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Vezetői összefoglaló
A stratégia megfogalmazásának a célja, a szakkönyvtárak – a felsőoktatási könyvtárakkal is –
közös, a nemzeti stratégiai innovációs és tudománypolitikai célokhoz illeszkedő középtávú
fejlesztési irányainak megfogalmazása. Az elkészült dokumentum alapjául szolgálhat a
döntéshozókat segítő előterjesztések megfogalmazásához.
A stratégia a szakkönyvtárak alapértékeinek a meghatározásával, a középtávú jövőkép és a
küldetésnyilatkozat megfogalmazásával kezdődik. A fejlesztési irányok kijelölése a nemzetközi
tendenciák feltérképezésén, illetve a magyarországi felsőoktatási könyvtári stratégiában
megfogalmazott célok megismerésén alapszik. Alapul vettük továbbá a mostani dokumentumban
is közölt, a szakkönyvtárak helyzetét elemző megállapításokat, illetve a kormány által elfogadott
nemzeti stratégiák szövegét.
A helyzetelemzésből kitűnik, hogy a szakkönyvtárak sokfélék, fenntartói oldalról tagoltak,
helyzetük, általánosságban, sok szempontból hasonló a magyarországi felsőoktatási
könyvtárakéhoz. Fontos figyelembe venni továbbá azt a tényt is, hogy a közkönyvtári hálózat
helyismereti gyűjteményei, továbbá a levéltári és a múzeumi könyvtárak, a szakkönyvtári ellátás
fontos szereplői.
A helyzetelemzés másik fontos megállapítása az, hogy a magyarországi könyvtári rendszer,
működő rendszer, a feladatok elosztása a 21. századi felhasználói követelményeknek megfelel.
Közös erősségük a köz-jelleg megtartásának következetessége, annak ellenére, hogy a piaci
szereplők a könyvtári feladatok modern, jövőbe mutató részének eltulajdonításában, illetve
magukhoz vonzásában jó üzletet látnak.
A szolgáltatási tevékenység részbeni átalakítása, új feladatok vállalása mentén a magyarországi
könyvtári rendszer fenntartható. A helyzetelemzés megmutatta a nehézségeket is, és azokat a
pontokat, ahol a fenntartónak beavatkoznia kellene:
—— a finanszírozás bizonytalanságából adódó infokommunikációs lemaradás
—— a munkatársi kompetenciák avulása
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—— a humán erőforrás megtartásának – a megalázó és elfogadhatatlan fizetések miatti –
növekvő nehézségei
—— a könyvtári munkával érintőlegesen találkozó területek (szerzői jog, GDPR, stb.) jogi
szabályozásának konfúzítása
A fejlesztés kulcsterületei a nemzeti stratégiai célokhoz és a magyarországi tudomány
nemzetköziesítési követelményeihez szabottan
—— egy Országos Felsőoktatási-, és Szakkönyvtári Platform létrehozása,
—— amelyre alapozottan létrejöhet egy Országos Tudományos Információs Rendszer
—— a nemzetközi hálózatokba beágyazott magyar tudomány támogatása, a nyílt
hozzáférés, a nyílt kutatási adatok, és a nyílt tudomány elvei mentén,
—— ezzel a magyar tudomány eredményességének és innovatív erejének támogatása
—— a magyar tudomány teljességének – leíró adatokban és teljes szövegűen történő –
digitális felmutatása és megőrzése
—— részvétel egy elveiben is átalakított könyvtáros képzésben
——
Mindez a humán erőforrások folyamatos képzésével, korszerű vezetési és szervezeti kultúra
kialakításával, tudatos kommunikáció- és minőségápolás révén érhető el. A célok elérése
kormányzati beavatkozást, támogatást igényelnek.
Ahhoz, hogy a szakkönyvtárak folyamatosan átalakuló szerepük mellett eredményesen lássák
el a tudományos kutatást, az innovációs tevékenységet, és a felsőoktatást támogató, továbbá
kulturális feladataikat, elengedhetetlen
—— az egymással, a hazai és a határon túli felsőoktatási és a közkönyvtárakkal, a nemzeti
könyvtárral, és a nemzetközi könyvtári szervezettekkel való szerves együttműködés
—— a fenntartókkal való párbeszéd
—— a közép-, és a hosszú távú közös tervezés
—— további a kiszámítható jogi és gazdasági környezet.
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A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztései irányai
A hazai szakkönyvtárak távolról sem mondhatóak egységesnek, munkájuk nehezen
összehasonlítható,

