételi forrását a kulturális járulék képezi. A kulturális járulék olyan
adónem, amely a kulturális és a kultúrával kapcsolatba hozható árucikkek és szolgáltatások
utáni bevételeket terheli. Ennek az a célja, hogy az a nyereség, amely a kultúrához kapcsolódó (általában nem kifejezetten értékes, de nagy anyagi hasznot hozó) termékek eladásából származik, alapul szolgáljon a fontos emberi értéket képviselő kultúra támogatásához.
A támogatást pályázatok útján lehet kérni. A pályázatokat a szakmai kollégiumok, a kollégiumközi testületek és a kulturális tárca minisztere írja ki, a döntések is ugyanezeken a
fórumokon születnek.
5.3.7.1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Példák a Könyvtári Szakmai Kollégium által meghirdetett pályázati
témakörökre:

lakóhelyi könyvtárak fejlesztése
állománybeszerzés
telekommunikációs kapcsolatok fejlesztése
könyvtári ellátórendszerek kialakítása és megerősítése
egyetemi és főiskolai hallgatók ellátása megyei és városi könyvtárakban
a társadalom könyvtárképének formálása
retrospektív katalóguskonverzió
nemzetközi együttműködésben való részvétel
könyvtárközi kölcsönzés támogatása
szakmai kiadványok megjelentetése (a képzés, továbbképzés támogatására)
a Magyar Elektronikus Könyvtár fejlesztése
könyvrestaurálás
lopásgátló berendezések vásárlása stb.

Hogy milyen célra, mely területeken és milyen feltételekkel nyerhető támogatás az
NKA-tól, azt különböző forrásokból tudhatjuk meg (MK) napilapokból, az internetről vagy
a Nemzeti Kulturális Alap Hírleveléből, mely megjelenik az (MK) Oktatási Közlöny vagy
a Kulturális Közlöny mellékleteként, de önálló lap formájában is hozzáférhető.
Az NKA vezető testületei a pályázatok kiírásánál kiemelt fontossággal kezelik a közművelődés ügyét, a gyermekek, a vidék és a határon túli magyarság kulturális támogatását.
5.3.8

Az Országos Könyvtári Kuratórium

Szintén egy kormányrendelet eredményeként a könyvtári rendszer állami irányításának
segítésére jött létre az Országos Könyvtári Kuratórium, mint konzultatív testület a kulturális miniszter mellett.
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A kuratórium a magyar könyvtárügyben stratégiai fontosságú két intézmény: az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet törvényben meghatározott feladatainak
megvalósulását kíséri figyelemmel, és közreműködik az intézmények irányításában.
A kormányrendelet értelmében a kuratórium tagjai jelölhetők a tudományos kutatás, a
felsőoktatás, a gazdasági élet, a könyvtárak, a szakmai szervezetek képviselői, továbbá az
OSZK könyvtárhasználói közül. Így a kilenc főből álló testület egy-egy tagja lényegében a
társadalom egy-egy szeletét képviseli. A tagok megválasztásánál olyan emberek felkérésére törekedtek, akik nagy szakmai tapasztalatok birtokában képesek stratégiai célok kijelölésére és készek bonyolult szervezetek, feladatok áttekintésére, véleményezésére.
A kuratóriumban jelenleg a könyvtárakat és szakmai szervezeteiket négy, a tudományos
életet három, a gazdasági szférát pedig két tag képviseli.
5.4

ÖSSZEFOGLALÁS

Ez a lecke a könyvtári rendszer felépítését, működését tárgyalta. Első feladatként megfogalmaztuk a rendszer céljait és áttekintettük a rendszerelemeket, majd az állami irányítás
megnyilvánulási formáira tértünk ki részletesebben.

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mi a célja a könyvtári rendszer létrehozásának?
2. Melyek a könyvtári rendszer alrendszerei?
3. Mely minisztérium képviseli a könyvtári rendszer állami irányítását?
4. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program milyen eredményeit is-

meri?
5. Mit jelent a magkönyvtár fogalma az Országos Szakirodalmi Információs Rendszerben?
6. Fejtse ki, mit jelent a „piramis elv” a Nemzeti Kulturális Alap stratégiájában?
7. Fogalmazza meg az Országos Könyvtári Kuratórium feladatait!
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6.
6.1

A KÖNYVTÁRÜGY JOGI SZABÁLYOZÁSA
CÉLKITŰZÉS

A könyvtárra vonatkozó jogszabályok áttekintése a megfelelő törvényhelyek alapján

6.2 TARTALOM
Az 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelet
Az 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet
Az 1997. évi CXL. törvény

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: A KÖNYVTÁRAK JOGI KÖRNYEZETE
6.3.1

Az 1956. évi 5. sz. sz. törvényerejű rendelet

Az állami irányítás feladatai közé tartozik a törvényi szabályozás is. Magyarországon a
II. világháború után, egy 1952-ben hozott minisztertanácsi határozatot követően először
1956 márciusában került sor a könyvtárügy átfogó jogi szabályozására. Ennek dokumentuma az 1956. évi 5.sz. törvényerejű rendelet, valamint annak végrehajtási utasítása.30 A
tvr (melyet a szakma az 1976-os törvényerejű rendelettel együtt könyvtári törvényként
említ) az egységes könyvtári rendszer megteremtését tűzte ki célul, valamint a fejlesztés
irányainak meghatározását. Megfogalmazta a könyvtárpolitikai célokat is:
−
−
−

a könyv, a könyvtár presztízsének folyamatos emelése,
a dolgozók általános és szakmai műveltségének fejlesztése,
a kutatás és a termelés könyvtári eszközökkel történő támogatása.

A jogszabály meghatározta a könyvtártípusokat, és kiemelt fontossággal kezelte a hálózati elvet, mint a könyvtárak közötti együttműködés szervezett formáját. A közigazgatási
rendszer hierarchiájának mintáját követve hálózatba szervezte a települések tanácsai által
fenntartott közművelődési könyvtárakat, a munkahelyi és az iskolai könyvtárakat, s ugyancsak a hálózati formában történő együttműködést írta elő a tudományos és szakkönyvtárak
számára. Az indoklás szerint „Erre azért van szükség, mert az azonos feladatkörű könyvtárak együttesen jobban el tudják látni feladataikat, mint külön-külön. A hálózaton belül
lehetővé válna a jobb munkamegosztás és a hálózathoz tartozó egységek rendszeres
együttműködése, az állománygyarapítás és felhasználás tervszerű megszervezése, korszerűbb technikai felszerelés beszerzése és annak jobb kihasználása, egyes műveletek központosítása és gépesítése, a fejlettebb könyvtárak szakmai tapasztalatainak jobb érvényesülése, az elmaradottabb könyvtárak segítése és ellenőrzése. A hálózati szervezet kiemeli
elszigeteltségükből a magukra hagyott könyvtárakat, és valamennyiüket bekapcsolja egy
30

1956. évi törvényerejű rendelet a könyvtárügy szabályozásáról
1.018/1956. (III.9.) számú minisztertanácsi határozat a könyvtárügyről szóló 1956. évi 5. számú törvényerejű
rendelet végrehajtásáról
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nagyobb, erősebb, céltudatosabb szervezet színvonalasabb életébe … A könyvtári hálózat
tehát a korszerű könyvtári munka nélkülözhetetlen láncszeme.”31
Rendelkezett a tvr. a könyvtárak irányítási és felügyeleti kérdéseiről, és a központi
szolgáltatásokról is, utóbbiak túlnyomó részét az Országos Széchényi Könyvtárra bízva.
Az 1956-os könyvtári törvény pozitívumaként értékelhető, hogy egységes könyvtári
rendszer létrehozására törekedett, s céljai – emelni a társadalom műveltségi színvonalát;
támogatni a tudományos kutatást és a termelést – előremutatóak voltak. Ugyanakkor hálózati rendszerének erős hiearchizáltsága, a könyvtárak felügyeletének, ellenőrzésének túlhangsúlyozása és az egész könyvtári tevékenység átitatása a kor ideológiájával, sokszor
inkább gátolta, mint elősegítette a fejlődést.
6.3.2

Az 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet

A következő átfogó könyvtári jogszabály húsz év múlva, 1976-ban jelent meg,32 de
koncepciójának előzményei 1970-ig, a III. Országos Könyvtárügyi Konferenciáig nyúlnak vissza. Ez volt az a szakmai fórum, amely rámutatott a könyvtári rendszer működésének hiányosságaira és torzulásaira, s új törvény megalkotását szorgalmazta.
Az 1976-os tvr. és végrehajtási utasítása jórészt az előző törvény által szankcionált
könyvtártípusokat és hálózati formákat hagyta jóvá, bár megkísérelte rugalmasabbá tenni a
rendszert, s némiképp enyhítette is a túlzott kötöttségeket. Többféle megoldást kínált a
hálózatba szerveződésre, és az együttműködési körök fogalmának bevezetésével új, eddig
legalábbis a szabályozásban nem létező kooperációs formákat is felkínált a könyvtáraknak.
Az együttműködési körök szervezését földrajzi régiók, illetve a gyűjtőköri hasonlóság
alapján tette lehetővé.
A cél az volt, hogy a többféle együttműködési formával még több lehetőséget teremtsenek a könyvtárügy demokratizmusának kiteljesedésére, azaz annak megvalósítására, hogy
a legkisebb településen élő állampolgár teljes értékű állományból választhasson.
A korszerű szolgáltatások finanszírozási vonzatainak rendezésével azonban adós maradt a törvény. Ezt a feladatot továbbra is teljes mértékben a különböző fenntartókhoz utalta, jóindulatukra bízva, hogy kiemelten dotálják, vagy éppen maradékelven működtetik a
könyvtárakat. A törvény által felvázolt nagy ívű rendszer megvalósításának anyagi forrásai
tehát nem voltak egyértelműen biztosítottak. Az egyes könyvtárak fenntartásának kérdésein túl még nagyobb bizonytalanság övezte a központi szolgáltatások finanszírozását.
(P) Erre a helyzetre nagyon szemléletes példa a könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatának
alakulása. A kérő és a szolgáltató könyvtárak között állandóvá vált a vita, hogy melyik fél
viselje a szolgáltatás költségeit. Egyre több könyvtár vezette be azt a gyakorlatot, hogy a
kérésre küldött dokumentumok postaköltségét a kérést elindító könyvtárra terhelte, később
ezen felül még külön kezelési díjat is felszámított. A költségeket a könyvtárak rendszerint
továbbhárították az olvasóra, aki ezt követően gyakran inkább lemondott a számára szükséges dokumentum/ok/ igényléséről. Erősen sérült tehát a törvényben deklarált demokra31

KOVÁCS Máté, A magyar könyvtári törvény alapelvei, célkitűzései és művelődéspolitikai jelentősége.
Magyar Könyvszemle, 72. évf. 3. sz. (1956), pp. 188–189.
32
1976. évi 15. számú törvényerejű rendelet a könyvtárakról
17/1976. (VI. 7.) MT számú rendelet a könyvtárakról szóló 1976. évi 15. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról.
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tizmus, akár az egyes könyvtárak, akár a használók esélyegyenlősége oldaláról vizsgáljuk
a kérdést.
Az új törvényi szabályozást sürgették az egyre erőteljesebben kibontakozó információs
társadalom megváltozott olvasói igényei, valamint a rendszerváltás következtében jelentkező átalakulások a gazdasági életben és a társadalmi struktúrában.
6.3.3

Az 1997. évi CXL. törvény
6.3.3.1

Alapgondolatok

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 1998. január 1-jén lépett hatályba. Már a címe is
mutatja, hogy egy jogszabály keretében a kultúra több területe is szabályozásra került. A
könyvtárüggyel a törvény III. része foglalkozik. Az első és legfontosabb, amit hangsúlyoznunk kell, hogy a jogszabály a nyilvános könyvtári ellátásról szól, tehát nem a könyvtár, hanem az állampolgár, a használó aspektusából rendelkezik.
Alapgondolatai:
−

A bárki számára hozzáférhető dokumentumokat, a szabad információáramlást a
könyvtári rendszernek kell biztosítania.
A könyvtári rendszer a nyilvános könyvtárakon keresztül érvényesíti az állampolgárok információhoz kapcsolódó jogait.
A szabad információáramlást biztosító szolgáltatások működtetése állami feladat.

−
−

6.3.3.2

A törvény struktúrája

Az I. fejezet a nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos általános szabályokat taglalja. Lényeges eleme, hogy az állam anyagi felelősségének hangsúlyozása mellett a helyi
önkormányzatok finanszírozási kötelezettségeit is deklarálja. Meghatározza a nyilvános
könyvtárak alapkövetelményeit és alapfeladatait. Az alapkövetelmények részletes ismertetésével a 4. leckében már foglalkoztunk.


Idézze fel gondolatban az ide vonatkozó közlést! Ha nem megy, lapozzon vissza,
s ismételje át ezt az anyagrészt!

Az alapfeladatokat a következőkben határozza meg a törvény:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
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A fejezet további lényeges eleme, hogy ismerteti a nyilvános könyvtárak körébe való
bejutás módját és feltételeit. Ebben a kérdésben tehát a törvény nyitott: bármely könyvtár
számára lehetőséget kínál a nyilvánosság eléréséhez. A későbbiekben látni fogjuk, hogy
érdekeltté is teszi a könyvtárakat a nyilvánosság vállalásában: számos kedvezményt ugyanis csak az e körbe tartozó könyvtárak vehetnek igénybe. Ugyanakkor hangsúlyozza a
jogszabály a nyilvánossággal járó követelmények következetes betartását is, ellenkező
esetben az intézményt törlik a nyilvános könyvtárak jegyzékéről.
A II. fejezet a használók jogaival és a könyvtárhasználat feltételeivel foglalkozik.
Kimondja, hogy bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti a könyvtárhasználó, sőt bizonyos alapszolgáltatásokra ingyenesen formálhat jogot. Ezek a következők:
− a könyvtár látogatása és kijelölt gyűjteményrészeinek helyben használat,
(P) (A közkönyvtárak általában a klubövezetet és a hírlapolvasót szokták ingyenes
használatra kijelölni, de ettől eltérő megoldások is alkalmazhatók.)
−

információ a könyvtárról, annak gyűjteményéről és szolgáltatásairól, valamint a
könyvtári rendszer által biztosított szolgáltatásokról.

A könyvtárak az alapszolgáltatások körét meghaladó könyvtárhasználatért beiratkozási
díjat kérhetnek. A törvény ezzel kapcsolatban csak a beiratkozást – a szükséges személyi
adatok közlését és a könyvtárhasználati szabályzat elfogadását – írja elő, ennek anyagi
vonzatait a fenntartó döntésére bízza.
A III. fejezet a nyilvános könyvtári ellátás működési feltételeit veszi sorra. Szabályozza az országos dokumentumellátást, felsorolja a dokumentumellátási rendszer elemeit
és utal a kötelespéldány-szolgáltatásra, melynek részletezése a törvény követő jogszabályában történik. Miniszteri hatáskörbe helyezi a nemzeti kulturális örökség részét képező
kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerének kialakítását, valamint a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár működtetését, majd sorra veszi a
Könyvtári Intézet hatáskörébe tartozó központi szolgáltatásokat.
A IV. fejezet tisztázza a nemzeti könyvtár jogállását és felsorolja alapfeladatait. (E
témakörrel részletesen majd a 7. leckében foglalkozunk.)
Az V. fejezet témája a tudományos és szakkönyvtári ellátás. A fejezetből kiderül,
hogy az ezzel kapcsolatos feladatok vállalása nem egyetlen könyvtártípusra tartozik, jelentős részt vállalnak benne az egyetemi és egyéb felsőoktatási könyvtárak is. Az e kategóriába tartozó könyvtárak között számos nyilvános könyvtár is működik, (jegyzéküket a törvény 3. sz. melléklete tartalmazza). Ugyanitt rögzíti a törvény a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem (ma már Debreceni Egyetem) Központi Könyvtárának nemzeti könyvtári gyűjtőkörét. Ez azért lényeges, mert így törvényi garancia van arra, hogy biztonsági
okokból a nemzeti könyvtár mellett a könyvtári rendszerben egy másik gyűjtemény is legyen.
A VI. fejezet foglalkozik a nyilvános könyvtári ellátás „legnépesebb” csoportjával: a
települési és a megyei könyvtárakkal. Előírja, hogy a települési és megyei könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzatok kötelező feladata, melyet különböző formákban valósíthatnak meg:
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−
−
−

önállóan,
önkormányzatok közötti társulásban
vagy valamely nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével.

Ezt követően a települési könyvtárak kritériumait és feladatait részletezi a fejezet, majd
a megyei könyvtárak jellemzőit és teendőit veszi sorra. Utóbbiak kettős feladatrendszer
ellátására vannak kötelezve:
−
−

egyrészt mint nyilvános könyvtár és mint települési könyvtár részt vesznek a helyi
lakosság könyvtári ellátásában,
másrészt szervezik és segítik a megye területén működő könyvtárak munkáját és az
együttműködést.

A VII. fejezet tárgyalja a fenntartás, az irányítás, és az ágazati felügyelet kérdéseit.
Részletezi a fenntartó feladatait a könyvtár szervezetének kialakításában, a működési feltételek biztosításában, a szakmai tevékenység ellenőrzésében. A nyilvános könyvtárak ágazati irányításával a kulturális minisztert bízza meg, aki ennek keretében köteles szabályozni a könyvtárak szakmai működését, kidolgozni a könyvtárügy fejlesztési terveit, és
összehangolni a könyvtári szolgáltatásokat.
A VIII. fejezet – mely egyben az utolsó is – a könyvtárak finanszírozásának és központi támogatásának alapelveit rögzíti. Eszerint a könyvtári feladatok ellátásához a fenntartónak kell biztosítania a feltételeket, köztük a megfelelő költségvetést. Emellett a finanszírozáshoz az állami költségvetés és a Belügyminisztérium, valamint az Oktatási és
Kulturális Minisztérium is hozzájárul.
A törvény tehát keretet ad és lehetőséget biztosít arra, hogy a könyvtár valóban a kialakuló információs társadalom alapintézményévé váljon. Ugyanakkor megőrzi mindazokat
az értékeket, amelyek a magyar könyvtárügyet jellemezték eddigi története során: a gyűjteményeket s a gyűjteményekre épülő differenciált és nívós szolgáltatásokat, a könyvtárak
részvételét a szakmai együttműködésben hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, s az
egységes szakmai felügyeletet, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorol a
könyvtárak fölött.
A törvényhez ún. követő jogszabályok csatlakoznak, amelyek feladata a részletkérdések szabályozása. Ilyen követő jogszabály például a 60/1998. (III.27.) Kormányrendelet a
sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról; a 64/1999. (IV. 28.)
Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről; a 165/1999. (XI. 19.)
Kormányrendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról; az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról; vagy a 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról.

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke három jogszabállyal foglalkozott részletesen, amelyek mindegyike egy-egy
korszakban a könyvtári rendszer alapját képezte. Legnagyobb részletességgel a jelenleg

49

BEVEZETÉS A KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYBA
hatályos könyvtári törvénnyel ismerkedhetett meg a hallgató. A leckét a törvény legfontosabb követő jogszabályainak felsorolása zárta.

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mikor került sor Magyarországon először a könyvtárügy törvényi szintű szabályo2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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zására?
Melyek voltak az 1956-os törvényerejű rendeletben megfogalmazott könyvtárpolitikai célok?
Miért tartották fontosnak az 1956-os és az 1976-os könyvtári törvények megalkotói a könyvtárak hálózatba szervezését?
Hasonlítsa össze az 1956-os és az 1976-os törvény által felsorolt könyvtártípusokat! Milyen eltérést tapasztal?
Mi volt a célja az 1976-os könyvtári törvénynek az együttműködési körök fogalmának bevezetésével?
A leckében bemutatott három könyvtári törvény közül melyik az, amely a költségvetési garanciákat is megteremti a könyvtárak fenntartásához?
Milyen előnyöket élveznek a könyvtári rendszerben a nyilvános könyvtárak az
1997-es kulturális alaptörvény értelmében?
Milyen részletkérdésekben intézkednek az 1997-es kulturális alaptörvény követő
jogszabályai? Soroljon fel ezek közül néhány témakört!
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7.

7.1

A KÖNYVTÁRI RENDSZER KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSAINAK
LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYE: AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
CÉLKITŰZÉS

A magyar nemzeti könyvtár története, szolgáltatásainak részletes bemutatása

7.2 TARTALOM
Központi szolgáltatások a magyar könyvtári rendszerben
Nemzeti könyvtárunk alapítása, rövid története
A gyűjtemény
Nemzeti bibliográfiai tevékenység
Egyéb központi szolgáltatások
Könyvtárhasználat az OSZK-ban

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
7.3.1

Központi szolgáltatások a magyar könyvtári rendszerben

A központi szolgáltatások működtetéséhez egyrészt az e körbe tartozó feladatok pontos
megfogalmazására és körülhatárolására van szükség, másrészt olyan intézményekre, szervezetekre, amelyek végrehajtják e feladatokat, biztosítják a szolgáltatásokat.
Az 1997. évi kulturális alaptörvény értelmében központi szolgáltatással kell megoldani
−
−
−
−
−
−

az országos könyvtári informatikai hálózat fejlesztését és tartalmi feltöltését,
a hazai kiadású, illetve külföldön megjelent, de magyar vonatkozású dokumentumok teljes körű gyűjtését, megőrzését és bibliográfiai számbavételét,
a kötelespéldány-szolgáltatást,
a dokumentumellátás országos rendszerének létrehozását és működtetését,
a határainkon túl élő magyarok, illetve a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek
könyvtári ellátásának segítését,
valamint a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatásokat.

A központi szolgáltatások egy részének elvégzésére a törvény meghatározott intézményeket jelölt ki, más részük külön erre kialakított (vagy kialakítandó) szervezetekben működik, és vannak olyan szolgáltatások, melyeknek ellátására a kulturális miniszter kér fel
nyilvános könyvtárakat vagy intézményeket.
A központi szolgáltatásokat jelenleg az alábbi intézmények, szervezetek biztosítják a
könyvtári rendszer számára:
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−
−
−
−

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK),
Könyvtári Intézet (KI),
Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (KELLO),
Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR).

7.3.2

Nemzeti könyvtárunk alapítása, rövid története

A nemzeti könyvtár sajátos helyet tölt be az ország könyvtári rendszerében. A kulturális
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről rendelkező 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a nemzeti könyvtár
gyűjteménye a kulturális örökség része, s mint ilyen, mind a gyűjtemény gondozására,
mind pedig a szolgáltatásokra vonatkozóan speciális feladatokat lát el. Ezek számbavétele
előtt azonban ismerjük meg az előzményeket: az alapítást és a könyvtár rövid történetét!
Magyarország sajátos történelmi helyzetéből adódott, hogy a hazai kultúrát reprezentáló
könyvgyűjtemény, a nemzeti könyvtár csak a XIX. században jöhetett létre.
(P) A nagyobb európai országokban jóval korábbi időkre tehető a nemzeti könyvtár
megalapítása, s a legtöbb helyen az uralkodói gyűjtemény adta az alapot. Franciaország
nemzeti könyvtára, a párizsi Bibliothéque Nationale például XII. Lajos könyvgyűjteményéből nőtt ki. Alapításának éve: 1537. Bár a mai fogalmak szerinti nemzeti könyvtárról Franciaországban is csak a 18. század végétől beszélhetünk.


Nézzen utána történeti, művelődéstörténeti forrásmunkákban, mely történelmi
események, helyzetek és eszmei áramlatok késleltették, majd tették lehetővé a
XIX. század elején a nemzeti könyvtár létrejöttét! Használja fel könyvtártörténeti
tanulmányait is!

