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4 tétel a társadalmi haszonról 

• HAGYOMÁNY - könyvtárak a tudás és 
kultúra szolgálatában  

 
• MEGÚJULÁS - IKT és az átalakuló könyvtár 
 
• FEJLŐDÉS - Könyvtárak az oktatás és 

kutatás szolgálatában 
 
• FELZÁRKÓZÁS – Engedelmes vagy 

elszabadult háló? 
 

 
 
 
 



HAGYOMÁNY - könyvtárak a 
tudás és kultúra szolgálatában  



MEGÚJULÁS - IKT és az 
átalakuló könyvtár 

  

Torrent letöltés egyben (104,1 Mbyte) 

 

1.121aa00.mp3 - Hangos katalóguscédula (153 kbyte)  

2.121af01.mp3 - 1. fejezet (34:46 min, 10,4 Mbyte)  

3.121af02.mp3 - 2. fejezet (44:05 min, 13,2 Mbyte)  

4.121af03.mp3 - 3. fejezet (28:36 min, 8,6 Mbyte)  

5.121af04.mp3 - 4. fejezet (46:37 min, 13,9 Mbyte)  

6.121af05.mp3 - 5. fejezet (20:15 min, 6,1 Mbyte)  

7.121af06.mp3 - 6. fejezet (36:05 min, 10,8 Mbyte)  

8.121af07.mp3 - 7. fejezet (40:14 min, 12,0 Mbyte)  

9.121af08.mp3 - 8. fejezet (37:49 min, 11,4 Mbyte)  

10.121af09.mp3 - 9. fejezet (31:52 min, 9,5 Mbyte)  

11.121af10.mp3 - 10. fejezet (41:40 min, 12,5 Mbyte)  

12.121af11.mp3 - 11. fejezet (01:02 min, 0,3 Mbyte)  

 

Szöveges változat:  
http://mek.oszk.hu/00600/00600/  

http://tracker.aladar.com/download.php?id=11271f47203d78c6784a21f2258425da70075c64&f=Babits+Mih%E1ly+-+A+g%F3lyakalifa.torrent
http://tracker.aladar.com/download.php?id=11271f47203d78c6784a21f2258425da70075c64&f=Babits+Mih%E1ly+-+A+g%F3lyakalifa.torrent
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Az írástudás 21. századi készségei 
 



A könyvtár alkalmazkodik, s egyre 
többet szolgáltat 

• Az információkkal végzett műveleteknél itt is  az emberi 
agy számára terhelő feladatokat „kiszervezzük” (PC, 
laptop, táblagép, okos telefon, stb.) 

• Az állandó hozzáférés eszközeit (internet, wifi, cloud…) 
használjuk 
 

• A kérdés itt is: 
– Hová és mit szervezünk ki? 
– Mire van szükségünk – ki(k) az értékközvetítő? 
– Átalakul-e a tudni mit, hogyan és hol rendszere? 

   

Mi az új funkció?  



Adatbázisokat működtet, gondoz.. 
 

MATARKA  

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa              

   
MOKKA-R  

A Magyar Országos Közös Katalógus — Régi Nyomtatványok (MOKKA-R) 

számítógépes projekt összetett feladatrendszert kíván megoldani. A projekt 

alapvető célja, hogy országos régi nyomtatvány lelőhelyjegyzékként 

lehessen használni, másrészt elősegítse az ilyen dokumentumok 

hatékonyabb és gyorsabb feldolgozását. 

Ez a rendszer gyakorlatilag a MOKKA speciális változata, működésében és 

szerepében sokban hasonlít a Hand Press Book Database-re. 

http://ehm.ek.szte.hu/ehm
http://www.cerl.org/HPB/hpb.htm
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A könyvtárak nemzetközi hálóba szerveződnek 

• Kulturális örökség:  az európai 
könyvtárakban, archívumokban, 
múzeumokban található anyagok 
elektronikus változatának 
létrehozása,  s ennek ONLINE 
hozzáférhetővé tétele a munka, a 
tanulás és szabadidős elfoglaltságok 
számára, továbbá megőrzése a jövő 
generációi számára; 

Tudományos információ: 

a kutatási eredmények széles 
körű ONLINE elérhetősége és 
megőrzése 

 

 

• Országos Széchényi Könyvtár Magyar 
Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK) 

• Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 
• Nemzeti Digitális Adattár (NDA) 
• Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 
• Magyar Rádió Archívuma (MR 

Archívum) 
• Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNF) 

http://www.europeana.eu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Elektronikus_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Elektronikus_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://mek.oszk.hu/
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzeti_Audiovizu%C3%A1lis_Arch%C3%ADvum&action=edit&redlink=1
http://www.nava.hu/
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzeti_Digit%C3%A1lis_Adatt%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://nda.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_Irodalmi_M%C3%BAzeum
http://www.pim.hu/
http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=95
http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=95
http://www.filmintezet.hu/


 
FEJLŐDÉS - Könyvtárak az 

oktatás és tudomány 
szolgálatában 

 



Nincs akadálya a kutatási eredményekhez való 
szabad hozzáférésnek  

Megfelelően foglalkoznak ezek megőrzésével 

Tudományos információk a digitális korban 



Keresés, közlés, elemzés 



Látni, látszani, együttműködni 



FELZÁRKÓZÁS – Engedelmes 
vagy elszabadult háló? 



Kihívások 

Forrás: Gerolimos & Konsta, D-Lib Magazine, July/August 2011 

RSS (webes együttműködésre szolgáló XML állományformátumok családja) ₌ a  hidrafejű lény, amely „mindent támogat 

RSS applikáció  
a Nature csoportban 

http://hu.wikipedia.org/wiki/XML


RSS és SN térhódítása 



Hasonlóságok és eltérések 



Paradigmaváltás a 21. század kezdetén 

• Új technológiák térnyerése  
– a hagyományos (ortodox) hálóval szemben 

– a felhasználók gondolkodásában 

• Az online közlés szerepének megváltozása 

• A felhasználó megismerő funkcióira építő alkalmazás 
(CogInfoCom) 

• Az RSS a klasszikus weboldal antitézise 
– Nem egy látogatható honlap, hanem aktuális állapot (címekkel, 

linkekkel)  

– A címek és linkek változásának „helye”, szabadon változtatható 
(szövegszerű leírás, meta adatok hozzárendelése) 

– Egy távoli weboldal változásának jelzéseként működik 

– Értelmezhető mint a különálló alkalmazások hálózati  összekapcsolója 



A hagyományokat megújítva megőrző 
21. századi  könyvtártudomány 

 
 

a társadalmi haszon letéteményese. 