fenntartójuk

különbözőek,

ennek

megfelelően

a

szakkönyvtárak

beágyazottsága is igen változatos képet mutat. Jelen javaslatunkkal egy részről fel kívánjuk
hívni a könyvtárszakmai szakmapolitika figyelmet a szakkönyvtárak jelentőségére és a
szakkönyvtárakban rejlő erőforrásokra, melyek sok esetben láthatatlan módon járulnak hozzá a
hazai tudományos versenyképesség megteremtéséhez.
A szakkönyvtárak alapértékei
• Feladatmegosztáson alapuló nyilvánosan hozzáférhető információs bázisok.
• Különböző felhasználói csoportok professzionális kiszolgálása.
• Tudomány népszerűsítése ismeretterjesztő programokon keresztül.
• Együttműködésre és innovációra nyitott, gyorsan alkalmazkodó szakembergárda.
• A nemzeti tudományos-, és kulturális örökség szakszerű és nyitott ápolása, közreadása és
egyben megőrzése.
Jövőkép
2022-re a szakkönyvtárak a megújuló könyvtári rendszer mozgatórugói, a könyvtári hálózati
feladatok ellátásnak kulcsszereplői, a nyílt hozzáférésű dokumentumok őrzői és szolgáltatói
lesznek. A szakkönyvtárak az egyetemi könyvtárakkal együttműködve a tudományos
kutatástámogatási rendszer fenntartói, fejlesztői, a magyarországi innovációs tevékenység
szakirodalmi ellátói.
Küldetésnyilatkozat
A hazai szakkönyvtárak a nemzeti tudásvagyon és kulturális örökség őrzői és szolgáltatói. A
szakkönyvtárak által felhalmozott különböző tudományos dokumentumokhoz kutatástámogató
munkájuk révén hozzáadott értéket teremtő és szolgáltató intézmények. Munkájukkal az adott
szakterületet művelő szakembereket, kutatókat, egyetemi hallgatókat segítik.
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Nemzetközi kitekintés
A hazai könyvtári rendszeren belül működő országos szakkönyvtárak az európai könyvtári
rendszerekből hiányoznak, más feladatmegosztáson alapulnak, így a külföldi trendek
számba vételénél semmiképpen nem szabad elszakadni azoktól hagyományoktól, amelyek
a hazai gyűjtemények feladatrendszerét alakították. A nemzetközi fejlesztési irányok közül
kiemelkedően a LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherce) által kijelölt irányok,
hiszen a 40 országban jelenlévő, 430 tudományos, egyetemi vagy nemzeti könyvtárat képviselő
szervezet átfogó képet alkotott a szakmánk előtt álló kihívásokról. Jövőképük szerint 2022-re a
tudományos könyvtárak a digitális kor fenntartható tudásának motorjai, előmozdítói, támogatói
lesznek. A 2017-ben nyilvánosságra hozott stratégiájuk jól mutatja a megváltozott tudományos
környezethez igazodó fejlesztési irányokat. A LIBER zászlajára tűzte az európai Open Science
előmozdítását és a nyílt hozzáférés megvalósulását. A tömeges digitalizáció által létrejövő új
könyvtári területeket felkarolja, és munkabizottságai által támogatja a digitális bölcsészetet vagy
az adatbányászat könyvtári elterjedését és kihasználását, új szolgáltatások bevezetését, melyek a
könyvtári terek átalakítását is magukkal hozzák.
Több stratégia (RLUK, SCONUL, 2016-os IFLA trend 3. pontja) is felhívta a figyelmünket a képzés,
továbbképzés fontosságára. Könyvtáraink legfontosabb erőforrása mi magunk, a könyvtárosok
vagyunk. A gyorsan változó tudományos kommunikációhoz gyorsan alkalmazkodó megfelelő
kompetenciákkal rendelkező kollégákra van szükség.
A stratégiák és helyzetjelentések mellett megfigyelhető az európai országok könyvtáraiban az
információtechnológiai paradigmaváltás, az integrált könyvtári rendszereket (IKR) a legtöbb
európai (Norvégia, Ausztria, Svájc, Wales, Skócia, Hollandia, Dánia, Lengyelország) ország már
lecserélte vagy már szerződést kötött a egy új felhő alapú könyvtári platformra.
A könyvtári platformok egyik nagy lehetősége az együttműködések megerősítése, új területeken
való feladatmegosztás, az egyszeri befektetések többszöri felhasználása.
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Az országos szakkönyvtárak helyzetelemzése
Az országos szakkönyvtárak (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról, és a közművelődésről 3. számú melléklete alapján) helyzetelemzését az
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) által készített A felsőoktatási könyvtárak
stratégiai fejlesztési irányai 2018–2023 című tanulmányban szereplő szempontok figyelembe
vételével készítettük. A kérdőíves felmérésben a tizenegy országos szakkönyvtár közül tíz
könyvtárat kerestünk meg: mivel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár egyetemi könyvtár és országos szakkönyvtár is, az
EKK által készített felmérésben már számba vették erőforrásait. A jelen felmérésben szintén
nem vettük figyelembe az Országos Széchényi Könyvtár helyzetét, hiszen nemzeti könyvtári
feladatai sokkal szélesebbek, mint szakkönyvtári feladatai.
A 2018 decemberében indított kérdőíves felmérés részletesen kitért a könyvtárak fizikai
infrastruktúrájára, informatikai felszereltségére, szolgáltatásaira, humán erőforrásaira, a
könyvtárban dolgozók juttatásaira és a gyűjtemény állományára. A kérdőívet mind a tíz
megkeresett országos szakkönyvtár kitöltötte.1
Az országos szakkönyvtárak jogállásukat és funkciójukat tekintve is rendkívül változatos fenntartói
körrel rendelkeznek. Ezek között van minisztérium (Agrárminisztérium, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Honvédelmi Minisztérium), kormányzati intézmény (Állami Egészségügyi Ellátó
Központ, KSH), törvényhozási intézmény (Országgyűlés Hivatala), önkormányzat (Fővárosi
Önkormányzat), köztestület (MTA), felsőoktatási intézmény (Eszterházy Károly Egyetem) és
közhasznú részvénytársaság (Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.). A könyvtárak
közül csak négy (KSH Könyvtár, FSZEK, MTA KIK, OIK) önálló jogi személy, a másik hét valamely
intézmény részegysége. Az önálló gazdálkodók száma mindössze kettő (FSZEK, MTA KIK), az Áht
10. § (4a) bekezdése értelmében a száz fő alatt közintézmények nem gazdálkodhatnak önállóan.
A FSZEK nyilvános közkönyvtári feladatai (74 telephellyel rendelkezik a fővárosban) mellett
szociológiai szakkönyvtári feladatot is ellát a Központi Könyvtár épületében.

