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Vezetői összefoglaló  

Az előterjesztés célja a felsőoktatási könyvtárak közös, a nemzeti stratégiai 

célokhoz illeszkedő közép távú fejlesztési irányainak felvázolása. A javaslat segíteni 

kívánja a döntéshozókat a stratégiai célok elérését biztosító beavatkozások 

meghatározásában. Ehhez szükséges a felsőoktatási könyvtárak feladatainak, 

potenciáljának, eredményeinek bemutatása, és a döntéshozókkal folytatott, 

párbeszéden alapuló együttműködés. A dokumentum az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények könyvtáraira fókuszál. 

A javaslat a felsőoktatási könyvtárak alapértékeinek meghatározásával, a 

középtávú jövőkép felvázolásával és a küldetés megfogalmazásával kezdődik. A 

fejlesztési irányok kijelölése a nemzetközi tendenciák feltérképezésén, a jelenlegi 

helyzet elemzésén, a kormány által elfogadott, releváns nemzeti stratégiák1, 

valamint az ezekben megfogalmazott célok számbavételén, és a kapcsolódási 

pontok meghatározásán alapul. A helyzetelemzésnél a következő elemzési 

technikákat alkalmaztuk: 

 kérdőíves felmérés segítségével elvégzett erőforrás-elemzés, 

 a környezeti hatásokat számba vevő PGTTJ-elemzés, 

 Porter-féle versenyerő-modell, 

 BCG mátrixon alapuló portfólió elemzés, és 

 SWOT elemzés. 

Az erőforrás-elemzés alapján megállapítható, hogy hagyományaik, fizikai és humán 

meghatározottságuk, a fenntartó által kijelölt céljaik és lehetőségeik, földrajzi és 

társadalmi beágyazottságuk szerint rendkívül sokszínű könyvtárakról van szó. A 

magyar könyvtári rendszerben és felsőoktatásban azonban meghatározó a 

szerepük: épített és informatikai infrastruktúrájuk, egyedi értékű gyűjteményeik, 

humán erőforrásuk és a célközönségnek, illetve a tágabb közösségnek nyújtott 

                                                        
1
 Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016, Befektetés a jövőbe: 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020, Digitális Jólét Program 2.0, Magyarország 
Digitális Oktatási Stratégiája, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia 
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szolgáltatásaik nem csak elérik a kritikus tömeget, de mindkét szektor számára 

nélkülözhetetlenek. 

Az elemzési módszerek eligazítást adnak a működést meghatározó jelenlegi és 

várható viszonyokról, a fő versenytársakról, a szolgáltatási portfólióban rejlő 

lehetőségekről, a könyvtárak azon erősségeiről és lehetőségeiről, amelyeket 

akcióterveikbe építve ellensúlyozhatják az olyan belső gyenge pontokat és a külső 

veszélyeket, mint 

 a finanszírozás bizonytalanságából eredő infokommunikációs lemaradás, 

 a munkatársi kompetenciák avulása, 

 a humán erőforrás utánpótlásának és megtartásának növekvő nehézségei 

 a szerzői jogi szabályozás problémái, 

 a szabályozási környezet nehézkessége. 

A fejlesztés kulcsterületei a könyvtárak jogszabályban meghatározott feladataihoz, 

a nemzeti stratégiai célokhoz, és az egyedi intézményfejlesztési tervekhez 

illeszkedően a következők: 

 a digitalizálást és a nemzeti a kulturális örökség megőrzését is magában 

foglaló gyűjteményépítés, 

 a nemzetközi hálózatokba beágyazott magyar tudomány támogatása, 

 a felsőfokú oktatás és a hallgatói eredményesség előmozdítása. 

Mindez a humán erőforrások fejlesztésével, korszerű vezetési és szervezeti kultúra 

kialakításával, tudatos kommunikáció és minőségmenedzsment révén érhető el. A 

fejlesztés egyes kulcsterületeinél felsorolásra kerülnek a célok elérését szolgáló 

feladatok, amelyek esetenként kormányzati beavatkozásokat is indukálhatnak. 

Ahhoz, hogy a felsőoktatási könyvtárak folyamatosan átalakuló szerepük mellett 

eredményesen lássák el oktatási és kulturális feladataikat is, elengedhetetlen: 

 az egymással és más érintettekkel kiépített partneri együttműködés, 

 a fenntartóval folytatott párbeszéd és visszacsatolás, 

 a közép és hosszú távú célok és feladatok meghatározása, 

 a stabil és egyenletes jogi és finanszírozási környezet fenntartása.  
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A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 

A javaslat a jelentősen különböző hazai felsőoktatási könyvtárak előremutató, a 

kormány által elkészített nemzeti programokhoz és ezek részét képező releváns 

stratégiákhoz illeszkedő, a felsőoktatás és magyar könyvtári rendszer számára 

egyaránt szinergiát biztosító közös fejlődési-fejlesztési irányait kívánja felvázolni. 

Elismerve, hogy az egyes egyetemi, főiskolai könyvtárak hagyományai, anyagi és 

emberi meghatározottsága és lehetőségei, társadalmi és földrajzi beágyazottsága, 

az anyaintézmény által meghatározott célrendszer intézményről intézményre 

különbözik, léteznek és meghatározhatók olyan általánosan érvényes fejlesztési 

irányok és célok, amelyek mind az egyes intézmények, mind a nagyobb közösségek, 

végső soron pedig a magyar gazdaság versenyképességét és sikerességét, a 

társadalom jólétét segíthetik. 

Az egyetemi könyvtárak alapértékei 

 A társadalom és a gazdaság, benne az egyének és közösségek 

fejlődésének elősegítése a magas színvonalú tudományos információhoz 

való minél szélesebb körű hozzáférés biztosításával 

 A tudás, a tanulás és az innováció előmozdítása 

 A felhasználók legmagasabb szintű kiszolgálása 

 Szakmailag elkötelezett, etikus és felelős munkavégzés 

 A demokrácia, a nyitottság és az együttműködés tisztelete 

Jövőkép 

A felsőoktatási könyvtárak a 2020-as évek elején 

 egy dinamikusan fejlődő és teljesítményelvű felsőoktatás, valamint a hazai 

és nemzetközi viszonylatban hálózatosodó tudományos kutatási és 

innovációs intézményrendszer kulcsszereplői 

 szabványokon alapuló digitális gyűjtemények építésével és 

működtetésével vezető szerepet játszanak a tudományos eredmények 

hosszú távú megőrzésében és nemzetközi disszeminációjában 
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 az innovatív tudományos kommunikáció, a nyitott tudomány és a nyílt 