Az ország szellemi termésének összegyűjtését és megőrzését gróf Széchényi Ferenc
alapozta meg, amikor 1802. november 25-én kelt adománylevelével a nemzetnek ajándékozta a közel 13 ezer nyomtatott könyvből, 1200-nál is több kéziratból, több száz metszetből és térképből álló hungarikum-gyűjteményét. (A kifejezés részletes magyarázatát a
6.3.1 rész tartalmazza.) A közhasználatra bocsátott gyűjteményt magában foglaló intézmény 1803. augusztus 20-án nyílt meg Pesten. Fenntartását a társadalom vállalta. Az országgyűlés felhívása nyomán önkéntes felajánlásokból származó összegek érkeztek a vármegyékből és a városokból, s a tehetősebb mecénások alapítványai is segítették a könyvtár
működését.
A reformkori Magyarország gazdag főurai a nemzet társadalmi felemelkedését, gazdasági felvirágoztatását adományokkal is segítették. Tudna említeni másokat is, akik a Széchényi Ferencéhez hasonló nemes gesztust tettek a hazai állapotok javítása érdekében?
A rendszeres és tervszerű gyarapítást a kötelespéldány-jog megszerzése biztosította,
melyet a rendek szorgalmazására 1804-ben adott meg a király. Emellett rövid időn belül
számos értékes gyűjtemény megvásárlásával, ill. hagyatékokkal is sikerült a gyűjteményt
tovább gazdagítani. 1808-ban a könyvtár a szintén Széchényi Ferenc által alapított Magyar
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Nemzeti Múzeum intézményi keretei közé került, de értékéhez, rangjához méltó elhelyezést majd csak később, az 1846-ban elkészült múzeum-palotában kapott.
Az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot, majd a két világháborút is átvészelt
könyvtár 1949-ben vált önállóvá, s ekkor vette fel az Országos Széchényi Könyvtár nevet,
az alapító iránti tisztelet jeleként. A folyamatosan növekvő állomány és a mind szélesebb
használói kör egyre nagyobb elhelyezési gondokkal járt, fokozatosan aktuálissá vált tehát
az intézmény új, tágasabb, nagyobb épületbe való költöztetése. A megoldást a felújított
Budavári Palota F épülete jelentette, mely 1985 óta ad otthont nemzeti könyvtárunknak.

3. kép
A Budavári Palota épülete.
Forrás: http://mek.niif.hu/02100/02185/html/img/5_186a.jpg
7.3.3

A gyűjtemény

A legfontosabb gyűjteményi feladat a hungarikum-anyag teljességének biztosítása. A
kifejezés Magyarország latin elnevezéséből – Hungaria – ered, s a következő dokumentumokra vonatkozik:
1. Minden, Magyarországon megjelent (értsd a mindenkori aktuális országhatárokat),

bármilyen nyelven íródott mű.
2. Minden magyar nyelven megjelent mű.
3. Nem Magyarországon, nem magyar nyelven, de magyar szerző (közreműködő) által írt (alkotott) mű.
4. Nem Magyarországon, nem magyar nyelven megjelent, de tartalmában magyar
vonatkozású mű.
A határainkon kívül megjelent hungarikumok a nemzetközi csere intézményének
igénybevételével, illetve vásárlással kerülnek a nemzeti könyvtár gyűjteményébe. Nyilvános könyvárveréseken az OSZK-t elővásárlási jog illeti meg.
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A hazai kiadványok teljes gyűjteményének létrehozását a kötelespéldány-rendelet biztosítja. A kötelespéldány-szolgáltatás célja a sajtótermékek
−
−
−
−
−

nemzeti könyvtári gyűjtése és megőrzése,
nemzeti bibliográfiai számbavétele,
nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele,
statisztikai számbavétele,
sajtóigazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása.

A történeti bevezetőből már tudjuk, hogy a könyvtár 1804-től kezdve kap kötelespéldányt. A beszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok időközben természetesen többször változtak, a jelenleg hatályos kötelespéldány-rendelet 1998-ban jelent meg. (60/1998. Kormányrendelet: A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról.)
A hungarikumokon túl a könyvtár gyűjti a finnugor népekkel kapcsolatos műveket is.
A minden tekintetben igen gazdag gyűjteményen belül is kimagasló értéket jelentenek a
kódexek. Itt őrzik első nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet, mely az ún. Pray-kódexben
található; az első, teljes szövegében magyar nyelvű könyvet: a Jókai-kódexet; Anonymus
Gestáját a magyar történelem első századairól; 35 corvinát Mátyás király könyvtárából –
hogy csak a leghíresebbeket említsük a könyvtörténet kéziratos korszakából.
Az 1700 darab ősnyomtatvány közül kiemelkedik Gutenberg 42 soros Bibliájának töredéke; a Hess András által készített első hazai nyomtatott könyv: a Chronica Hungarorum
(ez az országban az egyetlen teljes példány); s az első magyar nyelvű nyomtatott könyv, az
Új Testamentum,a sárvár-újszigeti Sylvester János fordításában.
A 19. század közepétől a kéziratok gyűjtésénél már az egész magyar kulturális élet reprezentációjára törekedtek, így szinte minden jeles hazai személyiség kéziratát megtaláljuk
az állományban.
(P) A teljesség igénye nélkül néhány példa: Petőfi Sándor, Ady Endre versei, Krúdy
prózája, Kossuth Lajos, Bölöni György írásai, Jászai Mari vagy Bajor Gizi dokumentumanyaga.
Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye a harmadik évezred elején már közel
hétmillió könyvtári egység, melynek dokumentumtípusok szerinti megoszlása a következő:
−
−
−
−
−
−
−
−
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könyv ~ 2 millió
időszaki kiadvány ~ 300 ezer
kézirat ~ 1 millió
térkép ~ 200 ezer
kép, metszet ~ 271 ezer
hangzóanyag ~ 16 ezer
plakát és aprónyomtatvány ~ 2,5 millió
mikrofilm ~ 220 ezer
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A gyűjtemény számottevő részét raktárakban őrzik, a különlegesen régi és értékes darabok megóvását speciális tárolási megoldások (meghatározott fényviszonyok, hőmérséklet,
páratartalom stb.) biztosítják. Ugyanakkor a mindennapi használatra szánt kézikönyvek,
segédkönyvek, monográfiák, egyetemi-főiskolai jegyzetek stb. közvetlenül hozzáférhetők
az olvasótermekben.
7.3.4

A nemzeti bibliográfiai tevékenység

A nemzeti bibliográfia gondozása minden országban, így nálunk is a nemzeti könyvtár
feladata. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a 20. század harmincas éveitől
kezdték összeállítani a hazai nyomtatványok évi címjegyzékeit, de ezt megelőzően is jelentek már meg olyan bibliográfiai alapművek, amelyek megbízható tájékoztatást adnak a
hazai kiadványokról.
(P) Ilyen alapműnek tekinthető például Czvittinger Dávid bibliográfia-kísérlete a 18.
század elejéről vagy később Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára, Petrik Géza Magyar
Könyvészete, s a sort még folytathatnánk. E bibliográfusok számbavétele, műveik tanulmányozása egy későbbi stúdium anyaga, nevük és munkásságuk említése itt és most csupán
utalás a Magyar Nemzeti Bibliográfia előzményeire.
A hazai kiadványtermés számbavétele és rendszeres közreadása lényegében csak a II.
világháborút követően indult meg, ettől kezdve viszont folyamatosan bővült és korszerűsödött a bibliográfia. Készítői a könyveken túl egyéb dokumentumtípusok regisztrálására is
sort kerítettek, valamint megkülönböztetett figyelmet fordítottak (s fordítanak ma is) a
határainkon túli hungarikumok számbavételére.
Az elektronika könyvtári térhódítása, majd az internet megjelenése a Magyar Nemzeti
Bibliográfia közreadásába is forradalmi változásokat hozott. A tradicionális nyomtatott
forma mellett legfontosabb vonulatai CD-ROM-on is megjelentek, s manapság már csak az
interneten érhetők el az Országos Széchényi Könyvtár honlapján: www.oszk.hu.
7.3.5

Egyéb központi szolgáltatások

A magyar könyvtári rendszerben elfoglalt sajátos szerepköréből adódóan a nemzeti
könyvtár feladata a rendszer működtetését és fejlesztését, a nyilvános könyvtárak tevékenységének összehangolását segítő szolgáltatások biztosítása is. Ezek közé tartozik a
kötelespéldányok elosztása.
A 60/1998-as Kormányrendelet értelmében az OSZK számára a sajtótermékekből hat
kötelespéldányt kell ingyenesen szolgáltatni. Ezek elosztása a következőképpen történik:
−
−
−
−

A nemzeti könyvtár egy példányt a nemzeti bibliográfia előállítására használ fel,
majd ezt a példányt archiválja.
Egy példány – ugyancsak a nemzeti könyvtárban – a nyilvános könyvtári ellátást
szolgálja.
Egy példány a Debreceni Egyetem központi könyvtárába – mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtárba – kerül.
Egy példányt az Országgyűlési Könyvtár kap, amennyiben az adott mű a gyűjtőkörébe illik.
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−
−

Egy példány a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatához kerül.
A fennmaradó példányt (példányokat) a tudományos és szakkönyvtári ellátást végző országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak között oszt el az OSZK, figyelembe véve az elosztandó művek tartalmát.

Vannak olyan sajtótermék-típusok is, amelyekből csak három példány beszolgáltatása
kötelező. E dokumentumokat a rendelet melléklete sorolja föl.
(P) Ide tartoznak pl. a könyvjelzők, meghívók, képregények, CD-ROM-ok és mágneslemezek, magnetofonkazetták, szabásminták, tanrendek, vizsgarendek stb.
Ezekből az OSZK két példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít,
egyet pedig a Debreceni Egyetem központi könyvtára számára küld el.
A nemzetközi csereszolgálat lebonyolítása szintén része az OSZK központi szolgáltatásainak.
A nemzetközi könyvtári gyakorlatban régóta él az a megoldás, hogy a különböző nemzetek könyvtárai élénk dokumentumcserét folytatnak egymással. Kicserélik saját kiadványaikat, az általuk előállított bibliográfiákat, könyveket, időszaki kiadványokat. Ebben a
nemzetközi cserében az OSZK is részt vesz. Így lehetősége nyílik olyan művek beszerzésére, amelyeket más úton nem is kaphatna meg, mivel ezek zöme nem kerül kereskedelmi
forgalomba. A beérkező dokumentumokért viszonzásul hazai kiadványokat küld a cserepartnereknek. Ez a megoldás nemcsak gyűjteményi vagy akár költségkímélő szempontból
jelentős, hanem azért is, mert a kiküldött cserepéldányok jó hírünket is viszik: a magyar
kultúrát, tudományt, művészetet népszerűsítik külföldön. Végül, de korántsem utolsósorban az is igen jelentős eredménye a nemzetközi csereszolgálatnak, hogy ennek folytán
került a gyűjteménybe több hungarikum.
(P) Ezek között említjük meg például az ún. Leuveni kódexet, melyben a magyar irodalom első lírai emléke, az Ómagyar Mária-siralom található.
A nemzeti könyvtárban készülő központi katalógusok a közvetlen tájékoztatásban játszanak jelentős szerepet. Közülük az olvasók a Könyvek Központi Katalógusát használják.
Az 1924-ben alapított katalógus az ország legjelentősebb könyvtárainak és tájékoztatási
intézményeinek állományát tárja fel egységes besorolási rendben, feltüntetve a dokumentumok lelőhelyét is.
A Külföldi Könyvek Katalógusa a külföldön megjelent és az OSZK állományába bekerült könyvek bibliográfiai adatait tartalmazza.
A Magyar Periodika Adatbázis a hazai könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok bibliográfiai és lelőhely-adatait tartalmazza. Nemcsak nyomtatott dokumentumokat regisztrál, hanem ún. nem hagyományos információhordozókat is (floppy, mikrofilm,
videokazetta, CD-ROM stb.)
Az OSZK központi katalógusai az interneten is elérhetők.
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7.3.6

Könyvtárhasználat az OSZK-ban

Az OSZK nyilvános könyvtár, így tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár,
aki betöltötte a 18. évét. A gyűjtemény prézens, azaz csak helyben használható (a szó a
latin praesens kifejezésből ered). Kölcsönzésre tehát nincs mód, viszont hatalmas olvasótermek állnak a használók rendelkezésére.
A könyvtár segíti a könyvtárosok képzését és továbbképzését is. Oktatótermei folyamatosan helyet adnak a különböző képzési programoknak. Előadóterme konferenciák szervezését és lebonyolítását is lehetővé teszi, kiállítótermeiben pedig a hazai és egyetemes művelődéstörténet különböző korszakaiból és területeiről szerezhetnek rendszeresen
ismereteket az érdeklődők. A kiállítások alapját legtöbbször a könyvtár különgyűjteményei
adják (zeneműtár, színháztörténeti tár, térképtár stb.), de más hazai intézményekből vagy
külföldről származó kiállítási anyag is gyakran bemutatásra kerül.

4. kép
Olvasóterem az Országos Széchényi Könyvtárban.
Forrás: http://www.origo.hu/i/0510/20051005orszagoss.jpg
7.4

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a leckében először a kulturális alaptörvény előírásaihoz igazodva vázlatosan áttekintettük a központi szolgáltatások körét, illetve az e szolgáltatások megszervezéséért
felelős intézményeket, szervezeteket. Ezután került sor az Országos Széchényi Könyvtár
részletes bemutatására. Az első oldalakon bejártuk azt az utat, melynek során egy nemes
lelkű magyar főúr adományából a nemzet első számú könyvtára fejlődött ki, majd elemeztük a nemzeti könyvtár feladatait. A gazdag gyűjtemény bemutatását a szolgáltatások felsorolása és ismertetése követte, s a könyvtárhasználat tudnivalói zárták a leckét.
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7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan jött létre a magyar nemzeti könyvtár?
2. Mióta kap kötelespéldányokat az OSZK?
3. Mióta ad otthont a könyvtárnak a Budavári Palota?
4. Soroljon fel néhányat a könyvtár muzeális gyűjteményének híres darabjai közül!
5. Találhatók-e kéziratok a könyvtár gyűjteményében?
6. Milyen formában jelenik meg ma a Magyar Nemzeti Bibliográfia?
7. Milyen központi katalógusokat építenek az OSZK-ban?
8. A könyvtárhasználaton kívül milyen kulturálódási lehetőségeket kínál látogatói

számára az OSZK?
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8.
8.1

A KÖNYVTÁRI RENDSZER KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSAIT
BIZTOSÍTÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK
CÉLKITŰZÉS

A könyvtári rendszer egyéb elemeinek ismertetése

8.2 TARTALOM
A Könyvtári Intézet
A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Az országos dokumentumellátás és lelőhelynyilvántartás

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: SZAKMAI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK
8.3.1

A Könyvtári Intézet
8.3.1.1

Előzményei és létrejötte

Jogelődje a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, amely 1959-ben létesült az
OSZK módszertani osztályának kiszélesítésével. Létesítésének célja a könyvtártudományi
kutatómunka és dokumentáció gondozása, valamint a könyvtárak módszertani segítése
volt. A könyvtártudományi kutatások gondozása egyrészt az intézmény belső munkatársainak intenzív kutató tevékenységét jelentette, másrészt a KMK feladata volt az ország más
területein, egyéb intézmények keretében vagy önállóan végzett kutatómunka összefogása
is. A könyvtártudományi dokumentáció területén főleg a külföldi szakirodalom közvetítésére, hazai elterjesztésére törekedtek.
A KMK módszertani tevékenysége rendkívül szerteágazó volt. Tartalmát tekintve a
könyvtári munka minden területét felölelte, s formai megnyilvánulásai is igen sokoldalúak
voltak: a munkatársak személyes könyvtárlátogatással egybekötött konzultációitól az írásos formákon (módszertani útmutatók, mintajegyzékek, tanfolyami segédletek elkészítése,
szakfolyóirat kiadása) keresztül, a konferenciák tartásáig, oktatási és továbbképzési feladatok ellátásáig terjedtek.
A Könyvtári Intézet létrehozásának szükségességéről az 1997. évi kulturális alaptörvény rendelkezett.
Az intézet jogállását a 6/2000. NKÖM rendelet határozza meg, melynek értelmében az
intézet az Országos Széchényi Könyvtár részjogkörű belső szervezeti egysége. A KMKhoz hasonlóan megmaradt tehát a nemzeti könyvtár szervezeti keretei között, de feladatköre differenciáltabbá vált.
8.3.1.2

Feladatai

Fontos feladata az iskolarendszeren kívüli szakképzés, amelyet különböző könyvtári
munkaterületek igényeihez igazodva végez. Ide tartozik például a könyvrestaurátortanfolyamok indítása, a számítógép-kezelői és -használói ismeretek fejlesztése vagy a
könyvtáros asszisztens képzés, mely középfokú (OKJ) szakmai végzettséget ad.
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A könyvtári szakemberek továbbképzése is az intézet feladatai között szerepel. Ennek keretében nagy hangsúlyt kap a képzési rendszer tartalmi, didaktikai és szervezeti fejlesztése, és az intézményhez beérkezett továbbképzési igények nyilvántartása, feldolgozása
is. Ezen a területen újabb feladatokat jelent a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. NKÖM rendelet
végrehajtásába való bekapcsolódás. A rendelet értelmében a kulturális szakemberek – így a
könyvtárosok is – meghatározott időközönként kötelesek szakismereteiket felfrissíteni,
korszerűsíteni, valamely továbbképzési forma igénybevételével. A továbbképzésre megszervezésére más szakmai intézmények is vállalkozhatnak, munkájuk koordinálása, szakoktatóik továbbképzése azonban a Könyvtári Intézet kompetenciájába tartozik.
Az országos könyvtári rendszer működésével, valamint a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatások elindításában és megszervezésében az intézet a könyvtárak véleményére
és igényeire támaszkodik. Ennek alapján készül a könyvtáros szakma „problémakatalógusa”, mely a könyvtárak és a könyvtári rendszer működéséhez kapcsolódó megoldandó feladatokat tartalmazza.33
A Könyvtári Intézet szolgáltatásai között sorolja fel a törvény a könyvtári és rokonterületi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok elkészítésének kezdeményezését
és kidolgozását, valamint a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák
kimunkálását, illetve az egyéb területekre irányuló módszertani tevékenységet is.


A könyvtári munkában használatos szabványokkal, szabályzatokkal már az első
félévben is találkozik. Mely tantárgy anyagában fordulnak elő? Említsen közülük
néhányat!

A könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztésére, e kapcsolat aktuális
kérdéseinek vizsgálatára a törvény szintén a Könyvtári Intézetnek kell vállalkoznia értelmében. A terület kutatásának során kapott eredmények az egész magyar könyvtárügy fejlesztésének folyamatába beépülve közvetlen segítséget jelentenek a könyvtárpolitikai döntésekhez, így végső soron a felhasználókat segítik. Ugyancsak ebből a célból végzi az
intézet az országos könyvtári statisztikai adatok összesítését és elemzését is. A statisztikai
adatok évente kötet formában jelennek meg, de letölthetők az intézet honlapjáról is:
www.oszk.hu/szerv/ki/kiolv.html
A legfontosabb feladatok sorában kell említenünk a magyar könyvtárak tájékoztatását a
hazai dokumentumtermésről. Ezt az Új Könyvek című, kéthetente megjelenő annotált
kereskedelmi bibliográfia összeállításával biztosítja az intézet. A bibliográfia – mely a
Könyvtárellátó Közhasznú Társaság munkatársainak közreműködésével készül – a könyvtárak állománygyarapító munkáját segíti. Felsorolja a legfrissebb kiadványokat, ajánló
jelzetekkel és hosszabb-rövidebb szöveges ismertetésekkel is igyekszik megkönnyíteni az
adekvát dokumentumok kiválasztását a könyvtárosok számára. A kiadványból évente 26
szám jelenik meg, átlagosan öt-hatezer cím ismertetésével. Az utóbbi években már nem
könyvformátumú dokumentumokat – főként CD-ket, CD-ROM-okat – is ismertet a bibliográfia.

33

VAJDA Kornél, „…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre …” : Beszélgetés dr. Dippold
Péterrel, a Könyvtári Intézet igazgatójával. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 9. évf. 10. sz. (2000), pp. 3–9.
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Látogasson el a lakóhelyén működő közkönyvtárba, s lapozzon bele néhány Új
Könyvek füzetbe! Keressen benne olyan kiadványokat, amelyeket a legkisebb
könyvtárak gyűjteményébe is szükségesnek tart elhelyezni! Milyen ajánló jelzetek tartoznak e kiadványokhoz?



Mit gondol, például egy orvosi szakkönyvtár állományának gyarapításához elegendő-e az Új Könyvek bibliográfia anyaga? Meg tudná indokolni válaszát?
8.3.1.3

A könyvtártudományi szakkönyvtár

A könyvtári és információszolgáltatási tevékenység végzéséhez az elméleti alapokat az
intézet könyvtártudományi szakkönyvtára biztosítja. A könyvtár a szakterület hazai
szakirodalmát teljességgel, a külföldit pedig válogatva gyűjti. E gyűjteményben a szűk
publicitású, sőt olykor a nem publikált dokumentumok is helyet kapnak, ha megőrzésük
indokolt. A gyűjtemény fő témakörei a következők:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

könyvtár- és tájékoztatástudomány,
könyvtártörténet,
könyvtár- és tájékoztatásügy,
könyvtárak és tájékoztatási intézmények,
könyvtártechnológia, számítógépesítés,
könyvtári munkaszervezet, menedzsment,
állomány,
katalogizálás és osztályozás,
állományvédelem,
olvasószolgálat,
tájékoztatási szolgáltatások,
bibliográfia,
dokumentumtipológia,
különgyűjtemények,
írás-, nyomdászat-, könyv- és sajtótörténet, könyvkiadás és –kereskedelem,

A szakkönyvtár munkatársai rendszeresen végzik a hazai és külföldi szakkönyvek és –
folyóiratok feldolgozását. E munka eredménye többek között a MANCI (= magyar és
nemzetközi cikkek) adatbázis, mely lemezen is megrendelhető, de az interneten is hozzáférhető.


Válasszon egyet a könyvtártudományi szakkönyvtár gyűjteményének fentebb felsorolt témaköreiből! Ezután keresse meg az interneten a nemzeti könyvtár honlapját (www.oszk.hu), ezen belül pedig a MANCI adatbázist! Nézze meg, milyen
cikkeket, tanulmányokat sorol fel a kiválasztott témakörből!
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8.3.2

A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság

Elődje 1951-ben alakult a könyvtárak szervezett dokumentumellátásának végzésére. Az
idők folyamán a Könyvtárellátó szervezeti keretei több ízben változtak, szolgáltatásai,
munkamódszerei korszerűsödtek, alapfeladata azonban mindmáig változatlan: a könyvtárak – elsősorban a települési közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak – gyűjteményszervező tevékenységének segítése.
Több, mint ötezer könyvtár számára forgalmaz magyar nyelven kiadott könyveket és
folyóiratokat, hang- és videofelvételeket, könyvtári ügyviteli nyomtatványokat és speciális berendezési tárgyakat. Kínálatáról az előző részben már ismertetett Új Könyvek állománygyarapítási tanácsadó bibliográfia kiadásával értesíti a könyvtárosokat, ezen kívül
havi rendszerességgel készít jegyzéket az új hang- és videofelvételekről, valamint a nemzetiségi báziskönyvtáraknak szánt új könyvekről. A könyvtárak által megrendelt dokumentumokat felszereli a könyvtár használatához szükséges kellékekkel (könyvsarok, olvasókártyák, katalóguscédulák, raktári jelzet) és postán szállítja.
A kínálat közvetlen megtekintését és a személyes vásárlást a társaság által működtetett
Kódex Könyváruház biztosítja, melyben magyar nyelvű könyvek, a közoktatási tankönyvek és az importból származó idegen nyelvű könyvek szinte teljes választéka megtalálható.
Ugyanitt egyéb dokumentumokat (hang- és videokazettákat, lemezeket, multimédiát) is
vásárolhatnak a könyvtárak. 2001 februárja óta az áruház ad otthont a Kódex Könyvtáros
Klubnak, mely a szakmabeliek kötetlen – szakmai kérdéseket sem nélkülöző – beszélgetés
iránti igényeit, a „mi-tudat” erősítését hivatott szolgálni.
A Könyvtárellátó másik könyvesboltja Kazinczy Ferenc nevét viseli. Itt a legfrissebb
kiadványok is megtalálhatók, s 20–50%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg a korábban
megjelent könyvek. A Kazinczy Ferenc Könyvesbolt könyvtári nyomtatványokat is forgalmaz.
Az interneten megjelenő kiadványokból a könyvtárak közvetlenül rendelhetnek, a megrendelést a Könyvtárellátó regisztrálja és 24 órán belül postázza is a kért dokumentumokat.
Ez a megoldás olcsóbb, pontosabb, körültekintőbb megrendelést tesz lehetővé, és sokkal
gyorsabb is, mint a hagyományos formák. A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság Internetes honlapja: www.kello.hu
8.3.3

Az országos dokumentumellátás és lelőhely-nyilvántartás

Az 1997. évi kulturális alaptörvény a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését elősegítő központi szolgáltatások között az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) kialakítását is előírja. Az ODR létrehozásának célja a törvény alapgondolatát idézi: bárki, bárhol hozzájuthasson a számára szükséges
információhoz.
A könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatának bevezetése és elterjesztése már régóta e célokat igyekezett szolgálni, azonban a megvalósítás szervezési, de elsősorban anyagi nehézségek miatt sok esetben kudarcba fulladt.
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Korábban már foglalkoztunk ezzel a problémakörrel! Idézze fel, milyen gondokkal kellett szembenéznie a könyvtáraknak és a használóknak a könyvtárközi kölcsönzés során?
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Az ODR működtetése állami pénzekből történik. Ennek lényege, hogy a rendszerhez
tartozó könyvtárak:
− az OSZK,
− a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK – mint nemzeti
gyűjtőkörű könyvtár),
− a nyilvános könyvtári funkciókat ellátó 11 országos szakkönyvtár (melyeket a törvény 3. sz. melléklete sorol fel),
− az állami egyetemek könyvtárai,
− és a megyei könyvtárak
a saját dokumentumbeszerzési keretükön túl rendszeres központi anyagi támogatást kapnak
a könyvtárközi kölcsönzést segítő dokumentumok beszerzésére. Így megvalósítható
−

−

−

a könyvtárközi kölcsönzés ingyenessége. (Az ODR-tagkönyvtárak ugyanis nem
kérhetnek szolgáltatási díjat és a postaköltséget sem számíthatják fel – ez az utóbbi
időben azonban a legtöbb helyen térítéses szolgáltatássá vált.)
a kérések akadálytalan teljesítése. (A rendszerhez tartozó könyvtárak gazdag és
differenciált gyűjteménye garantálja, hogy a kért dokumentum legalább egy, de inkább több tagkönyvtárban is fellelhető.)
a tranzakció gyors lebonyolítása. (A központi támogatás ugyanis lehetővé teszi,
hogy a folyamatosan igényelt, nagy forgalmú műveket több példányban is beszerezzék, így a kérés érkezésekor azonnal mobilizálható valamely példány.)