1
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK), HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár, Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) Könyvtár, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMGMK) Mezőgazdasági Könyvtár, Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), Országgyűlési Könyvtár (OGYK), Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár, Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM).
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Az MTA KIK levéltárat, az OPKM múzeumot üzemeltet. Kiállítótérként is működik a KSH Könyvtár,
az MMGMK Mezőgazdasági Könyvtár, az OIK és az MTA KIK. Önálló kiadói tevékenységet folytat
a KSH Könyvtár, az MTA KIK, az OIK és az OPKM. Az MMGMK Mezőgazdasági Könyvtárnak
könyvesboltja és teleháza is van.
Munkatársak
A tíz könyvtárban dolgozók létszáma nagyon aránytalan. A FSZEK összes munkatársának száma
423, ezen belül a Szociológiai Gyűjteményé hat fő.2 A legkevesebben (ketten) a Magyar Nemzeti
Filmalap Könyvtárában dolgoznak, az Egészségtudományi Szakkönyvtárban heten. Az MMGMK
Mezőgazdasági Könyvtárban húsz, a KSH Könyvtárban és az OGYK-ban negyvenöt-negyvenöt,
az OIK-ban negyvenhét, az MTA KIK-ben 116 a dolgozói létszám.
Az országos szakkönyvtárakban dolgozók korfája viszonylag kiegyensúlyozott: az 50 évesnél
fiatalabb kollégák aránya 62,9%, míg az 50 évnél idősebbeké 37,1%. Az Y-generáció körülbelül
25%-ban képviselteti magát.

A 313 foglalkoztatottból 271 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A bérekre vonatkozó kérdésre hét könyvtár válaszolt, ennek alapján a diplomások havi bruttó
átlagbére 281.616, a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező kollégáké 226.042 Ft. A hétből hat
helyen biztosítottak a munkatársaknak béren kívüli juttatást.
2