hozzáférés előmozdításával segítik a magyar tudomány nemzetközi 

versenyképességének növelését 

 a digitális készségek és szolgáltatások fejlesztésének hálózati 

csomópontjai az egyetemi közösségek és – harmadik missziójuk 

keretében – az állampolgárok számára egyaránt 

 a transzverzális készségek fejlesztését célzó képzési programjaik és 

személyre szabott szolgáltatásaik révén támogatják a tudásátadást, illetve 

képessé teszik a tudományos közösség tagjait, köztük a hallgatókat is 

felelősségteljes új tudás létrehozására és ennek disszeminációjára 

 széles spektrumú szolgáltatásaik és korszerű információs technológiával 

felszerelt tanulási és közösségi tereik révén hozzájárulnak a hallgatói 

eredményességhez, egyúttal növelik a felsőoktatási intézmények 

aktivitását a társadalmi kihívások kezelésében és a társadalmi innováció 

terjesztésében 

 a nyomtatott és digitális nemzeti kulturális örökség hozzáférhetővé 

tételének és megőrzésének megkerülhetetlen szereplői 

Küldetésnyilatkozat 

A felsőoktatási könyvtárak az egész életen át tartó tanulás alapintézményei. 

Alapfeladatuk a fenntartó intézményeikben folyó oktatás, egyéni és csoportos 

tanulás és tudományos kutatás támogatása oktató, információközvetítő, 

szolgáltató és közösségformáló tevékenységükkel. Gondoskodnak intézményeik 

tudományos eredményeinek rendszerezett összegyűjtéséről és láthatóvá tételéről 

hazai és nemzetközi viszonylatban. Az egyetemeken felhalmozott, egyúttal a 

nemzeti tudásvagyon és a nemzeti kulturális örökség őrzői és kezelői. 

Nemzetközi kitekintés 

Egy brit és amerikai egyetemi könyvtárakban végzett felmérés eredményeire 

alapozó tanulmány2 felvetése szerint a könyvtáraknak szolgáltatásaik és az 

                                                        
2 http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Challenges-for-libraries-FINAL-March10.pdf 
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erőforrások stratégiai átgondolására van szükségük. Ezt a megállapítást a 

következőkre alapozzák: 

 Az egyetemi könyvtárak költségvetési korlátokkal néznek szembe, a 

költségek belső szerkezete megváltozott az elmúlt évtizedekben 

(beszerzésre fordított összeg kontra személyi költségek, folyóirat-

költségvetés emelkedése a könyv-költségvetés rovására, elektronikus 

információhordozókra fordított összeg növekvő aránya). 

 Megoldhatatlannak tűnő feszültséget okoz a modern és hagyományos 

szolgáltatások egyidejű fenntartása stagnáló vagy kissé emelkedő 

költségvetés mellett. 

 Folyamatosan szükséges az újabb és újabb felhasználói igényeket 

kiszolgáló funkciók bevezetése, működtetése. 

 A hallgatók tankönyv-igényének ellátása csökkenő könyv-költségvetés 

mellett. 

 Elektronikus dokumentumok beszerzése, használati sémáinak kialakítása. 

 A könyvtári tevékenységek valamint az oktatási-kutatási folyamatok 

összefüggéseinek mélyebb megértése. 

 Az egyetemi vezetők támogatása szükséges a színvonalas és állandóan 

továbbfejlesztett szolgáltatások stabil, hosszú távú biztosításához. 

Létfontosságú a könyvtárak együttműködése, együtt gondolkodása; az erőforrás-

megosztás lehetséges formáinak kidolgozása, jó gyakorlatok megosztása, 

egyenletes szakmai fejlődés biztosítása. 

Európai és tengerentúli (elsősorban USA) felsőoktatási könyvtárak stratégiáit 

szemlézve kevés átfogó nemzeti szintű írást találunk. A számtalan intézményi 

stratégia mellett fellelhető azonban több olyan dokumentum, mely egy vagy 

néhány nemzet felsőoktatási könyvtárainak meghatározott célú együttműködését 

definiálja. A továbbiakban e három dokumentum-csoportból nyújtunk rövid 

áttekintést. 
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Hollandiában az egyetemi könyvtárak és a nemzeti könyvtár informális 

együttműködése (UKB) az 1970-es évekre nyúlik vissza3. Számos szolgáltatást 

építenek az egyetemeken található helyi rendszerekre alapozva. Három-négyévente 

az UKB a résztvevők konszenzusán alapuló stratégiai irányokat határoz meg. A 2011-

15 időszak középpontjába a könyvtárak felhőbe költözését helyezték,4 míg a 

jelenlegi, 2017-2020-as a szinergiák kiaknázásának periódusa.5 

A felsorolt két dokumentumban a holland szakértők abból indulnak ki, hogy a 

könyvtár erős brand, ami a forradalmi változások időszakában is ismerősen cseng az 

emberek fülében, s biztonságot, stabilitást sugároz. A felhőalapú korszakban 

azonban ez a márka már nem magától értetődő a felhasználók számára: a 

könyvtárak által közvetített tartalmak elérhetőségét a szélesebb közönség a 

globális szolgáltatókhoz és nem a könyvtárakhoz kapcsolja. Ebben az új 

környezetben az együttműködés, együtt gondolkodás jelentősége hatványozódik a 

könyvtárak számára. A globális infrastruktúra és gigaszolgáltatók mellett csakis erős 

hálózat kialakításával marad látható a könyvtárak tudása, tevékenysége, ereje. 

A holland egyetemi könyvtárak víziójukat a beágyazott könyvtár fogalma köré 

építik. A tudományos információkat ma alapvetően elektronikus, felhasználóbarát, 

jó minőségben és hosszú távon elérhető adattömegnek tekintjük. A könyvtárak a 

tudományos kommunikáció folyamatában az elektronikus információforrások 

biztosításával, a feltérképezést segítő eszközökkel, repozitórium-hálózat 

üzemeltetésével és a publikált eredmények nyílt hozzáférésének biztosításával, 

valamint adatmenedzsmentet támogató szolgáltatásokkal vesznek részt. 

A felsőoktatás főszereplői, a hallgatók számára rendkívüli jelentőségű az akadémiai 

kompetenciák elsajátítása a folytonosan változó digitális környezetben, amihez a 

könyvtárakban modulokra bontott ismeret-csomagokat és diplomamunka készítést 

támogató szolgáltatásokat találnak és vehetnek igénybe. 