A dokumentumellátási rendszer működése nem merül ki a könyvtárközi kölcsönzésben.
Több annál, amennyiben nem csupán a dokumentumáramlást biztosítja, hanem – ha az
eredeti dokumentum kölcsönzése nem megoldható – fénymásolat vagy digitalizált másolat
formájában továbbítja a szükséges információkat. Különösen a folyóiratokban megjelent
anyagokra vonatkozik ennek a megoldásnak az alkalmazása. Az utóbbi egy-két évtizedben
ugyanis sokat változott e területen a könyvtárak állománygyarapítási gyakorlata. Egyre
többen mondanak le a korábban folyamatosan járatott folyóiratok megrendeléséről, nem
csupán amiatt, hogy ezek feldolgozása, köttetése, raktározása jelentős energiát, pénzt és
helyet emészt fel, hanem azért is, mert a megjelenő folyóiratok választékának folyamatos
bővülése új olvasói-használói szokásokat alakított ki. Ma már a legtöbben nem az egész
folyóirat tartalma iránt mutatnak érdeklődést, csupán az abban megjelent egy-két tanulmányra tartanak igényt. A hangsúly tehát a könyvtári folyóirat-beszerzésről a hozzáférhetőség biztosítására helyeződött át.34
A dokumentumellátó rendszer alapja a lelőhelynyilvántartás Az ODR lelőhelyadatbázisának létrehozása a CORVINA Egyesülethez tartozó könyvtárak és a Könyvtárellátó Kht. közös tevékenységének eredménye. Az 56 CORVINA-könyvtár mindegyike
ugyanazt az integrált könyvtári rendszert használja, így lehetőségük van arra, hogy egymás
számára szabadon elérhetővé tett katalógusaikban keressenek. Ez az egyesített, s az ODR34

A témáról ld. bővebben: RÁDY Ferenc, A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 7. évf. 9. sz. (1998), pp. 7–15.
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könyvtárak magyar dokumentumállományának adataival kiegészített katalógus a tagkönyvtárak lelőhelyadatait is tartalmazza, ezáltal nélkülözhetetlen alapja a könyvtárközi
kölcsönzésnek. Az ODR lelőhelyadatbázisa az interneten található. Címe:
http://odr.lib.klte.hu. A keresett dokumentum lelőhelyén/helyein/ kívül a példányszámról is
tájékoztat. A könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezésére kétféle megoldást: hagyományos
(postai) és elektronikus utat is kínál.

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Mivel a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő
központi szolgáltatások ellátásában az Országos Széchényi Könyvtár mellett más intézmények, szervezetek is részt vesznek, az előző leckében ezeket tekintettük át, részletesen
kitérve tevékenységi köreikre.

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan nevezték a Könyvtári Intézet jogelődét és milyen feladatkörök elvégzésére
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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szerveződött?
Melyek a Könyvtári Intézet feladatai?
Hogyan épül fel a könyvtártudományi szakkönyvtár gyűjteménye?
Milyen szolgáltatásokat nyújt a könyvtárak számára a Könyvtárellátó?
Melyik az a kurrens bibliográfia, amelynek az összeállítását, szerkesztését a
Könyvtári Intézet és a Könyvtárellátó munkatársai közösen végzik? Milyen céllal
készül ez a bibliográfia?
Milyen feladatokat lát el a könyvtári rendszerben az ODR?
Miért van szükség a dokumentumok lelőhelyének központi nyilvántartására?
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9.

A KÜLÖNBÖZŐ KÖNYVTÁRAK HELYE ÉS SZEREPE A
RENDSZERBEN

9.1

CÉLKITŰZÉS

9.2

TARTALOM

A közkönyvtárak
Az iskolai könyvtárak
A felsőoktatási könyvtárak
A szakkönyvtárak
Az egyházi könyvtárak
Az elektronikus könyvtárak
A Magyar Elektronikus Könyvtár
A Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: AZ EGYES KÖNYVTÁRTÍPUSOK HELYE A
KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN

9.3.1

A közkönyvtár
9.3.1.1

Történeti háttér

A lakosság legszélesebb rétegeinek ellátását az e típushoz tartozó intézmények végzik.
Ezzel nyilvánvaló összefüggésben a legnagyobb különbségeket is itt fedezhetjük fel: elhelyezésben, nagyságban, az állományok tartalmi jellemzőiben, vagy a szolgáltatások nyújtásában illetve fogadásában. A könyvtártípus kialakulása a 19-20. század fordulójára tehető.


Idézze fel könyvtártörténeti tanulmányaiból Gulyás Pál és köre népkönyvtári
mozgalomhoz kötődő tevékenységét!

A közkönyvtárak tömeges létrejöttéről azonban csak a 20. század második felétől beszélhetünk. Az 6. leckében már idézett 1952-es minisztertanácsi határozat és a részletesebben elemzett 1956. évi könyvtári törvény nyomán minden településen létesítettek közművelődési könyvtárat, a lakosság műveltségi színvonalának emelésére, ideológiai fejlődésének biztosítására. A II. világháború okozta pusztítások eltüntetésén dolgozó ország
azonban képtelen volt megfelelő elhelyezést találni ezeknek az intézményeknek. Így a
legtöbb települési közművelődési könyvtár eredetileg más célra tervezett épületben kezdte
meg munkáját. A szerencsésebbek masszív falak között, tágas terekben, de sok apró településen nyirkos, fűthetetlen helyiségben, riasztó körülmények között próbált működni a
könyvtárra sokszor csak nevében hasonlító intézmény. Gondot jelentett a megfelelő állomány beszerzése és a szakképzett könyvtáros biztosítása is. A könyvtárak hálózatba szervezése ezeken a problémákon volt hivatott enyhíteni.
A hálózatok megyénként, valamint a főváros területén jöttek létre, élükön a megyei
könyvtárral, amely a hálózati központ szerepét töltötte be (a fővárosban ezt a feladatot a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látta el). A hálózati központ a megye településein, illetve a
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főváros kerületeiben működő közkönyvtárakban (hálózati tagkönyvtárak) módszertani
gondozást végzett, amely kiterjedt a könyvtári munka minden területére, s magában foglalta a rendszerint szakképzetlen könyvtárosok képzését, továbbképzését is. A hálózat leginkább mostoha sorsú kiskönyvtárait úgynevezett letéti állomány kihelyezésével segítette,
melyet meghatározott időközönként újabbra cseréltek, így biztosítva az ottani lakosok
számára is a differenciált állományból történő választás lehetőségét. Kezdetben a hálózati
központ tehermentesítésére vidéken a járási könyvtárak is közreműködtek a módszertani
gondozásban, de később a közigazgatási rendszer struktúrájának átalakításával ez a feladat
megszűnt, s a volt járási könyvtárak csak a települést ellátó könyvtári funkciókat tartották
meg.
A megyei könyvtárak továbbra is igyekeztek támogatni a hálózaton belüli együttműködést, a dokumentum- és információszolgáltatást, a gyűjtőköri egymásra épülés kifejlesztését, az oktatás és továbbképzés megszervezését. A hivatalos művelődéspolitika elvárta a
könyvtáraktól is a korszak ideológiáját hirdető jelszavakat, de cserébe jelentős anyagi segítséget nyújtott a könyvtárügynek. Ennek köszönhetően alakulhatott ki Magyarországon a
múlt század nyolcvanas éveire egy olyan fejlett közművelődési könyvtárügy, mely felvette
a versenyt a legkorszerűbb nyugat-európai és skandináv modellekkel is. Ugyanakkor egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy a települési könyvtári ellátás túlzottan elaprózott, s még mindig
léteztek olyan ellátóhelyek, amelyek csak névlegesen működtek, s csupán a statisztikai
nyilvántartásban jelentettek eredményt.35
A közművelődési könyvtári ellátás másik metszetét a szakszervezeti könyvtári hálózat jelentette. Ez a hálózat lényegében a közművelődési könyvtári ellátás megduplázása
volt, amennyiben ugyanazon típusú, de a munkahelyeken (gyárakban, vállalatoknál stb.)
működő könyvtárakat foglalt magába. A hálózat tagkönyvtárainak zöme egyáltalán nem
rendelkezett saját állománnyal, cserélhető letétet a szakszervezetek megyei tanácsának
központi könyvtárától kaptak. A fővárosban az egyes szakmák szakszervezeteinek központi könyvtárai látták el ugyanezeket a feladatokat. Bár a hálózatot bevallottan ideológiai
céllal hozták létre, a legtöbb szakszervezeti központi könyvtár – a kötelezően beszerzendő
propagandaműveken túl – értékes, jól szervezett gyűjteményt hozott létre. A párhuzamosan
fenntartott két közművelődési hálózat azonban mindenképpen luxust jelentett, megszüntetését már az 1970-es évektől egyre erőteljesebben szorgalmazta a szakma.
9.3.1.2

A rendszerváltás után

A rendszerváltás (1989) a könyvtárügyben is éreztette hatását. A legjelentősebb változás a könyvtárak fenntartásában történt. A tanácsok megszűntek, helyüket, szerepüket a
választott képviselőkből alakult önkormányzatok vették át. 1991-ben megjelent az önkormányzati törvény,36 amely a könyvtárak fenntartását kötelező feladatként írta ugyan elő, de
támogatást (tehát garantált anyagi forrást) nem rendelt hozzá. Megkezdődött a könyvtárak
számának csökkenése. Több száz közülük megszűnt, másokat egyéb művelődési intézménnyel vontak össze az önkormányzatok, legtöbbször a helyi művelődési házzal.
35

36

A kiskönyvtári ellátás múltjával, jelenével, problémáival részletesen foglalkozik TÓTH Gyula tanulmánya:
A kiskönyvtári ellátás histográfiájának vázlata. Könyvtári Figyelő, Úf. 7 = 43. évf. 4. sz. (1997), pp. 682–
704.
1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségi szervek feladat- és hatásköréről
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Megrendült a megyei könyvtárak biztonsága is. Miután a megyei könyvtár egyrészt
közvetlen lakossági ellátást biztosító könyvtár, másrészt viszont a megye könyvtárai számára szolgáltató, közvetítő intézmény, fenntartásának finanszírozásáról vita alakult ki a
városi és megyei önkormányzatok között. Nehéz volt elfogadtatni, hogy a megyei könyvtár, mint a megyeszékhely legnagyobb közművelődési könyvtára, képes a legdifferenciáltabb és legmagasabb színvonalú helyi szolgáltatásokat nyújtani, ugyanakkor központi szerepkörű könyvtár, melynek fontos feladata gondoskodni arról, hogy a könyvtári ellátás
szempontjából hátrányosabb helyzetben lévő kisebb települések lakói is azonos színvonalú
szolgáltatásokhoz jussanak.
A legnagyobb veszteséget a szakszervezeti könyvtári hálózat szenvedte el. A szakszervezeti rendszer gyökeresen átalakult és új alapokra helyeződött, megszűntek azok az állami
támogatási formák, amelyek a rendszerváltás előtt biztosították a szakszervezeti központi
könyvtárak fenntartását és működtetését. Sok vállalat, üzem is tönkrement, megszűnt. A
gazda nélkül maradt értékes gyűjtemények sorsa évekig bizonytalan volt, s a végső megoldás sem jelentett mindenütt sikeres lépést. Nagy gyűjtemények szűntek meg, állományuk
szétzilálódott, de az értékes művek többségét sikerült valamely önkormányzati vagy egyházi iskolai könyvtár állományába olvasztani. Akadt néhány vállalat, üzem, amely továbbra is vállalkozott saját könyvtár fenntartására és működtetésére, ezek a könyvtárak azonban
nem tekinthetők a nyilvános könyvtári rendszer részének.
Az 1997-ben megjelent új törvény feladata a bizonytalanságok megszüntetése és a fejlődés irányvonalainak kijelölése. A törvény szellemiségéből világosan érzékelhető, hogy a
könyvtárügyben egyfajta modellváltás zajlik. Ennek lényege, hogy a korábbi, nevelési
feladatokkal felruházott közművelődési könyvtár egyre inkább anakronisztikusnak bizonyul, s helyét átveszi a fenntartó közösséget szolgáló, a valós társadalmi igényekhez igazodó, szolgáltatásokat szervező és közvetítő intézmény. 37 (Erre a változásra utal a korábbi
közművelődési könyvtár elnevezés helyett használt – az angolszász public libraryt idéző –
közkönyvtár kifejezés is.)
Korszerű közkönyvtári szolgáltatás telematikai fejlesztés nélkül ma már elképzelhetetlen. A nagyobb könyvtárak számítógépes felszereltségének megteremtése volt az első lépés, de a szolgáltatások demokratizmusa valójában csak akkor valósul meg teljességgel, ha
a kiskönyvtárak mint „végpontok” is kapcsolódni tudnak a hálózathoz.
Az új törvény rendezte a könyvtárak fenntartásának finanszírozását, s tisztázta a megyei
könyvtárak jogállását is, rámutatva a könyvtári rendszerben nélkülözhetetlenül fontos szerepükre. Mivel azonban a hagyományos hálózati forma időközben megérett a gyökeres
átalakításra, szükség volt a könyvtárak közötti kapcsolat új szervezeti formáinak megteremtésére. Ennek egyik megoldását a már említett telematikai hálózat folyamatos fejlesztése jelenti, a másikat pedig az ellátórendszerek szervezése.
Az ellátórendszerek létrehozása képes megállítani a működési nehézségekkel küzdő kisebb könyvtárak leépülésének folyamatát, dinamikusabbá, hatékonyabbá tenni a gyűjteményszervezést. Jelenleg ugyanis számos kiskönyvtár létezik országszerte, amely bár elkerülte a megszüntetést, de állományának gyarapítására nem kap fedezetet, vagy olyan
minimális ez az összeg, hogy a gyűjtemény jelentős frissítése nem biztosítható. Ezek a
könyvtárak a megyei könyvtár által irányított ellátórendszerhez szerződés keretében csat37

A témáról és általában a könyvtárak rendszerváltás utáni helyzetéről és feladatairól ld. bővebben: KISS Jenő,
Magyarország könyvtárai. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 6. évf. 7. sz. (1997), pp. 3–19.
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lakozva, dokumentumbeszerzési keretüket tagsági díjként befizetve folyamatosan frissíthetik állományukat a csereletét forgatásával. Az ellátórendszer működésének meghatározó
eleme ugyanis a használatra kihelyezett állomány egy részének tagkönyvtárak közötti cseréje, mozgatása, amely a korlátozott beszerzési lehetőségek mellett segít mennyiségileg és
minőségileg is szinten tartani a gyűjteményt, s folyamatosan gazdag kínálatot biztosítani a
helyi könyvtárhasználóknak. A ritkábban igényelt dokumentumokhoz való hozzájutást az
Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybevétele biztosítja számukra. Az új szervezeti formák létrehozásának fontos eleme a módszertani tevékenység
korszerűsítése.
A társadalmi változások és a belső szerkezeti átalakulás problémáival történő küzdelem
megedzette a közkönyvtárakat, sőt egyre színvonalasabb működésre sarkallja őket. (A még
mindig rendkívül szerény költségvetési lehetőségek közepette.) Használói körük folyamatosan bővül, mennyiségi mutatóik a látogatói forgalmat és a dokumentumhasználatot tekintve is emelkednek. Az intenzívebb könyvtárhasználat a szolgáltatások egyre növekvő
kínálatának is köszönhető, de belső igények is motiválják, hiszen az információs társadalom kihívásainak megfelelni ma már csak rendszeres, folyamatos tájékozódással/tájékozottsággal lehet.
9.3.2

Az iskolai könyvtárak

Kialakulásuk, elterjedésük Magyarországon a reformáció idejére esik. Ez az időszak
nemcsak az anyanyelvi kultúra és az iskolaügy fellendülését eredményezte, hanem az iskolákban kialakított könyvtárakét is, melyeket az oktatók és a diákok rendszeresen használtak. A későbbi korszakokban a fejlődés időnként egyenetlenné vált, ám az iskolai könyvtárak létét és jelentőségét századokon keresztül nem kérdőjelezték meg.
A világháborúk, különösen a II. világháború eseményei e területen is nagy pusztításokat
okoztak. Sok könyvtár tönkrement, vagy legalábbis megrongálódott, s a megmaradottak
állománya is stagnált, a gyarapítás szünetelt. A II. világháborút követő politikai változások
tovább csökkentették az iskolai könyvtárak általában rendkívül értékes állományát, irodalmi művek tömegét kiáltották ki „reakciósnak”, ideológiai szempontból károsnak. Ezeket a műveket kivonták az állományokból, nagy részüket megsemmisítették, bezúzták. Sok
iskolai könyvtár maradék állománya a pincékbe került, a könyvtár pedig beszüntette működését. Az újonnan alapított iskolák is sok esetben könyvtár nélkül vállalkoztak oktatónevelő feladataik ellátására.
Az 1952-ben megrendezett I. Könyvtárügyi Konferencián került újra előtérbe az iskolai
könyvtárügy. A konferencia az oktatási intézmények könyvtárainak feltámasztása és fejlesztése mellett foglalt állást, ennek hatására lassan, vitáktól sem mentesen megindult a
fejlődés. A viták a gyermekek könyvtári ellátásának célja körül összpontosultak. A szakemberek egyik csoportja úgy vélte, az iskolásoknak ugyanúgy kínál olvasnivalót a helyi
közművelődési könyvtár, mint más korosztályok számára, fölösleges párhuzamosságot
jelentene tehát az iskolákban is könyvtárakat létesíteni. A vitázók másik csoportja viszont
arra próbált rávilágítani, hogy az iskolai könyvtár egészen más célok és feladatok ellátása
érdekében szerveződik. Elsődleges feladata nem a szabadidős tevékenység kiszolgálása,
hanem az iskolákban folyó tanítás-tanulás segítése. Mint ilyen, tehát nélkülözhetetlen
munkaeszköz.
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Az 1956-os könyvtári törvény rendelkezései nyomán az Országos Pedagógiai Könyvtár létrehozásával és az iskolai könyvtárak hálózatba szervezésével lényegében eldőlni
látszott a vita, de ezek a megoldások nagyrészt formálisak voltak. Az iskolai könyvtárak –
szemben a közművelődési könyvtárak megyénkénti, ill. fővároson belüli szerveződésével –
országszerte egyetlen hálózatot alkottak. A hálózati központi feladatokat a törvény az Országos Pedagógiai Könyvtárra bízta, azonban nyilvánvaló volt, hogy hatékony módszertani
gondozást, fejlesztést ilyen felállásban képtelenség volt megvalósítani.
Az iskolai könyvtárügynek az 1970-ben tartott V. Nevelésügyi Kongresszus megállapításai és ajánlásai adtak új lendületet. E kongresszus egyik kiemelt témaköre a gyermek és a
könyv kapcsolatának vizsgálata volt. A megállapítások elvetik az ún. egykönyvűséget, vagyis azt a gyakorlatot bírálják, melynek során az iskolai oktatás csupán a tankönyvre támaszkodik, s nem kínálja fel a választás lehetőségét sem a tanárnak, sem a diáknak. A
kongresszus e megoldás helyett a többkönyvű oktatás gyakorlatának bevezetését ajánlotta, azaz a tankönyvet mint vezérfonalat értelmezte az oktatásban, s a részletes tájékozottság
megszerzéséhez az egyéb források tanulmányozását javasolta. Ez viszont csak az iskolai
könyvtár intenzív használatával valósítható meg.
A könyvtárhasználati jártasság kifejlesztése azért is rendkívül fontos, mert ha a diák
nem sajátítja el az önálló tájékozódás képességét, később, az iskolából kikerülve nem lesz
képes ismereteinek folyamatos, a kor követelményeihez igazodó, a személyiséget kiteljesítő megújítására. Ez a szemlélet tükröződött később az 1976-os könyvtári törvény előírásaiban is, mely szerint az iskolai könyvtár feladata nemcsak a tanítás-tanulás segítése, hanem
a könyv- és könyvtárhasználatra nevelés is. Ugyanez a törvény az iskolai könyvtárak
hálózati-módszertani gondozására is új megoldásokat kínált, szorosabbra igyekezett fűzni a
közművelődési könyvtárak és az iskolai könyvtárak munkakapcsolatát.
A Nemzeti Alaptanterv kiadása38 és az alkalmazását célzó törekvések újabb érveket
jelentenek az iskolai könyvtárak kiemelt fejlesztésének szükségessége mellett. A NAT az
eddigi tantervektől eltérően nem tantárgyakban gondolkodik, nem írja elő részletesen a
tananyagot, hanem az alapműveltségi vizsgakövetelmények kidolgozásához teremt alapot.
Anyagát ún. műveltségi területekre bontja, melyek között az Informatika blokkban a könyvtárhasználat is helyet kap. A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatását pedig az iskola
forrásközpontjára: az iskolai könyvtárra bízza.


Mivel az iskolai könyvtárak korlátozottan nyilvános könyvtárak, nem tartoznak
az 1997. évi kulturális alaptörvény hatálya alá. A működtetésükre vonatkozó előírásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazza. Keresse
meg a törvényben az iskolai könyvtárakra vonatkozó részeket! Mi a véleménye,
fontosságuknak megfelelő szabályozást kaptak-e az iskolai könyvtárak a közoktatási törvényben? Ön milyen rendelkezésekkel egészítené ki a törvény szövegét?