FSZEK, Szervezeti felépítés: http://www.fszek.hu/kozerdeku_adatok/szervezet (letöltés: 2019. január 5.)
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A tíz könyvtárból csak két helyen dolgoztak közfoglalkoztatottak 2018-ban, összesen négy fő.
Három könyvtárban dolgoztak önkéntesek, egy-egy fő a MMGMK Mezőgazdasági Könyvtárban
és az OIK-ban, nyolc a FSZEK-ben. 2018 folyamán hét könyvtárban teljesítettek középiskolások
iskolai közösségi szolgálatot, a FSZEK hálózatában összesen 380 diák, míg a többi helyen
összesen hatvanegy diák.
Fizikai infrastruktúra
Kilenc válaszadóból nyolc ítéli meg úgy, hogy intézménye felújításra szorul, és csak a nemrég
felújított OGYK tereinek állapota engedi meg a kiváló minősítést. (Az OGYK-t 2014-ben újították
fel.) A felmérés adatai alapján a tíz országos szakkönyvtárban összesen 1466 olvasói ülőhely áll a
kutatók rendelkezésére, ebből 800 a FSZEK-hez tartozik. A felmérésben részt vevő intézmények
közül öt jelölte meg, hogy külső raktárral is rendelkezik, ezek közül a KSH Könyvtáré (1529m2)
és az MTA KIK-é (3600m2) a legszámottevőbb. Számítógépes labor és médialabor egyedül a
FSZEK-ben, csoportos tanulásra alkalmas tér és informatikai oktatóterem három könyvtárban,
pihenő- vagy közösségi tér négy, büfé két helyen található. Konferencia- és rendezvénytermet öt
könyvtár jelölt.
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Informatikai ellátottság
Informatikai felszereltség tekintetében ugyanolyan színes képet kapunk a vizsgált tíz országos
szakkönyvtárról, mint az fizikai adottságok kérdésében. Az informatikai üzemeltetést és fejlesztést
általában saját ÉS külső erőforrásból oldják meg a könyvtárak. Mindenhol van saját hálózat,
honlap, és rendszeresen végeznek biztonsági mentéseket. Egy kivétellel a wifi szolgáltatás is
mindenhol megoldott. Mindenhol biztosított számítógép-használat az olvasóknak az olvasói
ülőhelyekhez viszonyítva, a helyek 19,3 %-án (a FSZEK olvasótermi helyeit nem számítva:
666 ülőhely, 129 internetes számítógép) lehet a hálózatot elérő számítógépet használni. (Ez
nagyjából megegyezik a felsőoktatási könyvtárakban mért arányokkal, ahol ez az érték 17%.) Az
Országos Egészségtudományi Szakkönyvtárt leszámítva mindenhol vannak olvasói használtra
és digitalizálásra is szkennerek, igaz, a kilencből három helyen csak síkágyas szkenner. Mind a tíz
könyvtárban használnak integrált könyvtári rendszert: három könyvtár Aleph-et, két könyvtár
Qultót, egy-egy pedig OLIB-ot, Corvinát, Szikla 21-et és Huntékát. Kuriózum, hogy az OPKM
saját rendszert fejlesztett. Az egységesítés elengedhetetlenül fontos.
Az elektronikus tárolási kapacitás szintén nagyon változó képet mutat. A legnagyobb, 154 TB-nyi
kapacitással az MTA KIK rendelkezik (csak itt van repozitórium, és itt működik az MTMT is), a
legkevesebbel (230-GB-tal) az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár.
Egy kivételével mindegyik országos szakkönyvtár szolgáltat szakadatbázisokat, nyolc az EISZ
Nemzeti Programon keresztül is. A legnagyobb előfizető évek óta a FSZEK és az MTA KIK, de
a kisebb intézmények is igyekeznek beszerezni az EISZ-konzorciumon kívül is a legfontosabb
szakterületi tartalmakat.
Szolgáltatások
Hetente átlagosan 46,7 órát tartanak nyitva a vizsgált országos szakkönyvtárak, de viszonylag
nagy a szórás. A legtöbbet az OGYK és az MTA KIK, heti 63 órát van nyitva, míg a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár heti 24 órát. Az állandó hely híján évek óta virtuálisan
szolgáltató Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár nem adott meg nyitvatartási órákat. A
HMHIM Hadtörténeti Könyvtár és az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár kivételével a
többi nyolc könyvtár szed regisztrációs/beiratkozási díjat, néhány dokumentumtípusra pedig
csak a FSZEK szed külön díjat.