Napjainkban a könyvtáraknak demonstrálniuk kell a tevékenységük hatását és az 

általuk előállított hozzáadott értéket a fenntartók és a társadalom számára. E cél 

                                                        
3
 http://www.fobid.nl/sites/fobid/files/Libraries%20in%20the%20Netherlands%2C%20Koren%202016.pdf 

4 https://www.ukb.nl/sites/ukb/files/docs/UKBStrategicPlan2011-2015.pdf 
5https://www.ukb.nl/sites/ukb/files/docs/Power%20of%20synergy%20UKB%20Ambitions%202017-
2020%20Website%20version.pdf 
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elérését a személyzet folyamatos fejlesztésével, kommunikációval, hatékony 

menedzsmenttel és hatás-mutatók kidolgozásával segíthetik. 

Nem halogatható a virtuális oktatási-kutatási környezet és elektronikus 

tartalomfejlesztés irányába történő radikális fejlesztés elindítása. Ennek érdekében 

a következő stratégiai célokat tűzték ki: 

 Nemzetközi színvonalú nemzeti információs infrastruktúra fenntartása 

 Tudományos információk vásárlása 

 A gyűjtemények digitalizálása 

 A gyűjteményekhez hozzáférés biztosítása 

 A nyílt hozzáférés támogatása 

 Nemzeti repozitórium infrastruktúra 

 Beágyazott könyvtár 

 Adatmenedzsment 

 Discovery (a tartalmak megtalálását segítő) eszközök 

 Akadémiai sikerességhez szükséges készségek 

 Új könyvtárosi kompetenciák 

 Hatásmérés 

Hasonló elképzeléseket fogalmaztak meg az Egyesült Királyság számos egyetemi 

könyvtára, és a Research Libraries UK6 stratégiai dokumentumaiban is. Fontos 

szempont a kéziratos, nyomtatott és aktív gyűjtemények kezelése, a digitális 

feldolgozás és megőrzés. Tovább folytatódik a nyílt hozzáférésű tudomány 

térnyerése: cél a tudományos eredmények új kommunikációs környezetének 

kialakítása. Az eddig kihasználatlan gyűjtemények feltárásában és hasznosításában 

komoly tartalékok rejlenek. A kutatási folyamatok változásainak figyelemmel 

kísérése révén meg kell határozni azokat a területeket ahol a könyvtárak 

hozzáadott értéket teremtenek ezekben a folyamatokban. A jó gyakorlatok 

feltárásával és tematikus közzétételével az egyetemi könyvtárak a kreatív 

gondolkodás és az ezen alapuló közösségteremtés centrumaivá válhatnak. 

                                                        
6 http://www.rluk.ac.uk/strategy-2014-17/ 
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A LIBER, az Európai Kutatási Könyvtárak Szövetsége 2018-2022 időszakra 

kidolgozott stratégiájában a korábban ismertetett gondolatok szintézisével három 

irányt jelöl ki tagsága számára.7 Elképzelésük szerint 2022-re a tudományos 

könyvtárak az innovatív tudományos kommunikáció platformjaivá, a digitális 

írástudás és szolgáltatások központjaivá, valamint a kutatási infrastruktúra 

partnereivé válnak. A tudományos kommunikáció területén hiánypótló tevékenység 

a jogi - különösen a szerzői jogi - témakör felkarolása, a repozitóriumi hálózatra 

épített innovatív szolgáltatások kialakítása, az open access folyóiratok új üzleti 

modelljeinek kidolgozása, valamint alternatív metrikák bevezetése. Mindezekben a 

tevékenységekben a könyvtárak komoly szerepet tudnak vállalni. Az angolszász 

könyvtárakban az utóbbi évek népszerű koncepciója a „hub,” amit új, innovatív 

fizikai és virtuális könyvtári terek elnevezésére használnak. A „hub” olyan 

csomópont, ahol az emberek és az információk egymásra találnak. A könyvtárak 

feladata azt biztosítani, hogy a személyek a számukra adott pillanatban, adott 

projekthez szükséges, releváns információkkal találkozzanak; képesek legyenek 

azok fellelésére, kiválasztására, alkalmazására. Mindehhez kiemelten szükséges 

digitális humán- és kulturális örökségünk feltárása valamint a könyvtári 

szakemberek felkészítése erre a feladatra. 

A könyvtárak és könyvtárosok stratégiai erőssége, hogy megbízható és egyenletes 

rálátásuk lehet különböző tudományterületek működésére. Az egyetemi 

könyvtárak éppen ezért képesek a legkülönbözőbb szakterületek határain átívelő 

szolgáltatások és infrastruktúra kialakítására, a jó gyakorlatok átültetésére, és 

interoperábilis, átjárható, skálázható rendszerek kialakítására. 

A fent ismertetett nemzeti és nemzetközi stratégiai szempontokba jól illeszkednek 

az alábbi, az egyes célterületeket mélységében érintő megoldások. 

Walesben, Norvégiában és Ausztriában az elmúlt néhány évben az egyetemi 

könyvtárak országos konzorciumban szereztek be új generációs, felhőalapú 

könyvtári platformot. A walesi implementációt bemutató esettanulmány8 

részletesen kifejti a projekt előnyeit a felhasználók, a könyvtárosok és az 

                                                        
7 http://libereurope.eu/strategy/ 
8 http://whelf.ac.uk/wp-content/uploads/2017/10/Final-report_15Sep17_NoVersionHist.pdf 
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intézmények szempontjából. A költségek optimalizálása, erőforrás-gazdálkodás és a 

folyamat-menedzsment hatékonysága mellett az együttműködésben rejlő 

tudásmegosztást és a felhasználók számára kínált többszintű felületet emelik ki, 

ugyanis a szolgáltatás architektúrája lehetővé teszi az intézményi valamint a 

nemzeti szintű szolgáltatási felületek kialakítását is. 

A nyílt hozzáférés egyik módja a szerzői archiválás, ami a szerzői jogi szerződések 

értelmében lehetővé teszi az egyes egyetemek tudományos publikációinak 

összegyűjtését az intézményi repozitóriumokban. A nyugat-, észak- és dél-európai 

országok többségében intézményi repozitórium-hálózat működik. Az egyetemi 

repozitóriumok helyi szinten a kutatási információs rendszerekkel (CRIS – current 

research information system) összekötve, valamint országos szintű, elsősorban 

információ-aratáson alapuló központi szolgáltatásokkal, egyes esetekben az 

adatokkal és egyéb információkkal gazdagított platformon9 is elérhetők. Az egyes 

intézmények így saját tudásvagyonukat archiválják, gondozzák, szolgáltatásokat 

építenek az intézményi repozitórium köré, ugyanakkor szabványos megoldásokkal 

lehetővé teszik az adatok összegyűjtését aggregátor szolgáltatások számára. Ilyen 

elven működik a DART-Europe10 szolgáltatás, az európai doktori dolgozatok 

keresője, amely jelenleg 28 európai ország 61 egyetemének több mint 750 ezer 

disszertációjához nyújt hozzáférést (közöttük 19 magyar egyetem közel 12000 

doktori dolgozatához). 