Kis településeken, nagyvárosok lakótelepein gyakori megoldás, hogy az iskolai könyvtár alapfeladatain kívül részt vesz a helyi lakosság közkönyvtári ellátásában is. Ezeket a
könyvtárakat kettős funkciójú könyvtáraknak nevezzük. Nagyon fontos, hogy ezek a
kibővített feladatkörű – s ennek megfelelően differenciáltabb, a közművelődési feladatok
ellátásához is igazodó állománnyal rendelkező – könyvtárak is az iskola épületében nyer38

A Kormány 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
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jenek elhelyezést. Elsősorban a tanintézet forrásközpontjaként kell működniük, s a közkönyvtári feladatkört kiegészítő funkcióként kezelniük.
9.3.3

A felsőoktatási könyvtárak
9.3.3.1

Történeti háttér

Már a középkorban, az első egyetemek megalakulását követően találkozhatunk az egyetemi könyvtárakkal. Feladatuk – kiszolgálni az adott intézményben folyó oktatást, tanulást
és a tudományos kutatómunkát – mit sem változott, csupán a körülmények és a módszerek
alakultak át időről időre.
A hazai felsőoktatási könyvtárak fejlődése – attól függően, hogy mely intézmény keretei között kezdték meg, illetve folytatták működésüket – jelentős különbségeket mutat. A
könyvtárügy II. világháborút követő újjászervezése idején eltérő módon tervezték meg az
egyetemek és a rendszerint friss alapítású főiskolák könyvtári ellátását. Természetesen
mint akkoriban minden könyvtártípust, a felsőoktatási könyvtárakat is hálózatba szervezték. Ezek a hálózatok általában egy-egy intézményen belül jöttek létre. Az egyetemi
könyvtár hálózati központja a központi könyvtár lett, tagkönyvtárai a kari, intézeti és a
tanszéki könyvtárak. Az együttműködés azonban, mely a munka összehangolását jelentette
volna a gyarapítástól a szolgáltatásokig minden területen, meglehetősen esetleges volt. A
központi könyvtár vezetője ugyanis nem rendelkezett a tagkönyvtárak fölött, ez utóbbiak a
kari, intézeti, illetve tanszéki vezetés alá tartoztak irányítási és költségvetési szempontból
is. Ennek kétségkívül voltak előnyei.
(P) például az állománygyarapításnál, hiszen az adott tanszék, intézet stb. vezetői, munkatársai tudták a legpontosabban meghatározni, mely könyvek, folyóiratok és egyéb ismerethordozók megvásárlására van szükség.
Ez a szervezeti felépítés jelentős hátrányokkal is járt. Éppen az előzőekben megismert
állománygyarapítási gyakorlat eredményezte, hogy sűrűn előfordult a duplum-beszerzés
(amikor ugyanazt a művet megvásárolták a központi könyvtárnak, s mellette, az összehangolás hiánya miatt még két-három tanszék is), más fontos művek viszont ugyanezen okból
egyáltalán nem kerültek be az egyetem könyvtári rendszerébe. A szolgáltatások és egyéb
működési jellemzők összehangolása gyakran ugyanígy csak a tervekben létezett, gyakorlati
megvalósítását lehetetlenné tette a rendszer elaprózódása.
A főiskolák könyvtárai kezdetben valamely egyetem hálózatához tartoztak – (P) az egri
pedagógiai főiskola könyvtára például az 1956-os könyvtári törvény rendelkezései értelmében a debreceni tudományegyetem könyvtári hálózatának része volt. Később, önállóságukat visszanyerve szorosabb volt a kapcsolat a különböző szintű és nagyságú főiskolai
könyvtárak között, amennyiben a központi könyvtár vezetője rendelkezett minden tagkönyvtár fölött. Ez utóbbiak ugyanis nem a tanszékek költségvetéséből építették állományukat, hanem letétbe kapták a központi könyvtártól, így önálló gyarapításra sem volt lehetőségük. Itt a gondokat magának a rendszernek a viszonylagos fejletlensége okozta. A
tagkönyvtárak létesítése, tanszékenkénti kialakítása a központi könyvtár állapotától függött, állományának gazdagságától, differenciáltságától. Ennek megfelelően egyes főiskolákon szinte minden szervezeti egység rendelkezett külön letéti könyvtárral, de akadtak
olyan intézmények is, amelyekben egyedül a központi könyvtár kínálta állományát és
szolgáltatásait.
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Az egyetemi és a főiskolai könyvtáraknak további problémákkal is meg kellett küzdeniük:
−

−

−

technikai felszereltségük messze elmaradt a hasonló feladatokat ellátó nyugati intézmények könyvtárainak felszereltségétől, így a nemzetközi kapcsolatok kiépítése
vagy a különböző külföldi elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés is gyakran
nehézségekbe ütközött;
szakember-ellátottságuk sem mérhető az előbbi intézményekéhez. Bár vitathatatlan, hogy e könyvtártípusban találjuk a legtöbb egyetemi végzettségű munkatársat,
azonban sokan közülük más tudományterületeken szerzett diplomával rendelkeznek, s viszonylag alacsony a könyvtári szakvégzettségűek száma;
a könyvtárak elhelyezése is legtöbbször kedvezőtlen. Általában a kielégítő működéshez szükséges alapterület töredékével kell beérniük, szűkek az olvasói terek,
kevés az olvasótermi férőhely, s a géppark elhelyezése is gondot jelent a legtöbb
könyvtár számára. Alacsony a szabadpolcon elhelyezett állományrészek százalékos aránya, még mindig zárt raktárakban, nehezen hozzáférhető módon tudják csak
tárolni az állomány nagy hányadát.
9.3.3.2

Napjaink problémái

A felsőoktatási könyvtárak rendszerének átalakulása napjainkban zajlik, szoros összefüggésben a felsőoktatás teljes intézményi struktúrájának átrendeződésével. A 20. század
utolsó éveiben megindult egyetemi integráció során korábban önálló felsőoktatási intézmények olvadnak egybe, gyakran négy-öt vagy ennél is több részintézménnyel rendelkezik
egy-egy új univerzitás. Ez az integráció érinti a könyvtárakat is. A nagyobb egységekbe
rendeződés mindenütt meg kell, hogy szüntesse a felépítés elaprózódását, s korszerűbb, a
21. századi követelményeknek is megfelelő szervezeti formák létrehozását sürgeti.
Jelenleg kétféle megoldás van kialakulóban:
1. Az intézmény minden könyvtára egységes rendszert alkotva a központi könyvtár

irányítása alatt áll, amely koordinálja a beszerzést, a számítógépes hálózat működtetését, megteremti a feldolgozó munka egységesítését és a szakmai továbbképzést
is előre kidolgozott terv szerint ütemezi.
2. Az intézmény könyvtári rendszere központi könyvtár nélkül működik. A koordinációt egy hivatal végzi, amely lényegében a korábbi központi könyvtár operatív feladatait hajtja végre.39
A technikai felszereltség – bár még mindig elmarad a fejlett nyugati országok egyetemi
könyvtárainak állapotától – nagy lendülettel erősödik. A gépesítést jelentős összegekkel
támogatják a különböző alapítványok és projektek (elég csak a Soros-Alapítvány és a
Nemzeti Kulturális Alap pályázataira, a TEMPUS-programra vagy a TÁMOP-pályázatokra gondolnunk). A szakember-ellátottság fehér foltjainak eltüntetése az 1/2000.
39

VAJDA Kornél, A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája : Beszélgetés dr. Téglási
Ágnessel, az OM főtanácsosával. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 9. évf. 11. sz. (2000), pp. 3–16.
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NKÖM-rendelettől kezdve folyamatosan várható, mely előírja a rendszeres szakmai képzést és továbbképzést a könyvtárosok számára, s ennek anyagi forrásait is biztosítja.


Keresse meg valamely jogszabálygyűjteményben (Magyar Közlöny, Kulturális
Közlöny, Magyar Törvénytár, CD-Jogtár stb.) a fenti rendeletet! Nézzen utána,
milyen időközönként kötelesek a könyvtárosok szakmai fejlődésük biztosítása
céljából továbbképzésben részt venni, s milyen formában biztosítja számukra az
állam a képzés anyagi forrásait!

Az elhelyezési gondok maradéktalan megoldását és a szakirodalmi ellátottság jelentős
javítását a felsőoktatás finanszírozási feltételei ma még nem teszik lehetővé. Meglehetősen
hiányosak az erre vonatkozó jogi garanciák is.


A nyilvános könyvtárnak nem minősülő felsőoktatási könyvtárak működésére
vonatkozó előírásokat a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény tartalmazza. Keresse meg a törvényben a felsőoktatási könyvtárakra vonatkozó részeket! Mi a véleménye, fontosságuknak megfelelő szabályozást kaptak-e a felsőoktatási könyvtárak a felsőoktatási törvényben? Ön milyen rendelkezésekkel
egészítené ki a törvény szövegét?

A problémákat növeli a hallgatói létszám ugrásszerű megemelkedése, az egyre intenzívebbé váló kutatási tevékenység, az ezzel összefüggő PhD-programok könyvtári hátterének biztosítása, s nem utolsósorban a nagy egyetemek könyvtárainak a helyi alapfeladatokon túlmutató funkciója: a nyilvános könyvtári ellátásban való részvétel.
A tervek a legfontosabb teendők közül az állományfejlesztést emelik ki, s ezen belül is
a külföldi szakfolyóiratok beszerzését, ill. online hozzáférését preferálják. Helyet kapott a
tervekben egy beruházási program, amely egyrészt új könyvtárak építését, másrészt a meglévők bővítését teszi lehetővé. Az elektronikus információszolgáltatáshoz kapcsolódik a
hallgatók által használt kötelező és ajánlott irodalom digitalizálása, valamint a távoktatási
anyagok elektronikus úton történő hozzáférhetőségének biztosítása.
Ez a korszerűsítés rendkívül fontos nemcsak a felsőoktatás, hanem az egész hazai társadalom fejlődése szempontjából. Ha ugyanis figyelembe vesszük az információáramlás
nemzetközi tendenciáit, a tartalomipar térhódítását, látnunk kell, hogy nem csupán a közoktatást és a felsőoktatást kell stratégiai ágazatként kezelnünk, hanem a könyvtárügyet, az
információszolgáltatás intézményesült formáit is. Ebben a törekvésben kiemelt helyen kell
kezelnünk a felsőoktatási könyvtárakat, hiszen az információs társadalom elsősorban a
művelt, iskolázott polgárokra számít.
9.3.4

A tudományos és szakkönyvtárak

A múlt század 50-es éveiben szerveződő könyvtári rendszer hálózati koncepciója a
szakkönyvtárakra is kiterjedt. A tudományos könyvtári hálózatok mellett (ide tartozott
például a Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózata vagy az orvostudományi
könyvtári hálózat) megalakultak a termelés könyvtári hátterét biztosítani hivatott szakkönyvtárak hálózatai is. Az akkori időszak tervutasításos rendszerének köszönhetően számos új szakkönyvtárat létesítettek, különösen a műszaki területeken: ipari kutató- és tervezőintézetekben, iparvállalatoknál és egyéb műszaki intézményekben. Ugyancsak az
alkalmazott tudományokhoz tartozó szakterületen a mezőgazdaság és az erdészet intézmé72
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nyeiben és üzemeiben jöttek létre új szakkönyvtárak. A természettudományok országos
szakkönyvtári hátterének megteremtését mindmáig nélkülözi a könyvtári rendszer.
A múltbeli szakkönyvtárak többsége erősen gyűjteménycentrikus volt, szolgáltatásaikat
kevésbé fejlesztették, inkább a szakirodalom passzív rendelkezésre bocsátására rendezkedtek be. Az 1960-as évektől kezdődően azonban egyre nagyobb igény jelentkezett a szakirodalmi tájékoztatásra, a dokumentációs szolgáltatásokra. Az új igényeknek való megfelelési törekvés megváltoztatta a szakkönyvtári munkastílust. Különösen az országos
szakkönyvtárak tevékenysége mozdult el a referatív és információkereső szolgáltatások
irányába. A megújult tartalom és a tevékenységi formák differenciálódása az elnevezésben
is kifejezésre jutott: az 1970-es években egyre több országos szakkönyvtár szerepelteti
nevében a speciális szolgáltatási gyakorlatra utaló kifejezéseket.


(P) Így lett az Országos Műszaki Könyvtárból először Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, utóbb pedig Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár; az Országos Mezőgazdasági Könyvtárból Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ stb.)

Időközben a sok esetben egyébként is erőszakoltan szervezett hálózati formák – csakúgy, mint a többi könyvtártípus esetében – tartalmilag kiürültek, s a szerveződésből adódó adminisztratív kötöttségek inkább gátolták, semmint segítették a haladást.
Az anyagi források hiányosságaiból eredő állománygyarapítási nehézségek ezt a
könyvtártípust még fokozottabban sújtották, mint például a közkönyvtárakat. A külföldön
megjelenő szakkönyvek, szakfolyóiratok beszerzése itt összehasonlíthatatlanul nagyobb
összegeket igényelt, s a gépesítési program végrehajtása is nehezen tűrt halasztást. A
megváltozott körülményekhez igazodó gyűjteményszervezési politika kialakítására kisebbnagyobb intenzitással minden könyvtár rákényszerült, de a szakkönyvtárak számára különösen fontossá vált annak eldöntése, hogy mit gyűjtsenek eredetiben, s mi az, amihez csak
a hozzáférést biztosítják. Az anyagi források hiánya vagy legalábbis szűkössége emellett
újra a partnerkeresésre, az együttműködésre irányította a figyelmet. A régi hálózati forma
visszaállítása semmiképpen sem jelentene megoldást, inkább a természetes szövetségesek
felkutatása, a kölcsönös érdekek mentén kialakuló kooperatív formák keresése ígérkezik
gyümölcsözőnek.
Annál is inkább, mert a 20. század utolsó éveiben szinte minden szakkönyvtár státusa
megváltozott. A vállalatok, üzemek privatizációjával azok szakkönyvtárai is a magánszférába kerültek át, s ez az átrendeződés sok kisebb könyvtár megszűnését eredményezte. Míg
egy 1982-es statisztika szerint 860 szakkönyvtár működött az országban,40 mára csak töredékük lelhető fel. A megmaradottak döntő hányada sem közpénzből működik, létük, további sorsuk a tulajdonostól függ. Számukra különösen fontossá vált a nagy, fejlett gyűjteménnyel és szolgáltatásokkal rendelkező könyvtárakhoz fűződő kapcsolat. E könyvtárak
többsége ma a nyilvános könyvtári ellátás rendszeréhez tartozik. A kulturális alaptörvény
tizenegy országos szakkönyvtárat bízott meg nyilvános könyvtári funkciók ellátásával.
Felsorolásukat a törvény 3. sz. melléklete tartalmazza.

40

KISS Jenő, Magyarország könyvtárai. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 6. évf. 7. sz. (1997), p. 12.
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9.3.5

Az egyházi könyvtárak
9.3.5.1

Az egyházi könyvtárakról általában

Hagyományos gyűjteménnyel (is) rendelkező könyvtáraink sorának áttekintése nem
lenne teljes az egyházi könyvtárak említése nélkül. Ezek a könyvtárak szerzetesrendek,
lelkészképző iskolák, egyházi hivatalok tevékenységét, működését hivatottak segíteni elsősorban, de gazdag gyűjteményük a világiak számára sem nélkülözhető. Szinte minden tudományterületen bő választékot kínálnak, de különösen jól használható állományuk a történeti, ezen belül a vallástörténeti és a helytörténeti kutatásban. Muzeális gyűjteményükben
is páratlan kincseket tartanak számon: az egyházi könyvtárakban található a magyarországi
ősnyomtatvány-állomány közel kétötöde.41 Közülük egyre többen vállalnak nyilvános
könyvtári feladatot (Pl. az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, a debreceni Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára stb.)
9.3.5.2

Neves egyházi könyvtáraink

Legnagyobb, nemcsak muzeális gyűjteményt őrző, hanem intenzív szolgáltató tevékenységet is lebonyolító egyházi könyvtáraink
−

a katolikus egyház tulajdonában:
– Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
– Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
– Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
– Egri Főegyházmegyei Könyvtár

5. kép
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár.
Forrás: http://www.eger.hu/Portals/0/setak/negyedik/Liceum_konyvtar.jpg

41

CSAPODI Csaba, Magyar könyvtártörténet / Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós. Budapest :
Gondolat, l987. p. 493.
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−

−
−

a református egyház tulajdonában:
– Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen
– Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára
– Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára, Budapest
– Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtára,
Pápa
az evangélikus egyház tulajdonában:
– Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest
az izraelita felekezet tulajdonában:
– Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára, Budapest

A muzeális értékeket is őrző egyházi könyvtárosok 1994-ben megalakították az Egyházi Könyvtárak Egyesülését. Az egyesülés az ökumené jegyében jött létre, tagjai a régi
állománnyal rendelkező iskolai könyvtárak, az egykori nagy református kollégiumok
könyvtárai, a katolikus szemináriumi könyvtárak, az egyházmegyei szerzetesi könyvtárak.
Az alapszabályban megfogalmazott céljuk: „közös álláspont kialakítása és tapasztalatok
kicserélése a következő területeken: az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe, a könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint a muzeális értékek őrzése.”42
9.3.6

Az elektronikus könyvtárak

Könyvtáraink mindig nyitottak voltak az újdonságok befogadására, legyen szó új dokumentumtípusról, újfajta szolgáltatásról, módszerről vagy bármi más korszerű megoldásról. Az elektronizáció gyors könyvtári elterjedésének is legfeljebb anyagi gátjai voltak,
szemléletbeliek semmiképp. Ennek a nyitottságnak köszönhető, hogy az elektronikus
könyvtárak fejlettebb országokbeli megjelenésével szinte egy időben megindultak a hazai
fejlesztések is. Ma Magyarországon már több tucat, digitalizációs technikára épülő könyvtár is működik. A legkorábbiak: a Magyar Elektronikus Könyvtár, valamint a Neumann
János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár és jogutódjai.43
9.3.7

A Magyar Elektronikus Könyvtár

A MEK tulajdonképpen egy elektronikus szöveggyűjtemény. Létrehozását – teljesen
önkéntes alapon – azért tartotta fontosnak néhány fiatal szakember, hogy úrrá legyen azon
az információs zűrzavaron, amelyet egyrészt az internet megjelenése és mind szélesebb
körű használata, másrészt a különböző elektronikus dokumentumok könyvtári állományba
kerülése jelent. Ezeknek az anyagoknak a gyűjtése, feldolgozása a hagyományos könyvtárak lehetőségeit legtöbbször meghaladja, ezáltal számos értékes információ kerülne veszendőbe.

42
43

Egyházi Könyvtárak Egyesülése : Névtár : 1999. Pannonhalma : EKE, 1999.
Mi az a MEK? [számítógép-fájl]. URL: http://www.mek.iif.hu/infopult/miazamek.html [1999. 02. 22.] és
http://mek.oszk.hu [2010. 06. 18.]
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Az 1993-ban megfogant ötlet 1995 tavaszára valósult meg: megindultak a Magyar
Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai. A könyvtár céljának megfogalmazása egyszerű és
világos: összegyűjteni, rendszerezni, egységes formátumra hozni s így minél több használó
rendelkezésére bocsátani az elektronikus dokumentumokat.
A MEK gyűjteményébe magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású dokumentumok kerülnek be. Állományát az alábbi területekre bontva tárolja:
− Természettudományok
− Műszaki tudományok, ágazatok
− Társadalomtudományok
− Humán területek, kultúra
− Kézikönyvek
Dokumentumainak száma egyenletesen növekszik (2010. második negyedévében már
8300). Prózai művek, verseskötetek, ismeretközlő művek, szótárak, térképek egyaránt találhatók itt. Jelentős a száma azoknak a műveknek, amelyek más formában (pl. papíralapú
dokumentumként) meg sem jelentek, kizárólag a MEK állományában lelhetők fel. A gyűjtemény megközelítőleg 50%-a szépirodalom: klasszikus és mai szerzők művei. A klasszikus művek között elsősorban a közép- és általános iskolai kötelező olvasmányok szerepelnek, emellett megtalálhatók a mai magyar irodalom jelentős vagy ígéretes képviselőinek
művei is.
Saját gyűjteményén túl a MEK hozzáférhetővé teszi az ország és a világ más szerverein
található könyvtárak, elektronikus újságok, levelező listák és internetes keresőrendszerek
elérési címeit is. Mindezek az információk a Virtuális világkönyvtár menüpont alatt érhetők el.
A használók kiszolgálásán túl az elektronikus könyvtár a könyvtárosok számára is pótolhatatlan szolgáltatást nyújt azzal, hogy az elektronikus publikálásból eredő könyvtári
problémák megoldásának „kísérleti műhely”-e. Az 1999 szeptembere óta az Országos
Széchényi Könyvtár kereteiben működő Magyar Elektronikus Könyvtár minden szolgáltatása nyilvános és ingyenes.
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6. kép
A Magyar elektronikus Könyvtár nyitófelülete.
Forrás: http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/mek_mikes.jpg


9.3.8

Keresse meg az interneten a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapját, s tájékozódjon, kik a MEK munkatársai!
A Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár

Jogelődje, a Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság 1997. november 1-jén alakult. Feladataként a magyar kulturális örökség digitalizálását jelölte meg, azaz
a hagyományos dokumentumok tartalmának átültetését számítógépes formátumra. Célja
megegyezik a tradicionális könyvtárak céljaival: összegyűjteni, megőrizni a dokumentumokat, és a gyűjtemény alapján szolgáltatásokat nyújtani – jelentős azonban az eltérés a
végrehajtás technológiai megoldásában. Az intézmény tevékenységében a fő hangsúly a
digitális könyvtári szolgáltatásokon van. Ezek a következők:
9.3.8.1

Webkat.hu online katalógus

A hazai internetes dokumentumok online katalógusa, melynek használata során az eredeti forrást hívhatja le a monitorra a használó.
9.3.8.2

Bibliotheca Hungarica Internetiana

Szabad fordításban: Magyar Könyvtár az Interneten. Klasszikus magyar költők életművét, a magyar tudomány nagyjainak munkáit, tudománytörténeti tanulmányokat ad közre.
A gyűjtés nem zárult le, a digitalizálás folyamatos.
9.3.8.3

Digitális Irodalmi Akadémia

A DIK alapja a Petőfi Irodalmi Múzeum Kortárs Irodalmi Központjának vállalkozása:
több, mint negyven kortárs író teljes életművének összeállítása. Ez az anyag kb. tízezer
kötetnyi és több tízezer irodalmi alkotást tartalmaz. A gyűjteményt a Neumann-ház (a
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szakma röviden így emlegeti) digitalizált formában, az interneten keresztül teszi hozzáférhetővé.
A CD-ROM kiadás is a digitális könyvtár feladatai közé tartozik. Az eddig megjelentek között találhatunk 1848-as forrásgyűjteményt, könyvtártörténeti összeállítást vagy a
fővárosi múzeumok legérdekesebb gyűjteményeit bemutató multimédiát. Jelenleg is épül a
Neumann-házban az az adatbázis, amely a magyarországi könyvtárak, levéltárak, múzeumok és közművelődési intézmények adatait tartalmazza. Az adatbázisból a benne szereplő
intézmények honlapjai is elérhetők.
2009 augusztusában szervezeti átalakulás történt. A szervezet neve Neumann János
Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott, és egyben szervezeti átalakulás is történt. A korábbi szolgáltatások a munkatársak egy részével együtt átkerült a MEK szolgáltatásai közé, tevékenységi területét pedig
a korábbiaktól eltérő irányba is kiterjesztette.
9.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak helyzetének tanulmányozását követően a
rendszer többi könyvtárának helyét és szerepét is vizsgáltuk. E könyvtárak egy része az
1997. évi kulturális alaptörvény hatálya alá esik, tehát feladatai vannak a nyilvános könyvtári ellátásban. Más részük az olvasók egy-egy szűkebb rétegének kiszolgálásával kapcsolódik a rendszerhez. Ebben a leckében foglalkoztunk azokkal a könyvtárakkal is, amelyek
az elektronizáció könyvtári alkalmazásának eredményeként alakultak meg.

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Milyen különbségek alakultak ki az egyetemi, ill. a főiskolai könyvtárak között a hálózatba szervezés időszakában?
Mi jellemzi a felsőoktatási könyvtárak szakember-ellátottságát?
Milyen hatással van az egyetemi integráció a felsőoktatási könyvtárakra?
Hogyan alakult a szakkönyvtárak helyzete az 1997. évi CXL. törvény megjelenése után?
Találhatók-e ősnyomtatványok a hazai egyházi könyvtárakban?
Mikor indította meg szolgáltatásait a Magyar Elektronikus Könyvtár?
Találhatók-e kötelező olvasmányok a Magyar Elektronikus Könyvtár állományában?
Milyen díjazás ellenében vehetők igénybe a MEK szolgáltatásai?
Mi a feladata a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárnak?
Mit tartalmaz a Bibliotheca Hungarica Internetiana?
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10.