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Az országos szakkönyvtárakban nyújtott szolgáltatások nagyon különbözőek; a táblázatból
látható, hogy több intézmény megragadt a „hagyományos” szolgáltatásoknál, nem tudják tartani
a kor, a technika és a kutatói igények által támasztott kihívásokat.
Az igénybe vehető szolgáltatások összesítése a tíz országos szakkönyvtárban
kölcsönzés
e-cikkbeszerzés
informatikai eszközök kölcsönzése
fénymásolás
szkennelés
nyomtatás
kutatóhely foglalás online
kutatóhely foglalás könyvtáros által
szakmai tájékoztatás külön szolgáltatóponton
szakreferensi rendszer
chat a könyvtárossal
információs képzések
online használati, kutatási segédlet
tudományterületi forrásajánlások honlapon
tréningek kutatóknak
repozitórium üzemeltetés
publikációs adatok kezelése (MTMT és saját)
kutatási adatkezelés támogatása
adatrepozitórium működtetése
OA-közzététel-tanácsadás és -ügyintézés
általános publikációs tanácsadás
szerzői jogi tanácsadás
letölthető könyvtári mobil alkalmazások kínálata
digitalizálás mint szolgáltatás
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Az országos szakkönyvtárak (30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 9§ (1a) „részt vesz a szakterületi
információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás biztosításában”)
jelentős számú saját fejlesztésű adatbázisaikkal jelentősen szolgálják a kutatóközönséget:
összesen hatvanegy, főleg bibliográfiai adatbázisról van szó. A teljesség igénye nélkül, a
változatosság és a tudományterületi lefedettség érzékeltetése kedvéért felsorolandó az Országos
Egészségtudományi Szakkönyvtár által fejlesztett Magyar Orvosi Bibliográfia, az MTA KIK REAL
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repozitóriuma és Képkönyvtára, az MMGMK Mezőgazdasági Könyvtár Magyar Mezőgazdasági
Bibliográfiája, az OGYK Digitalizált Törvényhozási Tudástára és már lezárt, de nélkülözhetetlen
Sajtóadatbázisa, illetve az itt üzemeltetett Hungaricana közgyűjteményi portál, az OIK Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Adatbázisa, az OPKM Magyar Pedagógiai Adatbázisa, a FSZEK szociológiai,
szociológiatörténeti és szociális szakmai adatbázisa, a KSH Könyvtár Népszámlálási digitális
adattára, valamint a HM HIM Hadtörténeti Könyvtár hadtudományi bibliográfiája és első
világháborús portálja. Az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár kivételével mindegyik
könyvtár rendelkezik saját digitalizált állománnyal, összesen 10.716.835 oldallal (a messze
legnagyobb tételt a Hungaricana és a REAL teszi ki).
Csupán négy könyvtárban érhetők el elektronikus könyvek, ráadásul a négyből az egyik a FSZEK,
amelynek jóval erősebb a közkönyvtári funkciója.
Összegzés
A magyar könyvtári rendszerben technológiai téren is évtizedekig vezető szerepet játszottak az
országos szakkönyvtárak. Manapság – ha nem is a munkatársak elhivatottságát és képzettségét
illetően, de – infrastrukturálisan és szolgáltatási potenciáljukat tekintve óriásiak a
könyvtárak közötti különbségek. Az összehasonlítás sokszor egyenesen lehetetlen, hiszen nem
állíthatjuk szembe egy két és egy száztizenhat fővel működő könyvtár teljesítményét. A jelen
felmérés jól tükrözi, hogy amennyiben a fenntartó nem veszi komolyan a szakkönyvtár feladatait,
a szakmai teljesítmény és munka ellehetetlenül, új szolgáltatásokat nem tudnak kialakítani. (Ezt
jól mutatja, hogy kutatástámogatás a vizsgált könyvtárak felében nincs, vagy csupán alap szinten
valósul meg.) Az országos szakkönyvtárak több mint fele éppen csak a meglévő nyomtatott
állománya felett őrködik. Bár könyvtárszakmailag ugyanazon rendeletek és elvárások alá
esnek, igazi szakmai felügyeletük nincs, érdekérvényesítésük csekély.
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ERŐSSÉGEK
(belső tényezők)
Szakmai együttműködések a
szakkönyvtárak között.