A hallgatók digitális írástudás-fejlesztésének szervezett formája elsősorban a 

könyvtári programokban követhető nyomon. Az Egyesült Államokban 2017 

novemberében publikált jelentés11 rámutat arra, hogy a könyvtári oktatás hozzájárul 

a hallgatók tanulmányi sikerességéhez, a könyvtári-információmenedzsment 

elemeket is tartalmazó komplex kurzusok szintén javítják a tanulás minőségét. 

Csehországban a Cseh Egyetemi Könyvtárak Szövetsége által kidolgozott 

információs írástudás fejlesztési koncepció12 megvalósításán dolgoznak. A cseh 

felsőoktatási intézményekben a könyvtárak az információs írástudás fejlesztését 

                                                        
9 Pl.: https://www.narcis.nl/about/Language/en 
10 http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
11 http://learningoutcomesassessment.org/documents/Occasional_Paper31.pdf 
12 https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2016/06/en-koncepce.pdf 
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kínáló programok széles spektrumát alakították ki, amelyek felmérések tanulsága 

szerint nagymértékben hozzájárulnak a hallgatói eredményességéhez. 

Helyzetelemzés 

Az elemzés módszerei 

A fejlesztési irányok és feladatok kijelöléséhez elengedhetetlenül szükséges a 

tágabb és szűkebb környezet elemzése.  A felsőoktatási könyvtárak erőforrás-

elemzését egy, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma által 2017 nyarán 

végzett, majd 2017 decemberében kibővített felmérés alapján végeztük. A minket 

körülvevő világot PGTTJ-analízis segítségével modelleztük, ezen kívül felhasználtuk 

a Porter-féle versenyerő-modell és a BCG mátrix nyújtotta elemzési technikákat, 

illetve saját értékeink és lehetőségeink kijelöléséhez SWOT-elemzést végeztünk. 

Erőforrás-elemzés 

A kérdőíves felmérés részletesen kitért a könyvtáraknak az egyetemi struktúrában 

való elhelyezkedésére, fizikai infrastruktúrájára, informatikai felszereltségére, 

szolgáltatásaira, humán erőforrásaira és állományára. A kérdőívet összesen 28 

állami felsőoktatási intézmény könyvtárában töltötték ki.13 

A felmérés a válaszadó intézmények nagysága és a magyarországi felsőoktatásban 

játszott szerepe tekintetében reprezentatívnak, az állami fenntartású 

intézményeket illetően teljes körűnek mondható: a válaszadók által ellátandó 

                                                        
13 Állatorvostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Budapesti Corvinus 
Egyetem Egyetemi Könyvtár, Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Dunaújvárosi Egyetem Könyvtár és Információs Központ, 
ELTE Egyetemi Könyvtár, Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Könyvtára Tittel Pál Könyvtár, Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár, Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Központi Könyvtár, Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Magyar Táncművészeti 
Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár és Táncművészeti Archívum, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, 
Múzeum,  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi 
Központi Könyvtár, Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ, Nyíregyházi 
Egyetem Központi Könyvtár, Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár, Pannon Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár, Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Soproni 
Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, 
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Széchenyi István Egyetem Egyetemi 
Könyvtár, Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtár, Színház- és Filmművészeti 
Egyetem Könyvtár- Kottatár és Médiatára, Testnevelési Egyetem Könyvtára  

http://www.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/KONYVTAR
http://www.omikk.bme.hu/
http://www.omikk.bme.hu/
http://www.lib.unideb.hu/
http://www.lib.unideb.hu/
http://konyvtar.duf.hu/
http://www.konyvtar.elte.hu/
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/
http://lib.ke.hu/
http://lfze.hu/kozponti-konyvtar
http://lfze.hu/kozponti-konyvtar
http://www.mke.hu/konyvtar
http://konyvtar.mome.hu/
http://uni-nke.hu/konyvtar
http://uni-nke.hu/konyvtar
http://kik.kefo.hu/web/guest
http://lib.uni-obuda.hu/
http://konyvtar.uni-pannon.hu/
http://konyvtar.uni-pannon.hu/
http://lib.pte.hu/
http://lib.semmelweis.hu/
http://lib.sze.hu/
http://lib.sze.hu/
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php
http://tf.hu/konyvtar
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közönség (oktatók + hallgatók) teljes létszáma 299.724. Ez a KSH-adatokban az 

előző tanévben megjelenő egyetemi polgárok csaknem 97%-át jelenti.14 

A felmérésben részt vevő intézmények néhány további, az épített infrastruktúrára, 

a személyi állományra, és a nyitva tartásra vonatkozó összesített adata: 

Olvasók 
által 

használt 
alapterület 

Raktári 
terület 

Ülőhelyek 
száma 

Használók 
rendelkezésére 

álló 
számítógépek 

száma / 
internetes gépek 

Könyvtárosok 
száma / 

felsőfokú 
végzettséggel 
rendelkezők 

Heti 
nyitvatartási 
órák száma 
szorgalmi 

időszakban 
átlagosan 

53.645 m2 37.168 m2 9.842 1681 / 1573 163815 / 646 53 óra 

A válaszadó könyvtárak dokumentumállománya ~5,3 millió dokumentum. A 

felsőoktatási könyvtárak – egyetemi tartalomgazdaként és a nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében felelős intézményekként – jelentős digitalizálási 

tevékenységet folytatnak. 

Felügyelet, szervezet, funkciók 

Az adatot szolgáltató intézmények többségének munkáltatói és gazdálkodási 

felügyelete kancellári (79% ill. 93%), a szakmai felügyelet megoszlik rektor (25%), 

kancellár (25%), rektorhelyettes (39%), illetve egyéb kijelölt felelős16 között (11%). 