A KÖNYVTÁRI RENDSZER SZAKMAI HÁTTERE

10.1 CÉLKITŰZÉS
A könyvtárosképzés, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek és a hazai szaksajtó
bemutatása

10.2 TARTALOM
A könyvtárosképzés
A képzés intézményei
A képzés tartalma
A képzés szerkezete
Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
Nemzetközi szervezetek
Magyar Könyvszemle
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Könyvtári Figyelő
Könyv és Nevelés
Könyvtári Levelező/lap

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: KÉPZÉS, SZAKMAI SZERVEZETEK, SZAKSAJTÓ
10.3.1 A könyvtárosképzés
Köztudott, hogy könyvtárak már az ókorban is léteztek, az írásbeliség megjelenésével
egyidősek. Könyvtárosaik tudós emberek voltak, kezdetben főleg papok, szerzetesek, később a különböző tudományterületek kutatói, elsősorban történészek, irodalomtudósok. A
könyvtárosságot hosszú időn keresztül nem főhivatásként gyakorolták, s bár a könyvtárak
számának folyamatos növekedésével egyre több képzett könyvtárosra volt szükség, maga a
szak csak a 20. század elejére honosodott meg az egyetemi képzésben. Először az Egyesült
Államok egyetemein indul meg a könyvtárosok képzése, majd a nagyobb nyugati egyetemeken is: Angliában, Németországban, Franciaországban.
10.3.1.1 A képzés intézményei
Magyarországon a 19. század 70-es éveitől már rendszeresen szerveztek szakvizsgával
záródó tanfolyamokat, de a diplomát adó könyvtárosképzés csak 1949-ben indult meg a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A könyvtároshiány megszüntetése szándékával az 1950-es években a budapesti Pedagógiai Főiskola is részt vett a képzésben, az
egyetemet vagy főiskolát más szakokon végzett diplomások számára pedig az időközben
megalakult Könyvtártudományi és Módszertani Központ indított felsőfokú szaktanfolyamot.
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Az 1960-as évek elején két tanítóképző intézet (később főiskola) – a szombathelyi és a
debreceni – indította el a népművelő44 szakkal párosított hároméves könyvtárosképzést. Itt
elsősorban közművelődési könyvtárak számára képeztek szakembereket. Ez a képzési forma az 1970-es évek végére megszűnt, helyére a tanítói szakot kiegészítő könyvtár szakkollégiumi képzés lépett. A szakkollégiumi képzés – melyet az ország összes tanítóképzőjében bevezettek – főleg az iskolai könyvtári munka szakismereteinek átadására irányult.
Az 1970-es évektől a szombathelyi, majd a nyíregyházi tanárképző főiskol is felvettek
szakjai sorába a könyvtárosképzést, s csatlakozott programjukhoz a budapesti SZOT Főiskola is. Mindhárom helyen négyéves, valamely tanári szakkal párosított könyvtárosképzés
indult. Ezt a képzési formát honosította meg később a szegedi és az egri tanárképző főiskola is.
Az 1980-as évek végén az egyetemi könyvtárosképzésbe a budapesti ELTE mellé belépett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem is. A debreceni informatikus könyvtáros szak egyik különlegessége, hogy az egyetem természettudományi karának informatikai
tanszéke fogadta be, s ez a kapcsolódás nemcsak az elnevezésben, de a tematikában, a
képzés tartalmában is kifejezésre jut.
Bár időközben tekintélyesen megnövekedett a könyvtárosképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények aránya, a szakma változatlanul igényelte az iskolán kívüli képzési formák fenntartását is. Ebben a feladatok tekintélyes részét a KMK vállalta. Szaktanfolyamai
a már könyvtáros végzettséggel rendelkezők speciális területekre való felkészítésére szerveződtek: zenei könyvtárosi, gyermekkönyvtárosi, dokumentumleírási stb. ismereteket
közvetítettek. Emellett 1990-ben elkezdődött a könyvtáros asszisztensek képzése is. Ebben
a képzési formában a könyvtárban dolgozó, szakképesítéssel még nem rendelkező hallgatók vehettek részt. A képzés kihelyezett tagozatokon (Győr, Debrecen, Miskolc, Szeged
stb. megyei könyvtáraiban) is folyt, résztvevőinek vizsgáit a KMK szervezte.
10.3.1.2 A képzés tartalma
A képzés tartalmára kezdetben annak minden szintjén a tradíciókhoz való kötődés volt
a legjellemzőbb. Azaz: a humán irányultság, a történeti szemléletű beállítottság uralkodott
a képzési tematikákban. Annak ellenére, hogy a természet-, és különösen a műszaki tudományok már a 19. század közepétől ugrásszerű fejlődésnek indultak, s ez a könyvtári gyűjtemények arányain és a referensz-kérdések témaköreinek megoszlásán is egyre inkább
érzékelhető volt, a képzés tartalma hosszú időn keresztül alig változott. A bölcsész irányultságot preferálta a képző intézmények felvételi gyakorlata is, amennyiben hosszú időn
keresztül a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom szerepeltek a könyvtár szak
kizárólagos felvételi tantárgyaiként. Magát a szakot is csak a humaniorákhoz tartozó valamely tudományterülettel lehetett párosítani.
Jelentős változást az elektronika könyvtárakon belüli megjelenése, gyors elterjedése és
nélkülözhetetlenné válása eredményezett. Ezzel párhuzamosan a marketingszemlélet és a
különböző új módszerek – pl. minőségbiztosítás – alkalmazása is kezdett gyökeret verni a
könyvtári gyakorlatban. Mindezek a változások a képzés tartalmának alakulására is erős
hatással voltak.

44

Ma művelődésszervezőnek, ill. legújabban andragógusnak nevezik.
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Ma már minden igényes képző intézmény könyvtár szakos tanterve kiegészült az informatikai ismeretanyaggal és a könyvtári menedzsment témaköreivel. Az amerikai és a
nyugat-európai országok képzési gyakorlatában meghonosodó új területek, valamint a
használóképzésre vagy a hibridkönyvtárak működtetésére való felkészítés szintén egyre
inkább beépülnek a hazai képzési tematikákba. (A könyvtárhasználat új eszközeit és módszereit ugyanis a könyvtárosnak kell megismertetnie a látogatókkal, könyvtárhasználókkal.
A könyvtár szakos hallgatók oktatási szerepre való felkészítése tehát ma már megkerülhetetlen feladat. A hibridkönyvtár fogalma is egyre ismertebbé válik a hazai könyvtári terminológiában. Tulajdonképpen félutat jelent a nyomtatott dokumentumokat gyűjtő könyvtár
és a teljesen digitalizált könyvtár között: fizikai és virtuális térrel is rendelkezik. A hibridkönyvtárak működtetéséhez különleges felkészültségű könyvtárosokra van szükség, akik
mindkét területen otthonosan mozognak.) Természetesen a könyvtárosképzés komplexitása
továbbra sem nélkülözheti a tradicionális tárgyakat, amelyek alapul szolgálnak a korszerű
módszerek alkalmazásához, s szemléletalakító szerepük sem lebecsülendő. A képzés sokoldalúságához a hivatástudat kifejlesztése, a szakmai megújulás képességének kialakítása
is hozzátartozik, s nem maradhatnak ki belőle azok az ismeretanyagok sem, amelyek segítségével a könyvtáros hatékonyan képes kommunikálni környezetével.


A könyvtárosképző intézmények képzési tematikája ma már az interneten is tanulmányozható. Keresse fel néhány egyetem és főiskola könyvtár tanszékének
honlapját, tanulmányozza és hasonlítsa össze képzési tematikáikat! Tapasztalatait
beszélje meg tanárával!
10.3.1.3 A képzés szerkezete

A képzés napjainkban négy szintre épül.
Alapfokú képzés elsősorban a közkönyvtárak kisegítő munkát (állományrendezést, állományvédelmi rutintevékenységeket) végző munkatársai számára folyik, főleg a megyei
könyvtárakban és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.
A középfokú képzés a megújult, s a gyakorlatias ismereteknek nagyobb teret adó
könyvtáros asszisztens tematika szerint szerveződő tanfolyamokon történik. A képzés a
Könyvtári Intézetben és a megyei könyvtárakban folyik. A könyvtáros asszisztens szakma
bekerült az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ), s a tanfolyam elvégzői az Országos Közoktatási Szolgáltató Irodától kapnak középfokú könyvtárosi szakvégzettséget igazoló hivatalos bizonyítványt. Bár szakmai körökben erősen vitatott az iskolán kívüli és az iskolarendszerű képzés közötti árjárhatóság kérdése, jelenleg több felsőoktatási intézmény is
figyelembe veszi a könyvtáros asszisztens tanfolyamon szerzett felkészültséget. Ennek
értelmében a jeles, esetleg jó minősítésű bizonyítványt szerzettek számára felvételi mentességet biztosít az egyszakos, levelező tagozatos képzésben való részvételhez.
A felsőfokú képzés jelenleg az egyetemeken (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem), a tanárképző főiskolákon (Budapest, Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely) és a tanítóképző főiskolákon (Baja, Debrecen, Jászberény, Kaposvár) folyik. A legtöbb intézményben
nappali és levelező tagozat is működik, ezek összességében igen sok szakirányt kínálnak a
hallgatóknak.
A képzés gerincét a klasszikus tantárgyak (gyűjteményszervezés, bibliográfiai leírás,
osztályozás, írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténet, tájékoztatás stb.) mellett a korszerű
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könyvtári gyakorlat elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretek (informatikai tárgyak, marketing és menedzsment stb.) alkotják. Ezeken túl azonban a legtöbb felsőoktatási intézmény könyvtári tanszéke egyéni arculatának megfelelően egészíti ki a tananyagot.


Keresse meg valamely könyvtárban az évente megjelenő Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztató utóbbi néhány évben megjelent köteteit, s nézzen utána, hogyan érvényesül a különböző könyvtárosképző intézmények egyéni arculata a felkínált
képzési szakirányoknak megfelelően!

A posztgraduális képzés célja a szakmai ismeretek felfrissítése, megújítása. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli formái egyaránt léteztek, rendszeressé és általánossá
tételére egy évtizeddel ezelőtt született meg a jogszabály. A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 1/2000. számú rendelete a kulturális szakembereket – így a könyvtárosokat
is – hétévenként továbbképzésben való részvételre kötelezi. A továbbképzés történhet valamely felsőoktatási intézmény könyvtáros szakán vagy más intézmények (pl. Könyvtári
Intézet) által szervezett, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által elfogadott szaktanfolyamokon.
10.3.2 Hazai és nemzetközi szervezetek
Mindennapi szóhasználatunk régóta megkülönbözteti egymástól a szakma és a hivatás
kifejezéseket. Közös bennük, hogy mindkettő egy adott munkaterület teendőinek elvégzéséhez kapcsolódik, ám a hivatás gyakorlása mégis lényegesen magasabb rendű tevékenységre utal. Olyan munkavégzésre, amely egyfajta érzelmi többletet is feltételez, s – talán
nem tűnik túlzottan patetikusnak a kifejezés – a küldetéstudatból táplálkozik. Akik hivatásnak tekintik munkájukat, mind tökéletesebb eredmények elérésére törekednek, s szívesen keresik a kapcsolatot a szakterület más képviselőivel, hogy elképzeléseiket egyeztessék, gondolataikat kicseréljék, s megvédjék közös szakmai érdekeiket. A különböző
autonóm szakmai szervezeteket ilyen kapcsolatteremtő hajlandóság hozta létre, s tartja
életben.
10.3.2.1 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
A magyar könyvtárosok először 1935-ben, a levéltárosokkal közösen alakították meg
egyesületüket Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete néven. Ez az egyesület a
II. világháborúban megszűnt, majd 1956-ban alakult újjá. Tagjai ekkor már csak könyvtárosok voltak, s rövidesen neve is ennek megfelelően változott: Magyar Könyvtárosok
Egyesülete. Működésének fellendülését az 1960-as évek közepétől számítjuk, akkor hagyja
jóvá a művelődési tárca az MKE alapszabályát, melyben a szakmai fejlődést elősegítő
teendők gondozásán és az érdekvédelmen túl a könyvtárügy külföldi népszerűsítésének
fejlesztése is szerepel. Céljai között találjuk a kezdeményező részvételt a könyvtárpolitika
és szakinformációs politika alakításában, valamint a kormányzati és egyéb társadalmi döntések meghozatalában és végrehajtásában.
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7. kép

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének logója.
Forrás: http://www.mke.oszk.hu/images/logo.jpg

Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés. A munkát a tagok által
jelölt és választott elnökség irányítja, élén az elnökkel és főtitkárral. Tagszervezetei területenként (általában megyénként) és könyvtártípusok vagy könyvtári munkafolyamatok szerint alakultak ki.
(P) (Például közkönyvtári szekció; gyermekkönyvtáros szekció; olvasószolgálati szekció; műszaki könyvtárosok szekciója; zenei könyvtáros szervezet; könyvtárostanárok szervezete stb. Legfiatalabb közöttük az elektronikus könyvtári szekció.)
Az egyesület és annak tagszervezetei, szekciói előadásokat, vitákat rendeznek a könyvtárakat érintő kérdésekről, véleményt nyilvánítanak, és javaslatokat fogalmaznak meg a
könyvtári rendszer kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban, segítik tagjaik szakmai tapasztalatszerzését, továbbképzését, különös gonddal ápolják a kapcsolatot a külföldi, elsősorban a határon túli magyar társszervezetekkel. Az egyesület legnagyobb közönséget vonzó fóruma a vándorgyűlés, melyet minden évben az ország más-más nagyvárosában
rendeznek meg. Egy-egy vándorgyűlés központi témája a könyvtárügy adott időben legaktuálisabb kérdésköréhez kapcsolódik.
A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóirat mellékleteként jelenik meg az MKE
hírlevele, amely az egyesület és a tagszervezetek friss híreiről, eseményeiről, várható programjairól tájékoztat, s állásközvetítő szolgálatot is működtet.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elsősorban könyvtárosok és könyvtár szakos
hallgatók a tagjai, de az intézményi tagságra is van lehetőség, sőt, a könyvtárakkal, könyvtárosokkal szimpatizáló „civilek” is kérhetik felvételüket.


Keresse meg az említett folyóiratban mellékletként elhelyezett utóbbi öt hírlevelet. Nézze meg, milyen kritériumok szerint keresnek ma könyvtárosokat a különböző intézmények!
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10.3.2.2 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
Az érdekvédelmi pluralizmus jegyében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete mellett
1990-ben megalakult egy másik szakmai fórum is: az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ), amely a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete. Működését Könyvtári és Informatikai Kamaraként kezdte meg,
jelenlegi nevét 1998 óta viseli. Alapszabályában megfogalmazott célja a könyvtárak működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és
információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése. Céljainak megvalósítása érdekében részt vállal a könyvtárak tevékenységét érintő jogszabályok és állásfoglalások kidolgozásában és megfogalmazásában,
szakmai továbbképzések megszervezésében és lebonyolításában, valamint a könyvtárak,
könyvtárosok és könyvtárhasználók érdekvédelmében.
Szervezete területi (általában megyei), valamint szakmai elven létrejött tagozatokból
épül fel. Utóbbiak közé tartozik (P) például a tudományos és szakkönyvtári tagozat; a megyei könyvtári tagozat; vagy a városi könyvtári tagozat.
Vezető testülete a hét tagból álló elnökség, a köztük és a tagság között az egyes tagozatok képviselői látják el a közvetítő szerepet. A szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.
10.3.2.3 Nemzetközi szervezetek
A nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése minden ország könyvtárügye számára
elengedhetetlenül fontos feladat.


Mit gondol, miért van szükségünk nemzetközi kapcsolatokra?

A magyar könyvtárak és könyvtári szervezetek is igyekeznek partnereket keresni a
nemzetközi együttműködésben. Törekvéseik között szerepel az UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete tevékenységének népszerűsítése, állásfoglalásainak hazai ismertetése, ajánlásainak adaptációja és széles körű elfogadtatása.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagja az IFLÁ-nak, (International Federation of
Library Association) a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének. Az IFLA 1927
óta működik, szervezeti felépítésére a könyvtártípusonkénti és a könyvtári munkaterületek
szerinti tagozódás jellemző. Különösen élénk a módszertani tevékenysége, a nemzetközi
gyakorlatban elterjedt módszertani megoldások jelentős részét az IFLA dolgozta ki. Működésének kiemelkedő területét képezi még a nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és
irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, s a könyvtárak helyzetét bemutató
statisztikák és egyéb információforrások közreadása.
Az említetteken kívül a hazai kapcsolatok szempontjából jelentős nemzetközi szervezet
még a FID (Fédération International Information de la Documentation) Nemzetközi Dokumentációs Szövetség. Legfontosabb funkciója a nemzetközi kapcsolatok ápolása. Kétévente rendez szakmai konferenciákat, melyeken elsősorban a dokumentáció technikai fejlődése és specializációja által felvetett kérdéseket vitatják meg a résztvevők. A FID – a
szaksajtóban közzétett jelzések szerint – rövidesen megszűnik.45
45

FÖLDI Tamás, Búcsú a FID-től. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf. 4. sz (2001), pp. 160–162.
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Az EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations) Európai Könyvtárosok Egyesületeinek Szervezete alapítási éve (1992) óta fő
feladatának az Európai Unió bizottságaiban és az Európai Parlamentben történő könyvtárügyi érdekképviseletet tekinti.
A PubliCA (Concerted Action of Public Libraries) Közművelődési Könyvtárak Együttműködő Társulása. 1996-ban jött létre az Európai Unió Könyvtári telematika programjának
kidolgozására. Feladatkörébe tartozik a közkönyvtárak egymás közötti és más intézményekkel való együttműködési stratégiájának kidolgozása, egyeztetett telematikai fejlesztés,
közös információs bázisok kiépítése és használata, együttműködés a könyvtári-információs
szakemberképzésben és továbbképzésben.
Az IATUL (International Association of Technological University Libraries) Műszaki
Egyetemek Könyvtárainak Nemzetközi Egyesülete és a LIBER (Ligue des Bibliothéques
Europeennes de Recherche) = Európai Tudományos Könyvtárak Szövetsége az elnevezésükben megfogalmazott területek nemzetközi együttműködését szervezik.
A BOBCATSSS (Budapest, Oslo, Barcelona, Koppenhága, Amsterdam, Tampere,
Sheffield, Stuttgart, Szombathely) könyvtárosképző intézményeinek szervezete. A könyvtárosképzés speciális problémáinak megvitatására rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat, melyeken az oktatók mellett az egyetemi és főiskolai hallgatók is részt vesznek.
A nemzetközi szervezetek munkájába való bekapcsolódásból természetesen nemcsak a
magyar könyvtárügy profitál, hanem ez a partneri viszony ad lehetőséget arra is, hogy a hazai
eredményeket – melyekre sok tekintetben joggal lehetünk büszkék – bemutassuk a világnak.
10.3.3 A hazai szaksajtó
10.3.3.1 Magyar Könyvszemle
Első száma 1876-ban jelent meg, a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára kiadásában.


Nézzen utána, melyik könyvtárunk elődjét nevezték így!

A magyarországi könyvészet és a hazai könyvtárak közlönyeként induló folyóirat célul
tűzte ki a bibliográfiai munkáról, a könyvtártörténeti kutatások eredményeiről szóló tanulmányok megjelentetését, és egy bibliográfia folyamatos közlésére is vállalkozott, amely a
magyarországi sajtó irodalmi értékű termékeit és az országban érdeklődésre számító külföldi kiadványokat regisztrálta. A Magyar Könyvszemle rövidesen a hazai könyvtártudomány nélkülözhetetlen orgánumává nőtte ki magát, s a szakmai bírálatok ellensúlyozására
egy idő után e terület külföldi eredményeinek ismertetésével is rendszeresen foglalkozott.
A 19–20. század fordulóján Gulyás Pál szerzőként való megjelenésének köszönhetően a
népkönyvtári mozgalom hírei is folyamatosan szerepeltek a lapban, emellett minden, a
hazai könyvtárügyet érintő aktuális kérdés megvitatására is sor került.
A hazai szaksajtó pluralizálódásával (új szaklapok megjelenése, pl. Múzeumi és
Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle) a Magyar Könyvszemle profilja átalakult, mondhatni beszűkült, s szinte kizárólag csak történeti stúdiumokkal foglalkozott. A múlt század
harmincas éveinek végén azonban már újra széles tematika jellemezte, történeti rovatai is
megújultak, kibővültek. Ezt a prosperáló időszakot a II. világháború szakította meg, s a
következő évek a pangás jegyében teltek. A háborút követően viszont egyre inkább igényelte a szakma egy színvonalas, a könyvtártechnikai kérdéseken túlmutató tudományos
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folyóirat megindítását, s ez a Magyar Könyvszemle feltámasztását jelentette. A folyóirat az
1960-as évek elejéig történeti és elméleti témákkal egyaránt foglalkozott, ezt követően
viszont csak történeti vonatkozású tanulmányokat közölt.
Jelenleg is ezzel a profillal jelenik meg évente 4 számmal, Könyv- és sajtótörténeti folyóirat alcímmel. A könyvtörténet fogalmát tágan értelmezve írás-, nyomda- és könyvtártörténettel is foglalkozik, valamint vizsgálja az olvasóközönség változásait és az olvasás
alakulásának jellemzőit a különböző történelmi korokban. 1977 óta közli a magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet éves kurrens bibliográfiáját. A folyóirat közreadói a
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi
Könyvtár, kiadója az Argumentum Kiadó.
10.3.3.2 Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
A magyar könyvtári rendszer legszélesebb rétegeihez szóló szakmai orgánum. 1951ben indult Könyvbarát címen, kettős funkcióval: a könyvtári témák mellé a könyvterjesztés kérdéseinek gondozását is felvállalta. Egymást gyorsan követő cím- és profilmódosítások
után (1951–1952: Könyvbarát; 1953–1954: A Könyvtáros; 1955: A Könyv; 1956–1963: A
Könyvtáros) 1964-ben veszi fel a Könyvtáros nevet, s ezen a címen jelenik meg 1992-ig.
Fő feladatának a könyvtárosok szakmai felkészítését tartotta, s eleinte a módszertani
kérdésekre, a gyakorlati tanácsok közvetítésére helyezte a hangsúlyt. Idővel megszaporodtak a lapban a könyvtárosi munkával foglalkozó írások, és szerzői közül egyre többen
akadtak, akik a teljes magyar könyvtárügy helyzetértékelésére is vállalkoztak. Az Új
Könyvek című állománygyarapítási tanácsadó kurrens bibliográfia megindulásáig (1965)
jelentős terjedelmet foglaltak el a folyóiratban a könyvismertetések, ettől kezdve viszont
csökkent a recenziós rész, s helyét elvi-elméleti jellegű írások foglalták el. A Könyvtáros
elsősorban a közművelődési könyvtárosokhoz szólt, de figyelme a többi könyvtártípusra, s
a hozzájuk kapcsolódó szakmai kérdésekre is kiterjedt. Kiemelt hangsúlyt fektetett az
egyes könyvtárakból érkező jelzések közlésére, ezzel orientálva a könyvtárak irányításáért
felelős szerveket a döntéshozatalban.46
A Könyvtáros évtizedeken keresztül a kulturális tárca lapjaként jelent meg, a rendszerváltás időszakában (1989-től) azonban a Művelődési Minisztérium megvonta támogatását
a folyóirattól. Ettől kezdve sorsa bizonytalanná vált, s a különféle kiadói félmegoldásokat
követően 1992 elején megszűnt.
Utóda az ugyanez év decemberében megindított Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (szakmai
„becenevén”: 3K) lett, jelenleg is ezt a címet viseli. A folyóirat újraindítása a szakmai öszszefogás szép példája. Alapítói:
− a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Könyvtári Osztálya
− a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
− a Könyvtári és Informatikai Kamara
− az Országos Széchényi Könyvtár
− és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
kiadását pedig a Könyvtárellátó vállalta.
46

Ld. erről bővebben az akkori főszerkesztő értékelését: GERŐ Gyula, Tiszta profillal – tiszta lappal. Jelentés
a Könyvtáros utolsó négy évéről 1977–1980. Könyvtáros,31. évf. 7. sz. (1981), pp. 403–404.
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A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros és elődje, a Könyvtáros a Könyv és Nevelés című folyóirat szünetelése idején fokozott figyelemmel kísérték az iskolai könyvtári munkát, az
olvasóvá nevelés kérdéskörét. Az 1999-ben újraindult Könyv és Nevelés megjelenése óta
ezek a témák visszafogottabb számban és terjedelemben, de továbbra is helyet kapnak a
lap hasábjain, általában a Műhelykérdések rovatban. A lap jelenlegi számait rendszerint a
Könyvtárpolitika rovat nyitja, amely a könyvtárügy aktuális kérdéseit tárgyaló publikációkat közöl. A legtöbb számban megtaláljuk a Perszonália rovatot, amelyben a szakma neves
képviselőivel készült interjúk olvashatók, de ide kerülnek a nekrológok is. A História a
közelmúlt szakmatörténetébe avatja be az olvasót, a Könyv rovat pedig recenziókat közöl.
A továbbra is döntően közkönyvtári irányultságú 3K-nak évi 12 száma jelenik meg. Kiadói között ma is ott találjuk a két hazai könyvtáros szervezetet, a nemzeti könyvtárat és a
kulturális minisztériumot. Rendszeres támogatásban részesíti a lapot a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma is.