SWOT elemzés

GYENGESÉGEK
(belső tényezők)
IT infrastruktúra elavultsága.

ODR szolgáltatás üzemeltetése.

Nem egységes szabványok használata
(MARC).

MOKKA adatbázis fenntartása (rekordok
beküldése).

Szolgáltatási terek állapota nem felel meg a
21. sz. követelményeknek.

Az adott szakterület elismert, unikális
gyűjteményei.

Digitalizálási munkafolyamatok nem
összehangoltak.

Proaktív, új készségekre nyitott kollégák.

A munkatársak szakmai kompetenciáinak
folyamatos elavultsága.
A szakkönyvtárak által hozzáadott érték
„láthatatlansága”.

LEHETŐSÉGEK
(külső tényezők)
A szakmai együttműködések kibővítése,
felsőoktatási könyvtárakkal való közös
gondolkodás, közös fejlesztési irányok.

VESZÉLYEK
(külső tényezők)
Nincs EMMI szakpolitikai irányítás, nincs
országos stratégia.
OKP projekt elhúzódása.

Az EISZ OA törekvések.
Gyorsan változó technikai környezet.
Országos Közgyűjteményi Digitalizálási
Stratégia mentén együttműködések
bővítése.

Nincs megfelelőn szakképzett utánpótlás.

Hatékonyabb érdekérvényesítés.