A kérdőív nem tért ki az egyes felsőoktatási intézmények könyvtári szolgáltatási 

koncepciójára: az adatok alapján látszik, hogy sok helyen a központi (vagy annak 

tekintett) könyvtáron kívül is működik könyvtári szolgáltatás, de a működ(tet)és 

pontos peremfeltételeit egy külön felmérésben kell pontosítani, amennyiben ez 

szükségessé válik. Erre nézve jelenleg egységes irányítói koncepció nincs. A 

központi, egységes irányítású egyetemi könyvtár mellett a felsőoktatási 

intézmények 57%-ban van további ellátóhely. A központi könyvtáraknak ezekkel való 

                                                        
14 A KSH adatai a 2016/17. tanév tekintetében: 

felsőoktatási intézmények 
száma 

oktatói létszám hallgatói létszám (összes) 

65 22 436 287 018 
 
15

 A foglalkoztatottak létszáma magában foglalja a könyvtárosi munkakörben foglalkoztatott 
felsőfokú végzettséggel, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőket, a 
közfoglalkoztatottakat, illetve az önkénteseket és a kötelező közösségi szolgálatot teljesítő 
középiskolásokat. 
16 közös rektori-kancellári, rektori főtanácsadó, könyvtár főigazgató 
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kapcsolata erős változatosságot mutat: ez a leggyakrabban szakmai 

együttműködést jelent (46%). Szakmai felügyeleti jogot a központi könyvtárak 39%-a 

gyakorol az egyetemi hálózatban, néhány helyen (7 esetben, 25%) jeleztek 

szolgáltatói, öt egyetemen (18%) költségvetési kapcsolatot. Három felsőoktatási 

intézményben (11%) az egyetemi könyvtár munkáltatói jogkört is gyakorol. 

A könyvtári feladatokon túl múzeumi (11%), levéltári (36%), kiadói (21%) és egyéb 

feladatokat17 is ellát az intézmények 64%-a. 

1. Fizikai adottságok, munkahelyi létszám 

A könyvtárépületek kora, fizikai állapota nagyon sokféle: a válaszok alapján 40% 

jó vagy kiváló, 39% szorul felújításra, 18%-ban elfogadható. 

Az egyes intézmények méretei – ülőhelyek száma, olvasói és raktári terek 

nagysága, a könyvtár munkatársainak létszáma – még úgy is rendkívül eltérő 

adottságokat jeleznek, ha ezeket arányosítjuk az elsősorban ellátandó közösség 

(egyetemi polgárok) számával. Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények 

központi könyvtárai nyilvános könyvtárak, 11 válaszadó felsőoktatási 

intézményben több mint egy a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 

könyvtárak száma. Az ebből következő, illetve a több intézményben teljesítendő 

szakkönyvtári feladatok végrehajtásához szükséges kapacitások pontosítása 

bonyolultabb annál, mint amit a mostani felméréssel vizsgálni lehetett volna, de 

mindenképpen szükségesnek látszik ahhoz, hogy a szükséges erőforrások 

meghatározhatók legyenek. 

2. Informatikai helyzet 

Még színesebb a kép az informatikai felszereltség tekintetében. Sok 

szempontból jónak mondható a helyzet: a válaszadó intézmények mindegyike 

használ integrált, az összes munkafolyamatot lefedő könyvtári informatikai 

rendszert, működtet WiFi szolgáltatást. Csaknem mindenütt van intézményi 

belső hálózat, megoldott az adatállományok rendszeres biztonsági mentése, van 

saját honlap, illetve rendelkezésre áll a munkavégzéshez a munkatársak 

                                                        
17 jegyzetbolt, fordítóiroda, kötészet és restaurátorműhely, irattár, e-learning centrum, sokszorosító 
üzem  
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létszámának megfelelő számú számítógép. Nagyon nagy különbségek vannak a 

rendelkezdésre álló tárolási kapacitás tekintetében: a válaszadók 300 és 75 

ezer(!) GB közötti adatokat adtak meg (6 esetben nincs adat). 

A közgyűjtemények, így a könyvtárak számára is kiemelt fontosságú feladat az 

információhoz való hozzáférés javítása a digitalizációval, illetve az elektronikus 

feldolgozás eredményeképpen létrejövő információ szolgáltatásával. A 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapján készülő Könyvtári Digitalizálási 

Stratégia előkészítéséhez készült felmérést és összefoglalóját18 jól egészítik ki a 

jelen adatszolgáltatás eredményei. Az intézmények döntő többsége rendelkezik 

digitalizáló eszközökkel, azonban ezek túlnyomórészt a szolgáltatást (is) 

biztosító lapszkennerek: összesen 18 helyen csak ezt az eszközt jelölték meg. A 

könyvtári állomány erre kijelölt részeinek digitalizálását biztosító, nagyobb 

kapacitású szkennerek (könyv-, lapadagoló) szkenner 8, iratszkenner illetve 

cédulák feldolgozására alkalmas eszköz egy-egy válaszadó könyvtárban van. Két 

intézményben használnak fényképezőgépet ilyen célra, szintén két helyen van 

hang-, és video digitalizálásra alkalmas felszerelés. A digitalizálás elsődleges 

céljaiként a felsőoktatási könyvtárakban a tudomány és az oktatás támogatását, 

valamint az állományvédelmet (muzeális dokumentumok) jelölték meg. A 

válaszadó könyvtárakban 2016. december 31-én 3.032.974 oldal (2.564.099 

rekord) digitalizált állomány volt. Összesen hat olyan könyvtár van, amely nem 

szolgáltat a honlapján saját fejlesztésű elektronikus adatbázist (ilyen 

adatbázisban természetesen nem csak saját digitális tartalmakat lehet 

szolgáltatni, illetve a digitalizálás kiszervezhető feladat – erre a kérdőív nem tért 

ki). 

Nyilvános, az olvasók által használható, internetes számítógép minden válaszadó 

intézményben van. Az olvasók számára rendelkezésre álló számítógépek 

számának, valamint a könyvtári olvasóhelyek arányának tekintetében a 

válaszadók 39%-a nyilatkozott úgy, hogy a Felsőoktatási törvény végrehajtási 

rendeletének 2. sz. mellékletében19 meghatározott számokat a könyvtár teljesíti, 

                                                        
18 Könyvtári digitalizálási helyzetkép. Készült az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya megbízásából a 
Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályán, Budapest, 2017. augusztus 10. 
19 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
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az intézmények 36%-a pozitív, 25%-a negatív mértékben tér el ettől. A számadatok 

tehát nem rosszak, azt azonban tudni lehet, hogy a számítógépek 

korszerűsítésére ritkábban van lehetőségük az intézményeknek, mint ahogyan 

arra szükség lenne20. Ilyen típusú nagyobb beruházásokra utoljára a TIOP és 

TÁMOP pályázatok idején volt lehetőség. Az akkor beszerzett eszközök 

többsége ma már elavultnak tekinthető, biztonságos üzemeltetésük 

nehézségeket jelent. 