A 3K-nak időnként különszámai is megjelennek. Nézzen utána, hogy milyen témákat tárgyalnak!
10.3.3.3 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

1954-ben indult a folyóirat, amikor a magyar könyvtárügy a II. világháborús pusztításokat valamelyest kiheverve erőteljes fejlődésnek indult. A már többször említett 1952-es
minisztertanácsi határozat nyomán megalakult az Országos Könyvtárügyi Tanács, és megkezdődtek az 1956-os könyvtári törvény előkészítő munkálatai is. Erre az időszakra tehető
a könyvtári szaksajtó differenciálódása is, a könyvtári rendszer tagolódásának megfelelően.
A Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója címen indult folyóirat célja a műszaki könyvtárak módszertani segítése volt, s az Országos Műszaki Könyvtár módszertani kiadványsorozatának tagjaként jelent meg. Később, a szakterület fejlődéséhez igazodva a műszaki tájékoztatás tudományos és szervezeti kérdéseivel is egyre gyakrabban foglalkozott, s kiemelt
területként kezelte a szakirodalmi dokumentáció műhelykérdéseit. Címét a kibővült feladatkörnek megfelelően 1963-ban változtatta Tudományos és Műszaki Tájékoztatásra. Ekkor már évi 10 száma jelent meg a korábbi kéthavi periodicitással szemben.
A TMT ma Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat alcímmel, évi 12 számban
jelenik meg a létrehozó jogutóda az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
kiadásában. Rendszeres támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap. Az 1960-as években kialakított profiljának megfelelően ma is a szakirodalmi tájékoztatás gépesítésével és automatizálásával, a különböző osztályozási és információkereső rendszerek változásainak és fejlődésének tanulmányozásával, a szakkönyvtári munka elemző értékelésével foglalkozik. Rendszeresen teret biztosít a különböző
szakmai kongresszusokról, konferenciákról készült beszámolóknak, s az egyes témák részletesebb bemutatására gyakran jelennek meg tematikus számai. Hagyományos rovatai mellett az 1980-as évek végétől megjelentek az újak is – Online hírek; CD-ROM hírek – alkalmazkodva a megváltozott tájékoztatási gyakorlat és módszertani kultúra igényekhez.
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8. kép
A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás egy száma 1966-ból.
Forrás: http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/normal/irat/tmt_196601.jpg
10.3.3.4 Könyvtári Figyelő
Egy évvel a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás megjelenését követően, 1955-ben
indult, Könyvtári Tájékoztató címmel. Feladata az első években a külföldi könyvtári gyakorlat hazai bemutatására korlátozódott: más országok (főleg a Szovjetunió és a szocialista
országok) könyvtári szakfolyóirataiban megjelent tanulmányok fordításait közölte. Kéthavonta jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság
Könyvtártudományi Szakosztálya kiadásában. 1959-től megjelentetését az akkor megalakult Könyvtártudományi és Módszertani Központ vette át, s ez nemcsak névváltoztatással
(Könyvtári Figyelő), hanem tartalmi módosítással is járt. Bár a folyóirat terjedelmének
meghatározó részét változatlanul a külföldi szakcikkek fordításai uralták, megjelentek mellettük a referátumok, szakirodalmi szemlék, 1962-től pedig magyar szerzők írásai, tanulmányúti beszámolói is. Ebben az időszakban a Könyvtári Figyelőt új, nagyszabású feladat
ellátására is kiszemelték a vezető szakemberek. Miután a Magyar Könyvszemle egy tudományos akadémiai döntés következtében egyértelműen a történeti profil irányába fordult,
szükség lett egy új, a könyvtárügyet tudományos szemlélettel és alapossággal tárgyaló
folyóiratra. Ezt a feladatot kellett felvállalnia a Könyvtári Figyelőnek.
A folyóirat átalakulása fokozatosan, tervszerűen valósult meg. Egyre nagyobb teret
szentelt az elméleti könyvtári kutatások anyaga közreadásának, s figyelemmel kísérte a
könyvtárgépesítés kérdéseit is. Tekintve azonban, hogy ez utóbbi témakörrel a természetés műszaki tudományok területén behatóan és részletekbe menően foglalkozott a TMT is, a
Könyvtári Figyelő elsősorban a társadalomtudományi tájékoztatás, a humán kultúra közvetítésének kérdéseire helyezte a hangsúlyt. Nem kötelezte el magát egyetlen könyvtártípus
mellett sem, de valamennyit megszólította, a közkönyvtárakat éppúgy, mint a különböző
tudományterületek felsőoktatási vagy szakkönyvtárait.
1991-től a folyóirat „új folyam”-ot indított, ezzel is utalva a tartalmában történt változásokra. Ezek a változások lényegében a folyóirat kezdeti profilja felé mutattak, leglényege88
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sebb elemük a Külföldi folyóiratfigyelő rovat megindítása volt. Ez a rovat az indulás éveiben még a folyóirat szerves részét képezte, majd kivált onnan és hosszú időn keresztül
önálló kiadványként: Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom címmel jelent meg.
Visszatérése a folyóirat hasábjaira együtt járt a külföldi témájú publikációk számának fölerősödésével.
A Könyvtári Figyelő ma évi 4 számban, az OSZK kiadásában jelenik meg, támogatja a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma. Tartalmát tekintve rendszeresen
foglalkozik a hazai könyvtárügy aktuális kérdéseivel, Kitekintés rovatában pedig a külföld
könyvtárügyét bemutató írások, nemzetközi konferenciák anyagai jelennek meg. Folyamatosan közli az OSZK, valamint a Könyvtári Intézet könyvtártudományi szakkönyvtára által
beszerzett külföldi és hazai referensz művek recenzióit, van CD-ROM bemutató és Könyvszemle rovata is. Az új folyam indulása óta rendszeresen a folyóirat részeként jelenik meg
a már említett Külföldi folyóirat-figyelő, amely a külföldi szakfolyóiratokat szemlézi, s a
hazai gyakorlatban is hasznosítható tartalmú tanulmányokról közöl referátumokat az alábbi
témakörök szerinti bontásban:
− könyvtár- és információtudomány
− könyvtár- és tájékoztatásügy
− könyvtárak és tájékoztatási intézmények
− munkafolyamatok és szolgáltatások
− tájékoztatási rendszerek
− vezetés, irányítás
− felhasználók és használat
− információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés
− könyvtárgépesítés, könyvtárépület.
10.3.3.5 Könyv és Nevelés
Az Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum utóda, az 1958-ban újjászervezett Országos Pedagógiai Könyvtár 1959-től jelentette meg az Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatóját. Az időszaki kiadvány legfontosabb célja az iskolai könyvtárak munkájának
módszertani gondozása volt: az OPK, mint hálózati központ ebben a formában igyekezett
egyetlen, ám annál népesebb hálózatát összetartani és működtetni.
Az iskolai könyvtárak fejlődésével a folyóirat tartalma is változott, módosult: a szorosan vett módszertani kérdéseken túl a szűkebb szakterület elméleti kérdéseinek tárgyalására is vállalkozott. Kiadója és szerkesztői a tartalmi változásokat új címmel is jelezni kívánták, így 1966-tól Könyv és Nevelés néven jelent meg a folyóirat. Írásai a könyv, az olvasás
szerepének vizsgálatával, népszerűsítésével és az iskolai könyvtárak műhelykérdéseivel
egyaránt foglalkoztak. Nemcsak a könyvtárosok és a pedagógusok, a szülők körében is
nagy népszerűséget élvezett például az Ifjúság és irodalom című rovata, amely gyermekkönyvek, ifjúsági regények, versek részletes, elemző bemutatását tartalmazta. A korabeli
irodalmi folyóiratok, sőt a magazinok, képes hetilapok folyamatosan ontották a különböző
témájú és színvonalú könyvismertetéseket, elemzéseket, de ezek szinte mindegyike a felnőttek irodalmát vette célba. A Könyv és Nevelés volt gyakorlatilag az egyetlen orgánum,
amely ezt a fontos feladatot elvállalta, s igen magas szinten művelte hosszú időn keresztül.
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Városi, megyei könyvtárakban, pedagógiai szakkönyvtárakban, az OPKM-ben és
az interneten megtalálhatók a Könyv és Nevelés korábbi folyamának számai. Keresse meg bennük az Ifjúság és irodalom rovatot és olvasson el néhány könyvismertetést, elemzést!

Rendszeresen foglalkozott a lap a könyv- és könyvtárhasználatra nevelés kérdéseivel is.
Elméleti útmutatásai mellett gyakorlati segítséget is nyújtott az iskolai és gyermekkönyvtárosok számára, pl. könyves tanórák, csoportos gyermekfoglalkozások forgatókönyveinek
közlésével.
1987 és 1999 között nem jelent meg a Könyv és Nevelés. Ebben az időszakban a
Könyvtáros, majd utóda, a 3K hasábjain látott napvilágot több-kevesebb rendszerességgel
egy-egy, a gyermekek olvasáskultúrájával, vagy az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos írás,
de ez nem pótolta a korábban rendszeresen megjelenő folyóiratot. Az 1999-ben újraindult
lap ismét a Könyv és Nevelés címet viseli. Az oktatás jelenlegi problémáira megoldást
keresve, korszerű eszközökkel és módszerekkel kívánja segíteni az iskolai könyvtárakat.


És most következzék ismét egy feladat! Az előző fejezetekből megtanulhatta, milyen szempontok alapján végezzük el egy folyóirat vázlatos tartalmi elemzését, s
milyen adatokat jegyzünk fel az azonosítás érdekében. Alkalmazza ismereteit:
vegye kézbe valamelyik könyvtárban a Könyv és Nevelés 1999 óta megjelent
számait, és végezze el az elemzést!
10.3.3.6 Könyvtári Levelező/Lap

A legfiatalabb nyomtatott szaklap 1989 májusában indult a Könyvtártudományi és
Módszertani Központ kiadásában. Szándéka: frissen tudósítani a könyvtárak mindennapjairól, vagy jeles eseményeiről, aktuális híreket közölni a könyvtárügyben zajló változásokról. A lap – címében is utal erre – a könyvtárosok beszámolóinak, leveleinek is rendszeresen teret biztosít, s érdeklődéssel figyeli a határon túli magyar könyvtárak és könyvtárosok
tevékenységét, munkáját. Számítógépes rovata az e területen még gyakorlatlan, vagy csak
kevéssé gyakorlott könyvtárosokat segítő útmutatókat, módszertani írásokat közöl. A cikkek, beszámolók mellett a könyvtáros szervezetek (IKSZ, MKE) hírei is folyamatosan
bekerülnek a lapba.
A folyóiratot néhány hónapos kényszerszünetet követően 1996-tól az Informatikai és
Könyvtári Szövetség adja ki, évente 12 száma jelenik meg.47

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Áttekintettük a hazai könyvtárosképzés tereit, a képzés tartalmát és szerkezetét, majd
kitértünk a legfontosabb szakmai szervezetekre. Létrejöttük sorrendjében megismertük
hazai könyvtáros szaklapokat. Tettük mindezt abból a megfontolásból, hogy az olvasó
árnyaltabb képet kaphassunk a szakma hazai viszonyairól, illetve nemzetközi kontextusairól.

47
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A nyomtatott könyvtári szakfolyóiratok számbavételével részletesebben foglalkozik POGÁNY György
írása: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története. Könyvtári Figyelő, 1. rész: Úf. 6. = 42. évf. 4. sz.
(1996), pp. 585–596.; 2. rész: Úf. 7. = 43. évf. 1. sz. (1997), pp. 13–25.
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10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mikor és hol indult meg Magyarországon az iskolarendszerű könyvtárosképzés?
Említsen olyan képzési formákat, amelyek az iskolai könyvtárosok felkészítésére specializálódtak!
Milyen szerepet vállalt a könyvtárosképzésben és -továbbképzésben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (jelenleg Könyvtári Intézet)?
Milyen tartalmi változások jellemzik napjaink képzési tematikáit – az előző
évtizedekhez viszonyítva?
Hogyan és milyen formákban kötelezhetők a könyvtárosok továbbképzésben
való részvételre?
Kik lehetnek tagjai az MKE-nek?
Milyen szerepet vállalt a könyvtárosképzésben és -továbbképzésben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (jelenleg Könyvtári Intézet)?
Milyen tartalmi változások jellemzik napjaink képzési tematikáit – az előző
évtizedekhez viszonyítva?
Hogyan és milyen formákban kötelezhetők a könyvtárosok továbbképzésben
való részvételre?
Kik lehetnek tagjai az MKE-nek?
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11.

LECKE: A TUDOMÁNYOK ÉS AMI KÖRÜLÖTTÜK VAN

11.1 CÉLKITŰZÉS
A tudományok rendszerének bemutatása
11.2 TARTALOM
A tudomány fogalma
A tudományok rendszerezése
A tudományok fejlődése
A tudomány mint információs folyamat
A tudományok mérhetősége: a tudomány-, szciento-, biblio-, libro-, infor-, web(o)metria

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE: A TUDOMÁNYOK ÉS A KÖNYVTÁR
11.3.1 A tudomány fogalma
A tudomány az emberi tudás szisztematikus, igazolt ismeretekre épülő rendszere. Általában különbséget tesznek a tudomány, illetve a különböző tudományos diszciplínák, más
néven szaktudományok vagy tudományszakok között. A mai felfogás szerint az egyes tudományokat tárgyterületeik szerint (mit kutatnak? – pl. az élő természetet) és módszereik
(pl. empirikus) szerint különítik el egymástól. Ugyanakkor minden tudományra alkalmazhatók a következő ismérvek:
1. a megalapozásra való irányultság, azaz a tudásnak (episztémé) és a puszta vélekedésnek (doxa) a megkülönböztetése,
2. a racionális érvelés,
3. a tények tapasztalati igazolhatósága vagy cáfolhatósága, illetve ennek
interszubjektív elismerése a tudósközösség részéről.
A tudomány azzal az igénnyel lép fel, hogy a dolgokat olyanoknak mutassa be, amilyenek azok valójában. A 20. század harmadik harmadától megfigyelhető a különböző tudományterületek továbbfejlődése, határterületeik összeolvadása (interdiszciplínák megjelenése)
és a technikával egybekapcsolódott tudományok iránti szkeptikus hangok felerősödése is.
11.3.2 A tudományok rendszerezése
A tudomány önmegértése a történelem különböző korszakaiban más és más alakot öltött, de a rendszerezés a filozófiai (logikai) felosztás eljárásán nyugszik. Például Arisztotelész, aki elsőként látta be a mindenki számára mindenkor érvényes tudomány-meghatározás lehetetlenségét, a tudományokat elméletiekre, illetve gyakorlatiakra választotta
szét. Az elsőhöz tartozik a matematika, a fizika és a teológia (később a logika és az etika),
a másodikhoz pl. a politika és az orvostudomány.
A középkorban a skolasztika a tudományokat magukban foglaló „szabad művészetek”
(artes liberales) mellett a technikai ügyességen alapuló tudásnak (artes mechanicae) is
fontos szerepet tulajdonított.
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9. kép

Példa a tudományok rendszerére: a középkori hét szabad művészet
(miniatúra a Hortus Deliciarumból, 12. sz.)
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Az újkortól napjainkig haladva fokozatosan születtek meg és váltak el egymástól a modern természettudományok (fizika, csillagászat, kémia, földtan, biológia), amelyek fő feladata az anyag különböző megnyilvánulásainak tanulmányozása. Alapvetően a természettudományok eredményeire és a technikai gyakorlat tapasztalataira támaszkodik a műszaki
tudomány. A 19. században önállósultak a szellemtudományok, valamint kialakultak az
emberi csoportok és társadalmak összefüggését és működését vizsgáló modern társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politikatudomány, közgazdaság-tudomány, demográfia, néprajz, szociálantropológia, jogtudomány, szociolingvisztika, történettudomány stb.). A tudományok rendszerében a matematikát újabban olyan tudományágként értelmezik, amely nem tartozik sem a természet-, sem a társadalomtudományok közé.
Mindezek ismeretében teljesen kézenfekvő volt, hogy a könyvtárak tartalmi csoportosítás céljaira nagyjából azokat a rendszereket vették át, amelyek a filozófiában, a tudományokban kialakultak.
Amennyiben a kurzus lehetőséget ad rá, néhány mondatban érdemes lenne megemlékezni néhány tudományrendszerről is.
11.3.3 A tudományok fejlődése
A tudományok fejlődését ennek a leckének a keretein belül kizárólag annak bibliográfiai oldala felől közelítjük meg. Ennek során három nagy szakaszról beszélhetünk:
1. úttörő korszak,
2. kidolgozás, elterjedés;
3. konszolidáció.

Az egyes szakaszokon belül további 7-8 alpont keretében bontható ki, hogyan jut el
egy-egy tudományág az ún. próféta megjelenésétől többek között a kialakuló csoport szellemi kohéziójának biztosításán, a módszertani vitákon és a mesterszintű vagy doktori programok bevezetésén keresztül a diszciplína legális és dotált megvalósulási formáját jelentő
végcélig: az állami kutatási ösztöndíjak, valamint az alapítványok és szponzorált kutatások
megvalósulásáig.
11.3.4 A tudomány mint információs folyamat
A Francis Crick Nobel-díjas biológustól származó, mottóként választott kijelentés: „A
kommunikáció a tudomány lényege” értelmében a tudomány egyfajta információs folyamatként is értelmezhető. A folyamat (tudományos kutatás) címszavakban:
kutatás → láthatatlan kollégium; konferenciák, kongresszusok, levelezés, preprintek →
tudományos cikk megírása → folyóirat-szerkesztőség → bírálat, értékelés → módosítás:
végleges cikk → szerkesztőség → cikk megjelenése → terjesztés → értékelés, bírálat →
cikk/kutató tudományos eredményének befogadása: idézet, bírálat, vita → újabb eredmény.
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A folyamat jellemzői:
−

minden tevékenység tudományos közösségben folyik: kutatás, terjesztés, értékelés,
elismerés;
− az értékelés a kutatótársaktól és a szakértőktől függ, akik egyben versenytársak is,
jellemző a kritikai légkör;
− csak az eredetiséget értékelik;
− akkor válik valaki tulajdonává az általa létrehozott szellemi termék (tudományos
vagyon), ha közreadja azt: csak a publikálással kerül törvényesen elismert birtokába a tudósnak a saját felfedezése (→← plágium: szellemi magánvagyon eltulajdonítása).
A tudományos közösség leglényegesebb tulajdonsága az interaktivitás. Fontos tudatosítani: a szellemi tőke nem fogy, ha használják, vesznek belőle, hanem éppenséggel gyarapszik és felértékelődik!
11.3.5 A tudományok mérhetősége: a tudomány-, szciento-, biblio-, libro-, infor-,
web(o)metria
Hipotézis: az egyes tudományágak irodalma ugyanolyan rendszeres kutatásnak vethető
alá, mint bármely fizikai vagy biológiai jelenség, és ez alkalmas a tudomány állapotának,
valamint a tudományos kutatás jellemzőinek leírására.
A tudománymetria azoknak a mennyiségi módszereknek az összessége, amelyek az
információs folyamatként értelmezett tudomány vizsgálatával foglalkoznak. Törvényszerűségei statisztikus érvényességűek. (Lásd a tudományág Magyarországon készülő magfolyóiratát a http://www.akademiai.com/content/101080/ oldalon.)
A tudománymetria a tudomány információs modelljét vizsgálja, amely a tudományt
olyan önszervező rendszernek tekinti, melyet saját információáramlásai irányítanak. A
modell a tudomány fejlődését információáramlásainak fejlődésén keresztül tanulmányozza.
Így lehetőség nyílik a statisztikai módszerek alkalmazására. A tudomány időben fejlődő
folyamat, ezért mennyiségi vizsgálatnak vethetjük alá. Ha a tudományt információs folyamatként vizsgáljuk, mindenekelőtt a tudományos publikációk számának növekedését kell
időben követni, mert azokat információhordozóknak tekintjük. Érdemes a tudományos
folyóiratokat mint a kapcsolatteremtés csatornáit tanulmányozni. A bibliográfiai hivatkozások tükrözik azt a szellemi légkört, amelyben a publikáció keletkezett.
A bibliometria egyes személyek, kutatók, kutatócsoportok, intézmények tudományos
és szakirodalmi tevékenységének a mérésére, vizsgálatára alkalmazott módszer, eljárás.
Általában a szakterület kiadványaiban történő szakirodalmi hivatkozások (citátumvizsgálat) mennyisége, gyakorisága alapján tesz kísérletet a szerző és a mű népszerűségének, eredményességének a megállapítására. Kizárólagos alkalmazása téves rangsoroláshoz vezethet.
Terminológiai vita: tudomány- vagy szciento- vagy biblio- vagy infor- vagy
web(o)metria – tulajdonképpen ugyanannak a területnek a különböző megnevezései, ám
tartalmi metszetük csak mintegy 90%-ban azonos. Eltéréseik a fennmaradó 10 %-ban ragadhatók meg.
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A tudomány mérésének eszközei:
−
−
−
−

peer review = szakértői ítélet,
korábban: katalógusok, bibliográfiák,
a bibliográfiák új típusa: az SCI (Science Citation Index),
új eszköz: a számítógép.

Alkalmazási területei: könyvtár, tudomány, államvezetés, kutatásirányítás, tudományirányítás, tudománypolitika.

10. kép

A legnépszerűbb tudománymetriai bibliográfia: az SCI

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Tekintettel arra, hogy a könyvtáros munkája során az emberiség szellemi termékeivel
kerül kapcsolatba, ebben a leckében tisztáztuk a tudomány fogalmát, majd annak rendszerezésével foglalkoztunk, valamint vizsgáltuk fejlődését és mérhetőségét.

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi a tudomány fogalma?
2. Hogyan osztották fel a tudományokat a középkorban?
3. Hogyan jellemezné a tudományok mérésével kapcsolatos terminológiai vitát?
1.
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12.

ÖSSZEFOGLALÁS

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A kurzus átfogó célként vállalta, hogy a könyvtár- és információtudomány alapvetéseivel megismerteti a hallgatót, abból a megfontolásból, hogy a szakmája gyakorlásához
szükséges ismereteket jól kimunkált elméleti keretek rendszerbe illeszthesse be.
Ennek érdekében a fenti ismereteket tíz tematikus részben tárgyalta. Információ és
könyvtár viszonyából, illetve az ezt körülvevő fogalmi kérdésekből kiindulva jellemezte az
összetett relációkat. A nemzetközi és magyar könyvtári rendszer elemeit bemutatva részletesen kitért a klasszikus könyvtári feladatok gyakorlására az egyes könyvtártípusok esetén.
Mivel a könyvtár felelős a jogszerű működésért, kitértünk arra a jogi környezetre, amely
egyértelműen rögzíti a könyvtárak kötelezettségeit. A könyvtárosság szakmai hátterének
bemutatásával célunk az volt, hogy rámutassunk a képzés és a szaksajtó ügyének hazai
állapotára. Végül a tudományok rendszerezésének, mérésének lehetőségeit vizsgáltuk.
A tananyag fenti, meglehetősen sokrétű céljait két oldalról megközelítve igyekszik
megvalósítani. Egyrészt a szakirodalom szintézisét kívánja adni a sok szempontú jellemzés
érdekében, másrészt, alkalmazva az újszerű platform nyújtotta lehetőségeket, folyamatosan
biztosítja a visszacsatolás, az önellenőrzés lehetőségét a hallgatónak.
A kurzus sikeres teljesítése után a hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezik majd a
könyvtár- és információtudományról, amely mind további elméletei, mind gyakorlati ismeretei megszerzésében kapaszkodóként használható.
12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
A félév során áttekintettük azt a folyamatot, miként alakult ki az alapvető építőelemből,
azaz az adatból és információból mai, bonyolult felépítésű információs társadalmunk, és
hogyan vált a könyvtár intézménye ennek az organikus egységnek az egyik nélkülözhetetlen elemévé. Az anyag törzsrésze – a fogalmi tisztázásokat követően – a könyvtárakkal
kapcsolatos témakörök feldolgozására összpontosított (a könyvtári rendszer és összetevői,
a könyvtári szolgálat jogi szabályozása, a különböző könyvtárak helye és szerepe a rendszerben, a könyvtári rendszer szakmai háttere, a könyvtári trendek, a könyvtárügy aktuális
kérdései stb.). Harmadik blokként a tudományok rövid, kimondottan könyvtári szempontból érdekes bemutatására került sor, azon szempontok kiemelésével, amelyek nélkül a
könyvtárak működési mechanizmusai, alapvető feladatai, szolgáltatásai nem lennének érthetőek.