A könyvtáros fizetések (közalkalmazotti
bértábla) megalázóan alacsony szinten
tartása.
A közgyűjtemények digitális másolatára tett
privatizációs kísérletek érdekérvényesítése.
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SWOT-elemzés alapján láthatóvá és kézzelfoghatóvá válnak, melyek azok a területek melyekben
már most is kiemelkedőek a szakkönyvtárak, sok lehetőség van intézményeinkben és
intézményeink közötti együttműködés kiszélesítésében. A SWOT-elemzés és a helyzetelemzés
alapján négy stratégiai fejlesztési területet jelölünk meg.

A fejlesztés kulcsterületei
Országos Szakkönyvtári Platform
A könyvtárak külön-külön használt, többféle integrált könyvtári szoftvereit középtávon le kell
cserélni egy közös felhőszolgáltatás alapú rendszerre. Olyanra, amely együttműködik
az Országos Széchényi Könyvtár rendszerével, és a közkönyvtárak által használt
programokkal. A magyarországi szakkönyvtárak egy platformi konzorciumba szervezése,
mely lehetővé teszi a hálózat tagkönyvtáraiban létrehozott sokmilliós információs tömeg
együttes felmutatását, kutatási és termelési újítások szolgálatba állítását. Egyben lehetővé
válik az összehangolt állományépítés és gyűjteményszervezés, illetve a nemzetközi szabványon
alapuló egyszeri feldolgozás többszöri felhasználás elve. A platform lehetővé teszi a magyar
tudomány európai és globális beágyazottságának tényszerű bemutatását és nemzetköziesítését.
Egybeszervezi a meglévő tudományos eredmények dokumentumait és hozzájárul a jelenlegi
magyar kutatási eredmények disszeminációjához, és biztonságos megőrzéséhez.
Országos Tudományos Információs Rendszer
Tudományos kutatás, kutatási és termelési újítás elképzelhetetlen ellenőrzött tényekből
felépített, jól elrendezett információk nélkül. A könyvtári világ legnagyobb előnyei között éppen
az ellenőrzött ismeretek, ezeknek a nemzetközi szabványokat követő leírása, és a hálózatban való
gondolkodás említhető első helyen. A magyarországi szakkönyvtárak hálózata is bizonyított, de
szükség van (1) informatikai eszközváltáson alapuló szemléleti változásokra, és (2) a hálózat
tagkönyvtáraiban létrehozott sokmilliós információs tömeg együttes felmutatására, a kutatási
és a termelési újítások szolgálatába állítására. Ezek a törekvések összecsengenek azokkal a
célokkal, amelyek a nyílt hozzáférés kívánalmával függenek össze, a nyílt hozzáférés a kutatási
eredményekhez, azokhoz az adatokhoz, amelyekre ezek az eredmények alapozódnak (open
acces, open data, open science). A tudományos ismeretek társadalmasítása (citizen science) is a
könyvtárak bevonásával a leghatékonyabb. Külön fontos megemlíteni, hogy ezeket az adatokat és
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eredményeket meg is kell őrizni a következő kutató generációk számára akkor is, ha tudományos
újdonságtartalmuk elveszik. Európai az, ami folyamatos hagyományközvetítésen alapul, nincsen
felesleges ismeret, nincsen innováció haszontalan ismeret nélkül, a pusztán „alkalmazható
tudás”-ra nem alapozható újítás. A magyarországi országos szakkönyvtárak, valamennyi
felsőoktatási könyvtárral készek együtt dolgozni ezért a célért – erről szándéknyilatkozatot
írtak alá a könyvtárak vezetői –, fontos, hogy technikailag is közös platformot tudjanak
létrehozni. A technológiai változások, a világban használt könyvtári szoftveres megoldások új
generációjának kapacitása olyan nagy, hogy Magyarországon elégséges lenne egyetlen rendszer
is, de a monopolhelyzet elkerülésére érdemes kettő, egymással kompatibilis rendszert kiépíteni.