Csaknem mindenütt van szolgáltatási célra használt nyomtató és szkenner. A 

fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, digitalizálás az intézmények nagy 

százalékában a könyvtári szolgáltatások közé tartozik (89% – 89% – 82% – 36%).21 

Oktatásra, felhasználóképzésre használható számítógépes terem a felsőoktatási 

könyvtárak felében egyáltalán nincs, a többi helyen ezek száma és 

befogadóképessége igen eltérő (az igennel válaszoló intézmények 1-5 terem 

meglétét jelezték, ezek befogadóképességét 7-240 főben határozták meg), 

projektor három kivételével minden intézményben van. 

A könyvtári erőforrások racionalizálásának szándékát legerőteljesebben a talán 

legérzékenyebb területen, az informatikai eszközpark üzemeltetésével, a 

szükséges fejlesztések elvégzésével kapcsolatban lehet érzékelni. Ezek a legtöbb 

könyvtárban központi egyetemi feladatok, illetve részben azok22. A 

könyvtáraknak mintegy a felében dolgozik saját informatikus, vagy van ilyen 

osztály/csoport, de láthatóan elindult ezen a téren az erőforrások 

átcsoportosítása a felsőoktatási intézményeken belül, illetve néhány 

tevékenység kiszervezésre került. 

3. Szolgáltatások 

Amilyen különböző a felsőoktatási könyvtárak felszereltsége és egyéb 

adottságai, olyan egységesnek látszik a felmérés eredményeiből az, hogy az 

intézmények felismerik azokat a feladatokat, amelyek a társadalmi és 
                                                        
20 A kérdőív sem a nyilvános, sem a munkaállomások tekintetében nem tért ki a számítógépek korára 
és egyéb paramétereire.  
21 A felmérés nem vizsgálta, hogy ezek a szolgáltatások milyen konstrukcióban (saját vagy 
kiszervezett üzemeltetésben) valósulnak meg. 
22 eszközpark üzemeltetése: 79%, deskstop support: 75%, informatikai fejlesztés: 61%, könyvtári 
rendszer üzemeltetése: 43% 
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technológiai változások által indikáltan a különféle jogszabályi változásokban és 

stratégiákban is megfogalmazódnak, és – különböző mértékben, adottságaiknak 

és lehetőségeiknek megfelelően – magukra vállalják ezeket. A hagyományos 

könyvtári szolgáltatások mellett új szolgáltatástípusok jelentek meg a 

könyvtárban: 

 a felhasználók tájékoztatásának új formái: 

 

 felhasználók támogatása: 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Szakmai tájékoztatás külön szolgáltató
ponton

Kapcsolattartó könyvtárosi szolgáltatás
oktatóknak, tanszékeknek

„Foglaljon könyvtárost”  

Chat

Letölthető könyvtári mobil alkalmazások
kínálata

Online használati, kutatási segédletek a
honlapon

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tanrendbe illesztett információs kurzusok

Információs kurzusok (nem
könyvtárhasználati)

Tréningek oktatóknak/kutatóknak

Tudományterületi forrásajánlók a honlapon

Kapcsolattartó könyvtárosi szolgáltatás
oktatóknak, tanszékeknek

Kötelező irodalom listák kezelése
elektronikus felületen

Tanulószoba, tanuló/kutatóhely foglalás
lehetősége

Informatikai eszközök kölcsönzése
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 a tudományos publikálást támogató tevékenységek: 

 

Bár egységes szabályozás erre nézve nincs, az egyetemi könyvtárak többsége 

(86%) őriz, illetve kezel nyomtatott és/vagy elektronikus formában 

szakdolgozatokat, 54%-uk repozitóriumba tölti ezeket. A válaszadó felsőoktatási 

könyvtárak 68%-ában működik publikációs repozitórium. 

A fentieken túl több kitöltő jelezte, hogy könyvtárukban DOI- szolgáltatás, illetve 

ISBN-iroda is működik. 

A nyomtatott dokumentumok különféle felhasználói csoportok használati 

szokásainak és igényeinek megfelelő szolgáltatása23 mellett minden felsőoktatási 

könyvtár szolgáltat elektronikus tartalmakat, 21%-ukban az ebook- kölcsönzés is 

működik. Egy kivételével mindenütt jelentős összeget fordított a könyvtár (a 

felsőoktatási intézmény) elektronikus tartalmak előfizetésére, megvásárlására. 

Az összesített mutatók: 

2014 1.164.336.451 Ft 

2015 1.531.662.133 Ft 

2016 2.017.735.515 Ft 

                                                        
23

 tananyag rövid határidővel (75%), oktatóknak hosszú határidővel (89%), önkiszolgáló (25%), online 
hosszabbítás, előjegyzés lehetősége (96%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Publikációs tanácsadás

Publikációs adatok kezelése

Repozitórium üzemeltetés

OpenAccess tanácsadás és ügyintézés

Szerzői jogi tanácsadás, ügyintézés

Kutatási adatkezelés támogatása

Adatrepozitórium működtetése

Plágiumszűrő előfizetése, kezelése

Reprodukció/felhasználási jog szolgáltatás

E-cikk beszerzés



A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023 

17 

PGTTJ-analízis 

A könyvtárak makrokörnyezetének elemzésekor a ránk ható politikai, gazdasági-

társadalmi és technológiai tényezők mellett különös gondot fordítottunk a 

működésünket meghatározó jogi környezet vizsgálatára is. A részletes elemzés 

révén átfogó képet sikerült kapni azokról a viszonyokról, melyek meghatározzák 

működésünket, és várhatóan döntő hatást gyakorolnak az egyetemi könyvtárakra a 

jövőben is. (Az elemzés részletes kibontását az 1. sz melléklet tartalmazza.) 

Porter-elemzés 

A vállalatok többsége figyeli a tágabb környezetében zajló változásokat, próbál 

alkalmazkodni és befolyásolni a környezet alakulását. A sikerhez a mikrokörnyezet 

alapos vizsgálatára is gondot kell fordítani. Ezért végeztük el a felsőoktatási 

könyvtárak szűkebb környezetére vonatkozó Porter-féle iparági elemzést, melynek 

során az ágazat általános helyzetének, a verseny intenzitásának áttekintése után a 

helyettesítő termékekkel, az új belépőkkel, a vevőkkel és a szállítókkal kapcsolatos 

aspektusokat tártuk fel. 