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA
12.3.1 Bevezetés
A bevezetés bemutatta a kurzus célkitűzéseit, tartalmi elemeit, követelményeit.
12.3.2 Adat, információ – ismeret, tudás – könyvtár
A lecke a mai, tudásalapú és információáramlás nélkül működésképtelen társadalom
alapeleméből, az adatból, illetve információból kiindulva és az abból kialakuló komplex
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információ-, valamint az azt kezelni szándékozó könyvtárhálózat bemutatásáig eljutva
nyújtott betekintést a könyvtár- és információtudomány alapjaiba.
12.3.3 Könyvtártudományi nézetek, elméletek
A lecke témája a könyvtár- és információtudományi kutatások során kialakult elképzelések, nézetek elemző áttekintése volt. Igyekeztünk megfogalmazni, hogy a tudományos
kutatás hogyan értelmezi a könyvtári tevékenységet, miben jelölte/jelöli meg a könyvtártudomány tárgyát, melyek voltak a különböző korok uralkodó nézetei e témakörben, s jelenleg milyen álláspontot képviselnek a szakterület teoretikusai.
12.3.4 A könyvtár fogalmi és funkcionális jellemzői
Ebben a leckében először azokat a jellemzőket vizsgáltuk meg, amelyek az intézmény
működésének tartalmi kérdéseit figyelmen kívül hagyva, valamilyen formai elem alapján
osztják különböző kategóriákba a könyvtárakat. Ezután a különböző könyvtártípusokat
ismertük meg a tevékenység legfontosabb tartalmi jegyei alapján történő kategorizálás
segítségével. Bár a különböző könyvtártípusok bemutatása jelen leckében csak legfontosabb tulajdonságaik felsorolását jelenthette; helyük, szerepük, feladataik elemzésére a
könyvtári rendszerrel foglalkozó leckék keretein belül térünk majd vissza.
12.3.5

A könyvtári rendszer fogalma, célja és irányítása

Ez a lecke a könyvtári rendszer felépítését, működését tárgyalta. Első feladatként megfogalmaztuk a rendszer céljait és áttekintettük a rendszerelemeket, majd az állami irányítás
megnyilvánulási formáira tértünk ki részletesebben.
12.3.6 A könyvtárügy jogi szabályozása
A lecke három jogszabállyal foglalkozott részletesen, amelyek mindegyike egy-egy
korszakon belül a könyvtári rendszer alapját képezte. Legnagyobb részletességgel a jelenleg hatályos könyvtári törvénnyel ismerkedhetett meg a hallgató. A leckét a törvény legfontosabb követő jogszabályainak felsorolása zárta.
12.3.7 A könyvtári rendszer központi szolgáltatásainak legfontosabb intézménye: az
Országos Széchényi Könyvtár
Ebben a leckében először a kulturális alaptörvény előírásaihoz igazodva vázlatosan áttekintettük a központi szolgáltatások körét, illetve az e szolgáltatások megszervezéséért
felelős intézményeket, szervezeteket. Ezután került sor az Országos Széchényi Könyvtár
részletes bemutatására. Az első oldalakon bejártuk azt az utat, melynek során egy nemes
lelkű magyar főúr adományából a nemzet első számú könyvtára fejlődött ki, majd elemeztük a nemzeti könyvtár feladatait. A gazdag gyűjtemény bemutatását a szolgáltatások felsorolása és ismertetése követte, s a könyvtárhasználat tudnivalói zárták a leckét.
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12.3.8

A könyvtári rendszer központi szolgáltatásait biztosító egyéb intézmények,
szervezetek

Mivel a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő
központi szolgáltatások ellátásában az Országos Széchényi Könyvtár mellett más intézmények, szervezetek is részt vesznek, az előző leckében ezeket tekintettük át, részletesen
kitértünk tevékenységi köreikre.
12.3.9 A különböző könyvtárak helye és szerepe a rendszerben
A közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak helyzetének tanulmányozását követően a
rendszer többi könyvtárának helyét és szerepét is vizsgáltuk. E könyvtárak egy része az
1997. évi kulturális alaptörvény hatálya alá esik, tehát feladatai vannak a nyilvános könyvtári ellátásban. Más részük az olvasók egy-egy szűkebb rétegének kiszolgálásával kapcsolódik a rendszerhez. Ebben a leckében foglalkoztunk azokkal a könyvtárakkal is, amelyek
az elektronizáció könyvtári alkalmazásának eredményeként alakultak meg.
12.3.10 A könyvtári rendszer szakmai háttere
Áttekintettük a hazai könyvtárosképzés tereit, a képzés tartalmát és szerkezetét, majd
kitértünk a legfontosabb szakmai szervezetekre. Létrejöttük sorrendjében megismertük
hazai könyvtáros szaklapokat. Tettük mindezt abból a megfontolásból, hogy árnyaltabb
képet kaphassunk a szakma hazai viszonyairól, illetve nemzetközi kontextusairól.
12.3.11 A tudományok és ami körülöttük van
Tekintettel arra, hogy a könyvtáros munkája során az emberiség szellemi termékeivel
kerül kapcsolatba, ebben a leckében tisztáztuk a tudomány fogalmát, majd annak rendszerezésével foglalkoztunk, valamint vizsgáltuk fejlődését és mérhetőségét.
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1 BEVEZETÉS
[nincs kérdés]

2 A KÖNYVTÁRAK A MŰVELŐDÉS RENDSZERÉBEN, A KÖNYVTÁRTÖRTÉNET TÁRGYA
ÉS JELENTŐSÉGE
2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Vázolja a művelődés fogalmi rendszerét és helyezze el abban a könyvtárt!
Említse meg a könyvtártörténet tárgyának három értelmezését és kapcsolódását a
társadalomtudományokhoz!
2.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Melyik a kakukktojás a művelődés tevékenységi oldalának említett mozzanatai
között!
a. alkotás
b. befogadás
c. információ
d. felhalmozás
2/ Milyen helyet foglal el a könyvtár a művelődés intézményi oldalán?
a. kifejezetten az információhordozók felhalmozására hivatott
b. a könyvtár a művelődési tevékenység bármely oldalához kapcsolódhat
c. a könyvtár pusztán a dokumentumok, információk közvetítésének intézménye
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3/ Igaz-e az alábbi állítás?
A könyvtárak históriai fejlődésének egyik meghatározó jellegzetessége az
egyetemességre törekvés.
HAMIS
IGAZ
2.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Jelölje meg azokat a fogalmi elemeket, amelyek nem tartoznak a művelődés
eszköz- és módszer-oldalához!
a. feltárás
b. könyvtárépület
c. olvasás
d. számítógép
e. feliratok
1/B Melyik a helyes a kulturális befogadás (elsajátítás) és a könyvtár kapcsolatát
érintő megállapítások közül?
a. a könyvtár az információk befogadásának (elsajátításának) egyik fontos,
nélkülözhetetlen helyszíne
b. a könyvtár és az információk befogadásának mozzanata elválik egymástól
c. a könyvtár szerepe kizárólag a dokumentumok rendelkezésre bocsátása
1/C Melyik állítás igaz?
a. a kulturális irányítás (művelődéspolitika) és a könyvtár teljesen független
egymástól!
b. a polgári korban és napjainkban a könyvtárak tevékenységét jelentős
mértékben befolyásolja a kulturális irányítás (tágabban a politikai irányítás)
2/A Hogyan fogalmazható meg a könyvtárak társadalmi meghatározottsága?
a. a könyvtár csupán az egyes emberek szórakoztatását szolgáló intézmény
b. a könyvtárak léte, lehetőségeik köre a mindenkori gazdasági, politikai,
technikai, kulturális feltételektől, eszmei áramlatoktól függ
c. a könyvtár szerepét kizárólag a könyvtárosok felkészültsége befolyásolja
2/B Igaz-e a következő megállapítás?
A könyvtártörténet elősegíti a könyvtárosok szakmai hivatástudatának,
önbecsülésének kialakulását, elmélyülését.
HAMIS
IGAZ
2/C Mit jelent a folytonosság és a megszakítottság a könyvtárak történeti
fejlődésében?
a. a könyvtárak élete földrajzilag tagolódik, megoszlik
b. a könyvtárak tevékenysége az évezredek folyamán semmit sem változott
c. a könyvtár a hagyomány és a megújulás műhelye, intézménye

3 AZ ÓKORI KÖNYVTÁRAK
3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Mit jelent az ókori mezopotámiai és egyiptomi könyvtárak kettős, levéltárikönyvtári funkciója?
Mivel magyarázható, hogy a római birodalom könyvtáraiban latin és görög nyelvű
könyveket őriztek?
3.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Mikor volt a ninivei könyvtár fénykora?
a. Kr. e. XI-X. század
b. Kr. e. VI. század
c. Kr. e. VII. század
2/ Miben látja Kallimakhosz tevékenységének könyvtár- és művelődéstörténeti
jelentőségét?
a. megalkotta az alexandriai könyvtár katalógusát és ez egyben a görög irodalom
első bibliográfiája és az első tudománytörténeti áttekintés
b. jeles költő volt
c. tanítóként tevékenykedett
3/ Melyik nyelv használta a könyvtár megnevezésére a bibliothekai szót?
a. sumer
b. görög
c. latin
3.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Válassza ki a felsoroltak közül az agyagtábla könyvtárakat!
a. Pergamon
b. Ninive
c. Kósz
d. Ebla
e. Pella
1/B Melyik egyiptomi könyvtártípusba sorolható Edfu gyűjteménye?
a. fáraói
b. hivatali
c. szentély (templomi)
d. előkelők magángyűjteménye
1/C Milyen szervezetben működtek az ókori Kínában a császári könyvtárak?
a. a Könyvtári Hivatal központi irányításával
b. a tartományi főnökök vezetésével
c. a papok felügyeletével
2/A Mivel magyarázható a klasszikus görög könyvtári kultúra megkésettsége?
a. az alacsony kulturális színvonallal
b. a verbális (szóbeli) kultúra meghatározó voltával
c. a városállamok közötti konfliktusokkal
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2/B Válassza ki azt a két indítékot, amelyek Alexandria uralkodóit a királyi könyvtár
alapításában vezérelték!
a. a meghódított területek hellenizálása
b. a további területi hódítások előmozdítása
c. a görög nyelven írt dokumentumok teljességre törekvő összegyűjtése
2/C Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
a. a római nyilvános könyvtárak magánházakban működtek
b. a római nyilvános könyvtárak olyan helyen (pl. fórum), olyan épületek
(templomok, közfürdők) mellett álltak, ahol sokan megfordultak

4 A KÖZÉPKORI KÖNYVTÁRAK
4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Jellemezze a középkori bizánci, arab és nyugat-európai kultúrkör könyvtárainak
sajátosságait!
Értelmezze a reneszánsz kultúra könyvtárainak befejezettségre törekvését!
4.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Mivel járt a képromboló mozgalom a bizánci birodalomban?
a. kizárólag a templomi képek (ikonok) elpusztításával
b. a császári palotában található képek elégetésével
c. a könyvtárakban fellelhető, képes ábrázolásokat tartalmazó kódexeket is
igyekeztek megsemmisíteni
2/ Mit létesített Cassiodorus?
a. Vivarium
b. Bobbió kolostora
c. Róma első keresztény könyvtára
3/ Melyik megállapítás igaz?
a. a párizsi egyetem könyvtára újat hozott a pultkönyvtár létesítésével
b. a pultkönyvtár a kora középkori kolostori könyvtárak hagyománya
4.7. ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Hogyan alakult a bizánci császári könyvtár sorsa?
a. megsemmisült a képromboló mozgalom idején
b. a Latin Császárság idején Niceában maradt
c. az oszmán-török hódítás során 1453-ban elpusztult
1/B Jelölje meg a helyes megállapítást!
a. a középkori iszlám könyvtárak az arab kultúra elterjesztésével járultak hozzá
az egyetemes emberi művelődés fejlődéséhez
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b. az iszlám könyvtárak a keleti és az antik (görög-római) kultúra értékeinek
átmentésével, közvetítésével járultak hozzá az egyetemes emberi művelődés
fejlődéséhez
c. az iszlám könyvtáraknak nincs semmiféle művelődéstörténeti jelentősége
1/C Párosítsa a személyeket és a földrajzi neveket!
Alkuin
Isidorus
Lajos, IX.
Richard of Bury
Alkuin
Isidorus
Lajos, IX.
Richard of Bury

Anglia
Párizs
Sevilla
Tours
Tours
Sevilla
Párizs
Anglia

2/A Válassza ki az itáliai reneszánsz (humanista) könyvtárak jellemzőit!
a. nyilvánosság-igény
b. sok nyomtatott könyvük volt
c. több tízezres állományt gyűjtöttek össze
d. teljességre (befejezettségre) törekvés
2/B Ki tervezte a Biblioteca Laurenziana épületét?
a. Lorenzo da Medici
b. Michelangelo
c. Niccolo Niccoli
2/C Melyik megállapítás helytálló a pápai könyvtár késő-középkori és reneszánsz
kori fejlődését illetően!
a. a legnagyobb reneszánsz gyűjtemény, több mint háromezer ötszáz kötettel
b. a pápák képtelenek voltak kitörni a kulturális elszigeteltség állapotából

5 A KORA ÚJKORI KÖNYVTÁRAK
5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Sorolja fel a XVI-XVIII. század könyvtártípusait!
Milyen dokumentumféleségeket őriztek a kora újkori könyvtárakban?
5.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Mi volt Bodley tevékenységének jelentősége?
a. újjáteremtette az oxfordi egyetemi könyvtárt, restauráltatta az épületet,
kialakította a teremkönyvtár angliai változatát
b. a British Museum jeles könyvtárosa
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c. brit vándorkönyvtár alapítása
2/ Mikor iktatták törvénybe az első nemzeti könyvtár, a British Museum alapítását?
a. 1700
b. 1753
c. 1759
3/ Párosítsa a felsorolt személyeket a megfelelő XVI-XVIII. századi könyvtárakhoz!
Borromeo
Göttingen, egyetemi könyvtár
Clément
Madrid, Királyi Könyvtár (Escorial)
Montanus
Milánó, Biblioteca Ambrosiana
Münchhausen
Párizs, Királyi Könyvtár
Sixtus, V.
Róma, Vaticana (pápai könyvtár)
Borromeo
Clément
Montanus
Münchhausen
Sixtus, V.

Milánó, Biblioteca Ambrosiana
Párizs, Királyi Könyvtár
Madrid, Királyi Könyvtár (Escorial)
Göttingen, egyetemi könyvtár
Róma, Vaticana (pápai könyvtár)

5.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Miről nevezetes Gabriel Naudé?
a. könyvtártörténeti kutatásairól
b. katalogizálási szabályok alkotója
c. az enciklopédikus gyűjtés elveinek kifejtője
1/B Mi volt az elindítója a német városi könyvtárak XVI. századi fellendülésének?
a. Luther levele a városi tanácsokhoz
b. uralkodói támogatás
c. az angol példa követése
1/C Melyik jelentékeny könyvtár szóródott szét a Fronde-mozgalom idején?
a. a frankfurti városi könyvtár
b. Mazarin bíboros párizsi gyűjteménye
c. Brühl és Brünau grófok drezdai gyűjteménye
2/A Igaz-e a következő megállapítás?
A felvilágosodás korában a legjelentősebb magángyűjtemények a városi polgárok
tulajdonában voltak?
HAMIS
IGAZ
2/B Ki rendelte el először és mikor a nyomdai kötelespéldány-szolgáltatást?
a. IX. Sixtus pápa, 1480-as évek
b. I. Ferenc francia király, 1536–1537
c. Borromeo milánói bíboros, 1600-as évek eleje
2/C Hol szerveződtek az első egyesületi könyvtárak?
a. Anglia
b. Észak-Amerika angol gyarmatai
c. Franciaország
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6 A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A KÖZÉPKORBAN
6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen könyvtártípusok léteztek a középkori Magyarországon?
Sorolja fel a Bibliotheca Corviniana fontosabb jellemzőit!
6.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Kapcsolja össze az alábbi neveket és városokat!
Hippolit, Estei
Janus Pannonius
Taddeo Ugoleto
Vitéz János

Hippolit, Estei
Janus Pannonius
Taddeo Ugoleto
Vitéz János

Buda
Esztergom
Pécs
Várad

Esztergom
Pécs
Buda
Várad

2/ Mi jellemezte a középkori magyarországi káptalani könyvtárak összetételét?
a. sok görög kódex
b. kánonjogi kódexek magas száma
c. lelkipásztorkodással foglalkozó művek túlsúlya
3/ Melyik megállapítás helyes?
a. az európai uralkodók közül egyedül a magyar Könyves Kálmán kapta ezt a
melléknevet
b. Könyves Kálmán jelentős államelméleti munkát hagyott maga után
6.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Mikor keletkezett az első pannonhalmi könyvjegyzék?
a. 1055
b. 1086
c. 1093 táján
1/B Melyik uralkodó alatt alakult ki hazánkban a királyi könyvtár intézménye?
a. IV. Béla
b. Károly Róbert
c. Nagy (I.) Lajos
1/C Mi volt a XVI. század eleji hazai apácakolostorok könyvtárainak sajátossága?
a. jóformán csak nyomtatott könyvet őriztek
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b. a kódexek mind nagyobb hányada magyar nyelven készült
c. sok világi tartalmú művet szereztek be
2/A Hol volt a Bibliotheca Corviniana helye?
a. a budai királyi palota földszintjén
b. a visegrádi királyi várban
c. a budai királyi palota keleti frontjának első emeletén
2/B Melyik megállapítás helyes?
a. Mátyás király könyvtárának összetételét a humanista teljességre törekvés
jellemezte
b. Mátyás király nem a nyomtatott könyvek elhelyezését a könyvtárában
c. a Bibliotheca Corviniana egyaránt tartalmazott görög és latin kódexeket
2/C Igaz-e , hogy a Bibliotheca Corviniana az eddigi magyar könyvtártörténet
csúcsteljesítménye?
HAMIS
IGAZ

7 A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A KORA ÚJKORBAN ÉS A FELVILÁGOSODÁS
IDEJÉN

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Jellemezze a XVI-XVII. századi magyarországi és erdélyi könyvtári kultúra
helyzetét!
Értékelje a hazai könyvtárügy fontosabb XVIII. századi fejleményeit!
7.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Hová került Zsámboky János magyar humanista könyvtára?
a. bécsi Hofbibliothek (udvari könyvtár)
b. nagyenyedi református főiskola
c. nagyszombati egyetem
2/ Melyik állítás helyes?
a. a nagyszombati (majd pesti) egyetem könyvtára Oláh Miklós esztergomi érsek
humanista gyűjteményéből jött létre
b. a nagyszombati (majd pesti) egyetem könyvtára a jezsuita kollégium
gyűjteményéből szerveződött
c. az egyetemi könyvtár állománya katolikus főpapok adományából gyűlt össze
3/ Kik voltak a felsorolt könyvtártulajdonosok közül főpapok?
a. Batthyány Ignác
b. Eszterházy Károly
c. Klimó György
d. Ráday Gedeon
e. Széchenyi Ferenc
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7.7. ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Igaz-e a következő megállapítás?
A reformáció során létrejött magyarországi és erdélyi protestáns felekezetek
iskoláinak könyvtárai fontos szerepet játszottak az európai kultúra közvetítésében és a
nemzeti műveltség kibontakozásában?
HAMIS
IGAZ
1/B Melyik állítás helyes a katolikus restauráció (ellenreformáció) magyarországi
könyvtárügyi fejleményeit illetően?
a. a katolikus restauráció (ellenreformáció) könyvtárügyi hatása rendkívül szűk
körben érvényesült
b. a katolikus restauráció legfontosabb könyvtárai a mezővárosokban jöttek létre
c. a jezsuita rend tudatos és sikeres iskola- és könyvtáralapító tevékenységet
folytatott
1/C Mikor lett a magyarországi egyetemi könyvtár állami (királyi) intézmény?
a. Mária Terézia uralkodása idején, 1774-ben
b. II. József rendeletileg minősítette királyi intézménynek 1781-ben
c. I. Ferenc uralkodása alatt, 1795-ben
2/A Melyik állítás a helyes?
a. a XVIII. század első felében az iskolai könyvtárak képviselték a
folyamatosságot, alapot teremtettek a laikus műveltség számára is
b. a XVIII. század első felében az iskolai könyvtárak csaknem mindegyike
megszűnt
2/B Melyik intézmény része volt az első hazai szakkönyvtár?
a. keszthelyi Georgikon
b. selmeci Bányászati Akadémia
c. szempci (szenci) Collegium Oeconomicum
2/C Kapcsolja össze a felsorolt neveket és településeket!
Bruckenthal, Samuel
Ráday Gedeon
Széchényi Ferenc
Teleki Sámuel
Tessedik Sámuel

Marosvásárhely
Nagycenk
Nagyszeben
Pécel
Szarvas

Bruckenthal, Samuel
Ráday Gedeon
Széchényi Ferenc
Teleki Sámuel
Tessedik Sámuel

Nagyszeben
Pécel
Nagycenk
Marosvásárhely
Szarvas

8 A POLGÁRI KOR KÖNYVTÁRAI
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8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Sorolja fel és jellemezze a polgári korszak könyvtártípusait!
Milyen változások történtek a polgári korban a könyvtári belső munka terén?
8.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Melyik állítás helyes?
a. a polgári fejlődés alapvetően átalakította a könyvtári rendszert
b. a polgári korban változás nélkül továbbéltek a korábbi könyvtártípusok
2/ Párosítsa a felsorolt nemzeti könyvtárakat és székhelyüket!
Bibliothèque Nationale
British Library
Deutsche Bücherei
Lenin Könyvtár
Library of Congress
Österreichische
Nationalbibliothek (Hofbibliothek)

Bécs (Wien)
Lipcse (Leipzig)
London
Moszkva
Párizs
Washington

Bibliothèque Nationale
British Library
Deutsche Bücherei
Lenin Könyvtár
Library of Congress
Österreichische
Nationalbibliothek (Hofbibliothek)

Párizs
London
Lipcse (Leipzig)
Moszkva
Washington
Wien (Bécs)

3/ Mi fűződik a felsoroltak közül Putnam nevéhez?
a. a Library of Congress épületének tervezése
b. az IFLA megszervezése
c. a washingtoni nemzeti könyvtár nyomtatott katalóguscéduláinak forgalmazása
8.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Melyik alapmodellbe tartozik a szovjet könyvtárügy szervezése és fenntartása?
a. centralizált
b. decentralizált
c. átmeneti
1/B Mi a címe a ma is megjelenő könyvtári szaklapnak?
a. Serapeum
b. New York Herald
c. Library Journal
1/C Ki indította az első amerikai egyetemi könyvtáros-képző tanfolyamot?
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a. Putnam
b. Edwards
c. Dewey
2/A Mikor alapították a Deutsche Bücherei-t?
a. 1912
b. 1913
c. 1916
2/B Jelölje meg azokat a mozzanatokat, amelyek Panizzi munkásságának jellemzői
közé tartoznak!
a. az angol könyvtáros-képzés megszervezése
b. British Museum olvasótermének eltervezése
c. címleírási kánon (szabályzat) megalkotása
d. könyvtárközi kölcsönzés megindítása
e. a nemzeti könyvtár működési alapelveinek megfogalmazása
2/C Hol és mikor nyílt meg az első közpénzen fenntartott public library?
a. London, 1849
b. New York, 1870
c. Peterborough, 1833

9 AZ EGYETEMESSÉG GONDOLATA NAPJAINK KÖNYVTÁRÜGYÉBEN
9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen változások figyelhetők meg az ún. hagyományos könyvtártípusok
fejlődésében?
Mutassa be a számítástechnika térhódítását a könyvtárak életében!
9.6 GYAKORLÓ TESZTEK
1/ Válassza ki a hangrögzítés eszközeit a felsoroltak közül!
a. CD
b. dagerrotípia
c. fonográf-henger
d. hangszalag
e. telefax
f. telefon
2/ Hogyan akarták megvalósítani az egyetemes bibliográfiai számbavétel (UBC/IM)
programját?
a. kartotékon (cédulán) készített világkatalógusként
b. teljességre törekvő szakbibliográfiák egymás mellé állításával
c. számítógépen szerkesztett nemzeti bibliográfiák összességeként
3/ Igaz-e, hogy az információs központok a második világháború után szerveződtek
meg?
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HAMIS