Hangsúlyozni kell, hogy az elképzelt rendszer minden elemében egyeztetett az Országos
Széchényi Könyvtár fejlesztési terveivel (amelyek nem valósíthatóak meg, ha a szakkönyvtári
rendszer nem kapja meg ezt az egyszeri támogatást). Az egyes részfeladatok megoldását
alapvetően magyar kis- és közepes vállalkozásokra szeretnénk bízni, ugyanakkor szükség van
nemzetközi porondon sikeres, új megoldásokat kínáló üzleti partnerek bevonására is. Emellett,
kiemelt együttműködő partnereink a magyarországi szakkönyvkiadók.
A magyar tudomány támogatása, a nyílt hozzáférés, a nyílt kutatási adatok, és a nyílt
tudomány elvei mentén
A hazai, illetve a határokon túli magyar kutató közösség tudományos információval való
ellátása, a kutatástámogatás és a tudományos kommunikáció menedzselhetősége, megújítása
nem képzelhető el a tudományos szakirodalom nyílt hozzáférhetősége (open access) nélkül.
Az OA megteremtésére az EU irányelveket (Európai Bizottság 2012/417/EU sz. ajánlás) adott
ki a tagállamoknak. Az országos szakkönyvtárak az egyetemi könyvtárakkal együttműködve
részt vesznek a magyarországi nyílt hozzáférés jogszabályi hátterének megalkotásában. A
szakkönyvtáraknak nem csupán az OA kommunikációjában vállalnak jelentős szerepet, de
végrehajtásában is. Az Országos Tudományos Információs Rendszer, egy megújuló repozitóriumi
hálózat biztosítja az országos hozzáférést, és az archiválást is. Ez a rendszer felkészül a
kutatási adatok, és a magyar kutatói közösség által létrehozott adatbázisok adattartalmának
megőrzésére és hozzáférhetővé tételére (open data), szolgálva ezzel a nyílt tudomány
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Budapestről kiinduló, globálisan elfogadott alapelveit (open science). A szakkönyvtáraknak – a
felsőoktatási könyvtárakhoz hasonlóan – feladataik vannak a tudomány értékelési rendszerek
fenntartásában, a magyar tudományos kibocsátásnak a nemzetközi leíró adatbázisokba történő
közvetítésében is. Ennek a feladatnak a segítésére a könyvtári feladatok sorába kell illeszteni a
modern folyóirat-, illetve könyvszerkesztői rendszerek kezelését (OJS, OPS stb), a nemzetközi
azonosítókat üzemeltető szervezetekkel való kapcsolattartást is (DOI, ORCID stb).
Digitalizálás
A meglévő, a gyűjtemények és a fenntartók által elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia
mentén a szakkönyvtárakban lévő magyar, és magyar vonatkozású tudományos és kulturális
örökség részét képező dokumentumok másolatának digitális, hosszú távú megőrzésének és
hozzáférhetőségének biztosítása kiemelt feladat. A digitalizálás kiterjed a dokumentumok
leíró adatainak a rögzítésére, azoknak, a tudományos kutatás eredményeivel összhangban
való karbantartására, illetve a teljes szöveges, képi, illetve mozgóképes és hangzó megőrzésre
is. A digitális másolatok is a köztulajdon részei, mindenki számára szabadon hozzáférhetővé
kell tenni ezeket. Üzleti célú felhasználásukra bárki jogosult, az eredeti dokumentumoz őrző
gyűjtemények az üzleti haszonból a részvételük értékarányában kell, hogy részesedjenek.
A könyvtárosok képzésének megújítása
A könyvtárosok képzésében az aktív könyvtári dolgozóknak feladatokat kell nyerniük. A
képzések átalakítása kulcsfontosságú terület, részben a körülöttünk lévő változások diktálják,
azonban a könyvtári gyakorlat ezen a téren a képzés előtt jár. Az egyetemi képzések akkreditálási
folyamatában kell szabályozni az aktív könyvtárosok részvételi lehetőségeinek módját.
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