Az egyetemi könyvtárak tevékenysége az információ- és tartalompiac, a kultúra és a 

felsőoktatás területén zajlik. Mindhárom szektort az egyre dominánsabbá váló ún. 

kreatív ipar részeként tartják számon, ugyanakkor az állami finanszírozási és 

szabályrendszer erősen meghatározza a lehetőségeket. A mi szempontunkból 

versenytárselemzés elsősorban a hazai könyvtárak áttekintése alapján végezhető. A 

magyarországi könyvtári rendszerből kiemelkednek a nagyobb felsőoktatási 

könyvtárak, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtára, az országos szakkönyvtárak, valamint a megyei hatókörű városi 

könyvtárak. A vizsgált könyvtárak sikerének alapfontosságú elemeként a fenntartó 

támogatását és a hatékony lobbierőt azonosítottuk. A szolgáltatási portfóliót 

végignézve kiemelendő a versenytársak egységes, célirányos, tiszta profilja; a 

kommunikáció; a sikeres rendezvények; a gyűjtemény; hatékonyság; az igényeknek 

megfelelő nyitva tartás, a tárgyi és infokommunikációs infrastruktúra, valamint az 

elhelyezkedés. 
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Az egyetemen belüli versenytársaink a kari-tanszéki, intézeti könyvtárak. Az ő 

versenyelőnyük alapját a használóikkal, fenntartójukkal kialakított szoros, közvetlen 

kapcsolat képezi, valamint a homogén felhasználói kör, ami nagyobb fokú 

rugalmasságot tesz számukra lehetővé. 

Az információszolgáltató piacon új belépő az, aki szintén információval látja el a 

társadalmat. Magyarországon nagy könyvtárak kialakulására kevés esély 

mutatkozik, legfeljebb szervezeti átalakulás révén léphet be új iparági szereplő. Az 

elmúlt évek tapasztalata alapján azonban számolnunk kell erős lobbierővel 

rendelkező nagy tartalomszolgáltatók belépésére vagy valamely könyvtár kiugró 

megerősödésére.  

Az információpiac globalizálódása és átalakulása, gyors fejlődése, sokszereplőssé 

válása okán azonban erős a fenyegetettség a helyettesítő termékek szempontjából. 

Szükséges megfelelő figyelmet fordítani az erősen szegmentálódott piacon 

megjelenő kisebb-nagyobb, speciális szolgáltatókra, melyek helyettesítő 

termékeket kínálnak a könyvtár szolgáltatási palettájának egyes elemeire: pl. 

fénymásoló üzletek; könyvesboltok; kiadók; e-könyv forgalmazók; legális és illegális 

dokumentumszerverek és szoftverek; keresőszolgáltatások, új tartalomszolgáltatók 

az egyetemeken, a régióban, országosan. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

globális szolgáltatókat, akik a hagyományosan könyvtári szolgáltatásokkal 

kielégített felhasználói igényt más típusú termékkel igyekeznek kielégíteni. 

Gondoljunk csak a Google típusú keresők térnyerésére a könyvtári katalógusok, 

adatbázisok rovására. 

A felsőoktatási könyvtárak vevőinek, ügyfeleinek köre az intézmények jellegéből 

fakadóan széles körű: az egyetem vezetősége, az egyetem polgárai (hallgatók, 

oktatók, kutatók) mellett beletartoznak a nem egyetemi könyvtárhasználók és az 

egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb partnerek is. A könyvtárak erőforrásai a 

költségvetési és pályázati támogatásból, illetve a szolgáltatásokból befolyt összeg 

mellett a presztízsnövelő támogatásban, együttműködő készségben, használati 

statisztikákban mutatkoznak meg. Könyvtárainkat unikális gyűjteményei, robusztus 

fizikai és virtuális terei és szolgáltatásai megkerülhetetlenné teszik az egyetemi 

polgárok egy része számára. A terek atmoszférája, a szolgáltatások és az 
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infrastruktúra mennyisége és minősége, igényekhez alkalmazkodása, valamint a 

könyvtári dolgozók hozzáértése és hozzáállása kulcstényező abban, hogy a 

felhasználók a könyvtárak szolgáltatásait milyen mértékben és hogyan használják, 

és ezek kiváltanak-e pozitív visszacsatolást. 

Az iparágra jellemző versenyszituációt a szállítók alkuereje is befolyásolja. A 

szállítóknak az intézményre gyakorolt kedvezőtlen hatása az általuk kínált termékek 

áremelkedésében és a silányabb termék- és szolgáltatásminőségben rejlik. 

Költségvetési szerv egységeként a beszállítók kiválasztásakor elsősorban az 

államháztartási előírások szabta korlátokkal kell számolnunk (pl. közbeszerzés), ami 

sok esetben felülírja a minőség és ár mérlegelésének lehetőségét. Jellemző 

továbbá, hogy a könyvtárak lehetséges beszállítóinak száma végletek között 

mozog: egyes szolgáltatási területeken kevés és koncentrált, míg máshol számtalan 

lehetőség mérlegelésére van szükség – ehhez nem mindig áll rendelkezésre 

megfelelő idő és ismeret. A könyvtárak alkupozícióját gyengíti az is, hogy az 

integrált könyvtári rendszerek, valamint a nagy információforrás-szolgáltatók 

esetében az átállási költségek rendkívül magasak. 

A központosított ügyintézési rendszer által meghatározott szűk mozgástér sok 

esetben kiszolgáltatottságot eredményez, ami azonban beszállítóinkat is bizonyos 

kényszerpályákra tereli. Mindezt tetézi, hogy az egyetem központosított 

ügyintézési rendszerében nem mindig van lehetőségünk közvetlen kapcsolatra a 

szolgáltatóval: a tárgyalások és megrendelések más egyetemi szervezetek 

(Szolgáltatási Osztály, Beszerzési Osztály, Üzemeltetési Osztály, Informatikai 

Szolgáltató Központ) közvetítésével zajlanak. 

BCG-mátrix 

A belső és külső környezet értékelésekor alaposan felül kell vizsgálni azokat a 

tevékenységeket, projekteket, programokat, amelyeket aktuálisan végez a 

szervezet. Alapvető szempont, hogy miként viszonyul az adott tevékenység a 

szervezet küldetéséhez és mennyire veszi figyelembe a környezeti adottságokat. 

A portfólió-analízis hozzásegíti a könyvtárakat ahhoz, hogy a leginkább megtérülő 

szolgáltatások működtetésére és fejlesztésére fordíthassák erőforrásaikat. A mátrix 
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négy kategóriába sorolja a szolgáltatásokat az irántuk mutatkozó kereslet (a piaci 

növekedés üteme) és a hozzájuk kapcsolódó lehetőségek (relatív piaci részesedés) 

alapján. Megmutatja, hogy milyen szolgáltatások iránt legnagyobb a kereslet és 

annak felmérésében is segít, hogy a könyvtárak helyzete megengedi-e a fejlesztést. 