IGAZ

9.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Melyik állítás helyes?
a. a nemzeti könyvtárak szerepe egyre inkább a könyvarchívum funkciójának
ellátására szorul vissza
b. a nemzeti könyvtárak mind nagyobb része módszertani, kutatási és fejlesztési
központtá válik
1/B Hogyan nevezik az újfajta információhordozókat is magában foglaló
gyűjteményeket?
a. digitális könyvtár
b. médiatár
c. virtuális könyvtár
1/C Mikor fogadták el a nemzetközi bibliográfiai leírási szabványokat?
a. 1947
b. 1961
c. 1977
2/A Mit takar a hibrid (integrált) könyvtár fogalma?
a. a különféle információhordozókat (papíralapú, hangzó, képes, audiovizuális,
elektronikus stb. dokumentumokat) együtt tartalmazó gyűjtemény
b. digitalizált dokumentumok tára
c. csak online elérhető dokumentumok gyűjteménye
2/B Mi a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének angol névrövidítése?
a. FIID
b. IFLA
c. ISO
2/C Melyik állítás téves?
a. az internet lehetőséget kínál a papíralapú (nyomtatott, kéziratos stb.)
dokumentumok közvetlen megtekintésére is
b. interneten az elektronikus (digitális) dokumentumok elvileg bármikor és
bárhonnan elérhetők

10 A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A POLGÁRI KORBAN
10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Vegye számba a magyarországi könyvtári kultúra általános jellemzőit a
polgárosodás időszakában és a polgári korban!
Hasonlítsa össze az egyes könyvtártípusok fejlődését a kiegyezésig terjedő
évtizedekben, illetve a dualizmus korában!
10.6 GYAKORLÓ TESZT
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1/ Mikor épült fel Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum palotája, amely az Országos
Széchényi Könyvtárnak is otthont adott?
a. 1810-es években
b. 1836–1846 között
c. az 1860-as években
2/ Párosítsa az alábbi könyvtárosokat és könyvtárakat!
Erdélyi Pál
Hellebrant Árpád
Káplány Géza
Szinnyei József
Szabó Ervin
Toldy Ferenc
Erdélyi Pál
Hellebrant Árpád
Káplány Géza
Szinnyei József
Szabó Ervin
Toldy Ferenc

Egyetemi
Könyvtár,
Budapest
Egyetemi
Könyvtár,
Kolozsvár
Fővárosi Könyvtár
MTA Könyvtára
Országos
Széchényi
Könyvtár
Technológiai Könyvtár
Egyetemi
Könyvtár,
Kolozsvár
MTA Könyvtára
Technológiai Könyvtár
Országos
Széchényi
Könyvtár
Fővárosi Könyvtár
Egyetemi
Könyvtár,
Budapest

3/ Igaz-e, hogy a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége
népkönyvtárakat létesített?
HAMIS
IGAZ
10.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
1/A Jelölje meg azt a nevet, amelyik kakukktojás a felsorolásban!
a. Eötvös József
b. Klebelsberg Kunó
c. Gulyás Pál
d. Trefort Ágoston
1/B Mikor jött létre az Országos Magyar Gyűjteményegyetem?
a. 1867
b. 1897
c. 1922
1/C Melyik állítás a helyes?
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a. a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1937–1938-ban
könyvtáros-képző tanfolyamokat szervezett
b. az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ jelentős részt vállalt a
könyvtáros-képzésből
2/A Kinek a nevéhez fűződik az Országos Széchényi Könyvtár állományának
rendezése a müncheni szakrendszer szerint?
a. Barna Ferdinánd
b. Fitz József
c. Móra Ferenc
2/B Igaz-e, hogy a budapesti Egyetemi Könyvtár új (mai) épülete 1844-ben nyílt
meg?
HAMIS
IGAZ
2/C Hol és ki kísérletezett először a public library eszmény meghonosításával?
a. Debrecen, Nyireő József
b. Fővárosi Könyvtár fiókhálózata, Szabó Ervin
c. Vidéki nagyvárosokban, Gulyás Pál

11 A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRI STRUKTÚRA ÉS FONTOSABB INTÉZMÉNYEI
11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi a véleménye a szocialista kísérlet évtizedeinek magyarországi könyvtárügyéről?
Értékelje az ún. rendszerváltást követő időszak hazai könyvtári kultúrájának
fejlődését!
11.6 GYAKORLÓ TESZT
1/ Mikor keletkezett a második könyvtári törvényerejű rendelet?
a. 1949
b. 1958
c. 1976
2/ Melyik állítás helytelen?
a. az Országos Széchényi Könyvtár 1946-ban indította a kurrens magyar nemzeti
bibliográfiát
b. a kurrens magyar nemzeti bibliográfiát a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium indította 1949-ben
3/ Miről szól az 1997. évi CXL. törvény könyvtárügyi fejezete?
a. az iskolai könyvtárakról
b. az egyetemi és a szakkönyvtárakról
c. a nyilvános könyvtári ellátásról
11.7 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK
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1/A Valós-e az alábbi megállapítás: a könyvtár-politikai centralizációt enyhítette az
országos könyvtárügyi konferenciák többszöri összehívása?
HAMIS
IGAZ
1/B Melyik jogszabályhoz köthető a könyvtári rendszer kialakítása, a hálózati
struktúra rögzítése?
a. 1952. évi minisztertanácsi határozat
b. 1956 évi törvényerejű rendelet
c. 1976. évi közművelődési törvény
1/C Válassza ki az alábbi címek közül a felsorolásba nem illő folyóiratokat!
a. Budapesti Könyvszemle
b. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
c. Könyvtári Figyelő
d. Magyar Grafika
e. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
f. Valóság
2/A Mikor borult fel az ún. rendszerváltást követően a hálózati elv?
a. 1990
b. 1992
c. 2000
2/B Jelölje meg az ún. rendszerváltás után létrejött újfajta szerveződések,
intézmények közül azokat, amelyek az OSZK részévé váltak!
a. Magyar Elektronikus Könyvtár
b. Nemzeti Audiovizuális Archívum
c. Neumann-ház
2/C Melyik állítás téves az alábbiak közül?
a. az 1997. évi CXL. törvény az információszolgáltatást helyezi előtérbe
b. a törvény a könyvtáros fogalmát felsőfokú szakképzettséghez köti
c. a törvény kizárólag szervezeti kérdésekkel foglalkozott
d. a törvény intézkedett a Könyvtári Intézet létrehozásáról

12 ÖSSZEFOGLALÁS
[nincs kérdés]
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14.

ÁBRAJEGYZÉK

1. kép
2. kép
3. kép

A közlési vagy információs rendszerek általános modellje................................... 12
A könyvtár egykor és ma – a lényeg változatlan ................................................... 15
A Budavári Palota épülete. Forrás:
http://mek.niif.hu/02100/02185/html/img/5_186a.jpg .......................................... 53
4. kép Olvasóterem az Országos Széchényi Könyvtárban. Forrás:
http://www.origo.hu/i/0510/20051005orszagoss.jpg ............................................ 57
5. kép Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Forrás:
http://www.eger.hu/Portals/0/setak/negyedik/Liceum_konyvtar.jpg .................... 74
6. kép A Magyar elektronikus Könyvtár nyitófelülete. Forrás:
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/mek_mikes.jpg ................................... 77
7. kép A Magyar Könyvtárosok Egyesületének logója. Forrás:
http://www.mke.oszk.hu/images/logo.jpg ............................................................. 83
8. kép A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás egy száma 1966-ból. Forrás:
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/normal/irat/tmt_196601.jpg....................... 88
9. kép Példa a tudományok rendszerére: a középkori hét szabad művészet (miniatúra a
Hortus Deliciarumból, 12. sz.) .............................................................................. 93
10. kép A legnépszerűbb tudománymetriai bibliográfia: az SCI ....................................... 96
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15.
Ssz.

MÉDIAELEMEK
Fájlnév

Méret

Dátum

Típus

1.

2_v1.flv

17.67 MB

2010-09-30 10:33

video

2.

2_v1_1.flv

19.44 MB

2010-10-05 13:09

video
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16.

TESZTEK

16.1 PRÓBATESZT
SC
Kérdés
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Kérdés
Kép
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Ki volt az a 19. századi építész, aki könyvtártervezés és -építés
alapkövetelményeit megfogalmazta?
Varjas Béla
Lepoldo della Santa
Gabriel Naudé

HIBAS
HELYES
HIBAS

Melyik fogalom nem tartozik a könyvtár három, egymástól elválaszthatatlan
alkotórészei közé?
Könyv
Olvasó
Az épület

HIBAS
HIBAS
HELYES

Melyik magyar szerző írt könyvet Könyvtártan címmel?
Kudora Károly
Toldy Ferenc
Ferenczi Zoltán

HELYES
HIBAS
HIBAS

Ki nem tartozott a két világháború közötti könyvtártudomány elméleti
teoretikusai közé?
Georg Leidinger
Fritz Milkau
Martin Schrettinger

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Melyik könyvtártípus a legkisebb a felsoroltak közül?
Országos könyvtár
Regionális könyvtár
Városi könyvtár

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mennyi egy közepes állományú könyvtár állománya?
Tízezer és százezer könyvtári egység közé tehető
Ezer és tízezer könyvtári egység közé tehető
Százezer és kétszázezer könyvtári egység közé tehető

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mikor indították el először a többször is megújuló a NIIF Programot?
Az 1970-es években
Az 1980-as években
Az 1990-es években

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mi az OSZIR?
Országos Szakirodalmi Információs Rendszer
Országos Szakirodalmi és Információs Rendszer
Országos Szépirodalmi Információs Rendszer

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mi volt a baj az 1956-os „könyvtári törvény” által létrehozott hálózattal?
A túlzott hierarchizáltság
A laza ellenőrzés
Az ideológiai háttér hiánya

HELYES
HIBAS
HIBAS
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Melyik szakmai fórum volt az előzménye az 1976-os törvényerejű rendeletnek?
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves közgyűlése
A Könyvtári Kuratórium ülése
A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia

HIBAS
HIBAS
HELYES

Kinek az adománya alapozta meg a nemzeti könyvtárat?
Széchenyi István
Széchényi Ferenc
Széchényi György

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mikor nyitotta meg kapuit a nemzeti könyvtár?
1800
1801
1803

HIBAS
HIBAS
HELYES

Oldja fel a betűszót: KELLÓ!
Könyvtárellátó Közhasznú Iroda
Könyvtárellátó Közhasznú Szövetkezet
Könyvtárellátó Közhasznú Társaság

HIBAS
HIBAS
HELYES

Oldja fel a betűszót: ODR!
Országos Dokumentumellátó Rendszer
Országos Dokumentációs Rendszer
Országos Dokumentumellátási Rendszer

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Mi volt a rendszerváltással járó legmarkánsabb változás könyvtáros
szempontból?
Változás a könyvtárak fenntartásában
Változás a feldolgozó munkában
Változás a tájékoztató tevékenységben

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik törvény rendelkezett a könyvtárak önkormányzati fenntartásáról a
rendszerváltás után?
Az 1997. CXL törvény
Az 1999. évi LXXVI. törvény
Az 1991. XX. törvény

HIBAS
HIBAS
HELYES

Legnagyobb részben kikből áll az MKE tagsága?
Könyvtárosok és könyvtáros hallgatók
Érdeklődő civilek
Könyvkiadók és könyvkereskedők

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik nemzetközi szervezet tagja az MKE?
FID
IFLA
LIBER

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mit jelent az „episztémé” szó?
Tudás
Vélekedés
Tapasztalat

HELYES
HIBAS
HIBAS
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SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

Mit jelent: interdiszciplináris?
Több tudományterületre kiterjedő
Többoldalú
Tudományterületen kívüli

HELYES
HIBAS
HIBAS

16.2 PRÓBAVIZSGA A.
SC
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Válasz
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Ki tartott előadást a budapesti Francia Intézetben a könyvtár változó
paradigmájáról 1997. szeptember 25-én?
Monok István
Papp István
Moldován István

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mit nevezünk másodlagos szóbeliségnek?
Egy kép- és hangrögzítéshez kapcsolódó fogalmat
Az írásbeliség ellenpárját
A könyvtárak szolgáltatásainak az összességét

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik állítás nem igaz?
Az elektronika megjelenése lehetővé tette az olvasásszociológiai HELYES
vizsgálatokat
A számítógépek elterjedése jelentős változásokat eredményezet a HIBAS
könyvtári szolgáltatások igényeiben
Az
elektronika
megjelenése
változásokat
hozott
a HIBAS
könyvtárhasználati szokásokban.
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Mikor vált a könyvtár intézménye és a hozzá kapcsolódó tevékenységek
összessége tudományos elgondolások, vizsgálatok tárgyává?
A 17. század végén
A19. század elején
A 20 század közepén

HIBAS
HELYES
HIBAS

Melyik nem nagykönyvtár?
Egyetemi könyvtár
Iskolai könyvtár
Megyei könyvtár

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mikor foglalkoztak először törvényben a magyar könyvtártípusokkal?
1950-es évek
1960-as évek
1970-es évek

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mik alkotják az OSZIR gerinchálózatát?
Húsz-harminc magkönyvtár
Öt-tíz magkönyvtár
Húsz-harminc közkönyvtár

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik törvény alapján kezdte meg működését a Nemzeti Kulturális
Alapprogram?
1997. évi CXL. törvény
Az 1956-os könyvtári törvény
Az 1993. évi XXIII. törvény

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Mik alkotják az OSZIR gerinchálózatát?
Húsz-harminc magkönyvtár
Öt-tíz magkönyvtár
Húsz-harminc közkönyvtár

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik törvény alapján kezdte meg működését a Nemzeti Kulturális
Alapprogram?
1997. évi CXL. törvény
Az 1956-os könyvtári törvény
Az 1993. évi XXIII. törvény

HIBAS
HIBAS
HELYES

Milyen fogalmat vezetett be az 1976-os jogszabály a könyvtárak hálózati
együttműködése kapcsán?
Alapellátás
Együttműködési körök
Digitális szakadék

HIBAS
HELYES
HIBAS

Az 1997. évi CXL. törvény melyik része foglalkozik a könyvtárüggyel?
I.
II.
III.

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mikor vette fel a nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár nevet?
1803
1808
1949

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Mikor szerezte meg a nemzeti könyvtár a kötelespéldány-jogot?
1804
1808
1946

HELYES
HIBAS
HIBAS

Oldja fel a betűszót: MANCI!
Magyar és Nemzetközi Cikkek
Magyar és Nemzetközi Cikkbibliográfia
Magyar és Nemzetközi Cikkadatbázis

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik intézmény volt a Könyvtári Intézet jogelődje?
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
Könyvtári Kuratórium
Központi Könyvtári Iroda

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mikorra tehető az közkönyvtár típusának kialakulása?
A 17-18. század fordulójára
A 18-19. század fordulójára
A 19-20. század fordulójára

HIBAS
HIBAS
HELYES

Melyik korban kezdődött meg Magyarországon az iskolai könyvtárak
kialakulása és elterjedése?
A reformáció idején
Már a honfoglalással
Az 1848-as forradalom hatására

HELYES
HIBAS
HIBAS
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Mikor indultak az első könyvtáros tanfolyamok Magyarországon?
19. század 70-es éveitől
A II. világháború utáni években
A 20. század 70-es éveitől

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mikor indult meg a diplomát is adó könyvtárosképzés Magyarországon?
1945
1949
1956

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mi a plágium?
Szabványos hivatkozásrendszer
Empirikus kutatási módszer
Szellemi magánvagyon eltulajdonítása

HIBAS
HIBAS
HELYES

Ki kísérelte meg először a tudományok felosztását?
Arisztotelész
Szókratész
Platón

HELYES
HIBAS
HIBAS
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16.3 PRÓBAVIZSGA B.
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Melyik definíció nem értelmezhető a könyvtárra?
Dokumentumok (információk) összessége
Falak nélküli, elektronikus információt közvetítő intézmény
A felhasználói igényeket figyelmen kívül hagyó intézmény

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mi tartozik a könyvtár időbeli változói közé?
Gyűjtési és rendszerezési technikák
Az épület, ahol a gyűjteményt elhelyezik
A könyvtár alapfunkciója

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mi nem része az információtudománynak?
Könyvtártudomány
Dokumentáció
Információtörténelem

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mire esik a hangsúly a könyvtári tevékenységben Horváth Tibor szerint?
Az ismeretre
A dokumentumra
Az ismerethordozóra

HELYES
HIBAS
HIBAS

Mi nem a nemzeti könyvtár feladata?
A patriotikumok gyűjtése és archiválása
Központi szolgáltatások nyújtása
Az állomány kölcsönözhetőségének biztosítása.

HIBAS
HIBAS
HELYES

BEVEZETÉS A KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYBA

SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

SC
Kérdés
Kép
Válasz
Válasz
Válasz

Melyik nem tartozik a közkönyvtárak cél- és feladatrendszerének három
kiemelt tevékenységi köre közé?
A tanulás
A szórakozás
Az oktatás

HIBAS
HIBAS
HELYES

Melyik állítás nem igaz?
Az NKA legfőbb bevételét a polgárok önkéntes felajánlása jelenti HELYES
Az NKA kiemelten kezeli a közművelődés ügyét
HIBAS
Az NKA a nemzeti kultúra támogatására szolgáló pénzalapként HIBAS
kezdete meg működését

Hány főből áll az Országos Könyvtári Kuratórium?
9 főből
19 főből
29 főből

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik állítás nem igaz?
Az NKA legfőbb bevételét a polgárok önkéntes felajánlása jelenti HELYES
Az NKA kiemelten kezeli a közművelődés ügyét
HIBAS
Az NKA a nemzeti kultúra támogatására szolgáló pénzalapként HIBAS
kezdete meg működését

Hány főből áll az Országos Könyvtári Kuratórium?
9 főből
19 főből
29 főből

HELYES
HIBAS
HIBAS
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Az 1997. évi ún. „könyvtári törvény” első fejezete nem szól:
Az állam finanszírozási kötelezettségéről
Az önkormányzatok finanszírozási kötelezettségéről
Az alapítványok finanszírozási kötelezettségéről

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mivel az foglalkozik az 1997-es „könyvtári törvény” második fejezete?
A nyilvános könyvtári ellátás feltételeivel
A nemzeti könyvtár jogállásával
A használók jogaival és a könyvtárhasználat feltételeivel

HIBAS
HIBAS
HELYES

Hol található jelenleg a magyar nemzeti könyvtár?
A parlamentben
A Nemzeti Múzeumban
A Budavári Palotában

HIBAS
HIBAS
HELYES

Mi biztosítja a hazai kiadványok teljes gyűjteményének létrehozását?
Állami finanszírozás
Kötelespéldány-rendelet
A kiadók összefogása

Melyik jogszabály
szükségességéről?

rendelkezett

HIBAS
HELYES
HIBAS

a

Könyvtári

Az 1956. évi 5. sz. sz. törvényerejű rendelet
Az 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet
Az 1997. évi CXL. törvény

Intézet

felállításának

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Melyik könyvtár keretein belül működik a Könyvtári Intézet?
Akadémiai Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
Országgyűlési könyvtár

HIBAS
HELYES
HIBAS

A II. világháború után hol került újra előtérbe az iskolai könyvtárak ügye?
Az I. Könyvtárügyi Konferencián
Az II. Könyvtárügyi Konferencián
Az III. Könyvtárügyi Konferencián

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik jogszabály hozta létre a II. világháború után az Országos Pedagógiai
Könyvtárat?
Az 1956. évi 5. sz. sz. törvényerejű rendelet
Az 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet
Az 1997. évi CXL. törvény

HELYES
HIBAS
HIBAS

1935-ben melyik szakma képviselőivel közösen alapították meg egyesületüket a
magyar könyvtárosok?
Levéltárosok
Könyvkiadók
Könyvkereskedők

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik nemzetközi szervezet fogja össze a műszaki egyetemek könyvtárait?
LIBER
EBLIDA
IATUL

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Melyik nem volt tagja a középkori hét szabad művészetnek az alábbiak közül?
Zene
Festészet
Csillagászat

HIBAS
HELYES
HIBAS

Melyik század önállósultak a szellemtudományok?
18. század
19. század
20. század

HIBAS
HELYES
HIBAS

16.4 PRÓBAVIZSGA C.
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Melyik fogalom nem sorolható a könyvár alapvető funkció közé?
A információ gyűjtése
Az információ létrehozása
Az információ feltárása

HIBAS
HELYES
HIBAS

Kinek a segítségével érheti el célját a könyvtári gyűjtemény?
A könyvtáros
Az olvasó
A könyvek

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik állítás nem igaz a könyvtárra?
A
könyvtár
lényesen
több,
mint
mechanikus HIBAS
információgazdálkodási hely
A könyvtár egy humanizált intézmény
HIBAS
A könyvtár nem lehet az interperszonális kommunikáció HELYES
kitüntetett találkozópontja
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Mivel foglalkozott Kovács Máté?
A bibliológiával
Ősnyomtatvány katalógus összeállításával
Bibliometriai elemzéssel

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik funkciójában hasonlít a felsőoktatási könyvtár és az iskolai könyvtár?
Az oktató és nevelő munka segítésében
A tudományos kutatómunka támogatásában
A helyes olvasási szokások kialakításában

HELYES
HIBAS
HIBAS

Melyik könyvtár nem sorolható a szakkönyvtárak közé?
Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Biogal Gyógyszergyár Rt. szakkönyvtára

HELYES
HIBAS
HIBAS

Hol jelenik meg a „piramis elv”?
Országos Szakirodalmi Információs Rendszer
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

HIBAS
HELYES
HIBAS

Melyik terület nem képviselteti magát az Országos Könyvtári Kuratóriumban?
A tudományos élet
A gazdasági szféra
Az egészségügy

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Hol jelenik meg a „piramis elv”?
Országos Szakirodalmi Információs Rendszer
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

HIBAS
HELYES
HIBAS

Melyik terület nem képviselteti magát az Országos Könyvtári Kuratóriumban?
A tudományos élet
A gazdasági szféra
Az egészségügy

HIBAS
HIBAS
HELYES

Az 1997. évi könyvtári törvény melyik fejezete tisztázza a nemzeti könyvtár
jogállását?
Harmadik
Negyedik
Ötödik

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mi a feladta az ún. „követő jogszabályoknak”?
A korábbi jogszabályok helyesbítése
Az új szabályozás előkészítése
A részletkérdések tisztázása

HIBAS
HIBAS
HELYES

Hogyan nem kerülhetnek a határainkon kívül megjelent hungarikumok a
nemzeti könyvtár gyűjteményébe?
Kötelespéldány-rendelet által
Nemzetközi cserével
Vásárlással

HELYES
HIBAS
HIBAS
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Mi jellemző a nemzeti könyvtár állományára?
Csak kölcsönözhető állománya van
Csak prézens állománya van
Kölcsönözhető és prézens állománya is van

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mi a címe a Könyvtári Intézet annotált kereskedelmi bibliográfiájának?
Magyar Könyvészet
Magyar Könyvszemle
Új Könyvek

HIBAS
HIBAS
HELYES

Melyik állítás igaz az ODR-re?
Az Országos Széchényi Könyvtár keretein belül működik
Tagja az Országos Széchényi Könyvtár is
Nem tagja az Országos Széchényi Könyvtár

HIBAS
HELYES
HIBAS

Mikor jelentek meg az első felsőoktatási könyvtárak?
A középkorban
A reformáció idején
Az ellenreformáció idején

HELYES
HIBAS
HIBAS

A hazai ősnyomtatvány-állomány mekkora része található az egyházi
könyvtárakban?
Kb. a fele
Kb. az egyharmada
Kb. a kétötöde

HIBAS
HIBAS
HELYES
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Mi az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének
megnevezésére használt, közismert nemzetközi betűszó?
OECD
UNESCO
IFLA

HIBAS
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Melyik hazai szakfolyóirat jelent meg korábban Könyvtári Tájékoztató
címmel?
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvtári Figyelő

HIBAS
HIBAS
HELYES

Kitől származik a kijelentés: „A kommunikáció a tudomány lényege”?
Francis Bacon
Claude Shannon
Francis Crick

HIBAS
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HELYES

Mi a Science Citation Index?
A tudomány mérésének eszköze
A tudományok nemzetközileg elfogadott rendszere
Az információ mértékegysége

HELYES
HIBAS
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