A hazai egyetemi könyvtárak összességére elvégzett portfólió-elemzés alapja az, 

hogy az egyetemi könyvtárak mindegyike a fenntartó egyetem 

alaptevékenységeihez kapcsolódóan az oktatást és kutatást támogató 

szolgáltatásokat alakított ki, továbbá kulturális intézményként, az egyetemek 

harmadik missziós tevékenységével szinergiát mutató tevékenységet végez. BCG 

mátrixunkat a 2017 augusztusában végzett felmérésben vizsgált szolgáltatásokra 

terjesztettük ki. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a szolgáltatások megítélése az intézmények 

méretétől és típusától függően változik, ezért számos szolgáltatást nem tüntettünk 

fel a portfólió elemzésben. A hagyományos szaktájékoztatás iránti igény a legtöbb 

egyetemi könyvtárban folyamatosan csökken, vannak azonban intézmények, ahol 

továbbra is szükség van a speciális szakértelmen alapuló tájékoztató szolgáltatásra. 
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SWOT-elemzés 

A környezet vizsgálata, a portfólió-analízis, az erőforrástérkép, valamint a 

stratégiakészítés során felhalmozódott további információk eredményeinek 

összegzéséhez a leggyakrabban használt marketingeszközt, a SWOT-elemzést 

alkalmaztuk. A SWOT-mátrix egyben meghatározza az egyetemi könyvtárak 

stratégiájának irányvonalait, melyek alapján a következő stratégiai ciklus 

fókuszterületeit meghatározhatjuk. 

A magyarországi egyetemi könyvtárak stratégiai fókuszterületei a vonatkozó 

szakpolitikai stratégiák, a fenntartó egyetemeknek a teljesítményelvű felsőoktatási 

irányvonalai mentén kidolgozott intézményfejlesztési tervei, a közgyűjteményekre 

vonatkozó kormányzati elképzelések, valamint az előzőekben bemutatott részletes 

elemzések által kijelölt irányvonalak mentén született meg. 

A felsőoktatási stratégia értelmében az alapvető értékek megvalósulása a 

teljesítményelvű oktatási-tanulási környezet kialakításával, valamint világszínvonalú 

kutatással képzelhető el. A felsőoktatási könyvtárakat ugyanakkor a kulturális 

alapellátás rendszerében is szükséges elhelyezni. Elképzelésünk szerint kulturális 

küldetésünk és az egyetem harmadik missziós tevékenységében megvalósuló 

funkcióink egymást erősítik a jövőben. 

A SWOT-elemzés és súlyozás alapján megmutatkoztak azok a prioritások, melyek a 

konkrét cselekvési tervek alapjául szolgálnak a következő időszakban. Tudatában 

vagyunk lehetőségeinknek, melyeket megragadhatunk, előnyeinknek, melyeket 

kihasználhatunk és erősségeinknek, melyeket bővíthetünk. 

Az egyetemi könyvtárak unikális gyűjteményei, a felhasználókkal szoros 

együttműködésben kialakított népszerű szolgáltatásaik jó gyakorlatára alapozva 

további szolgáltatások emelhetők a sikeresek közé. Dinamikusan fejlődő 

partnerkapcsolataink és jól koordinált kommunikációnk hatékony támogatást 

nyújtanak az egyetemi alaptevékenységek változását követő további szolgáltatások 

létrehozásához: az egyéni és csoportos oktatást-tanulást támogató környezet 

kialakításával, önkiszolgáló funkciók beépítésével tovább növelhető a felhasználók 

köre és elégedettsége. 
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Differenciáltan képzett munkaerőnk kompetenciáinak további fejlesztésével, a 

belső kommunikáció, benchmarking, jó gyakorlatok megosztása, valamint a 

szervezeti kultúra fejlesztésében rejlő lehetőségek kiaknázásával tovább 

erősíthetjük a felhasználó-központú szemléletet szolgáltatásaink tervezésében, 

szervezésében és közvetítésében. Kihasználjuk az egyre bővülő információs 

csatornákat és eszközöket, kapcsolódunk helyi, nemzeti és nemzetközi 

közösségekhez és szolgáltatásokhoz. Mindezt a speciális igényeket is kielégítő, 

személyre szabott funkciókkal tesszük emberközelivé.  

Pályázatok tekintetében országos, egységes, az egyetemi könyvtárak erőforrás-

megosztását támogató, a hagyományos együttműködési jó gyakorlatunkat 

kiaknázó lehetőségek nem állnak rendelkezésre. 

Igyekszünk előnyt kovácsolni a kancellári rendszerben megvalósuló adminisztratív 

integráció és a központi infrastruktúra-üzemeltetés rendszeréből. Ugyanakkor nem 

sikerült maradéktalanul kiaknázni helyzeti előnyünket az egyetemi campusokon 

való jelenlét területén: a könyvtári terek, gyűjtemények és szolgáltatások 

kihasználtsága és megítélése helyenként jelentős eltérést mutat. Éppen ezért 

nagyon fontos gyengeségeinket ellensúlyozni: az állomány feltártságának 

növelésével, adatbázisaink tartalmának és szolgáltatási felületeinek minőségi 

javításával, hiányzó tartalmak feltérképezésével és pótlásával (pl. elektronikus 

tananyagok, online tutoriálok), a fizikai terek korszerű funkcionális átalakításával. 

Profilunk tisztítását célzott marketing- és PR-stratégiával szükséges támogatni. 

Tagadhatatlan, hogy az elmúlt időszakban elért eredmények fenntartását és erős 

alappá szilárdítását számos kockázati tényező fenyegeti. Nem kerülhetjük meg a 

szervezeteinkre leselkedő veszélyek feltérképezését, s azok elhárítására vonatkozó 

stratégiai elemek beépítését a cselekvési tervbe. Pályázati támogatás elmaradása 

vagy elégtelen költségvetési támogatás esetén tárgyi és infokommunikációs 

infrastruktúránk további romlása, szolgáltatásaink és munkatársi kompetenciánk 

elavulása várható. Az interneten könnyen elérhető legális és illegális tartalmak, a 

szerzői jog körüli bizonytalanság egyes szolgáltatásainkat ellehetetleníthetik. A 

rohamosan változó felhasználói környezet kihívásaival kizárólag folyamatos 
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monitorozás, igényfelmérés, párbeszéd és szüntelen fejlesztés segítségével 

birkózhatunk meg. 

Új partnerségekkel, a szűkebb-tágabb környezetünkben fellelhető tudás 

becsatornázásával, hatékony lobbitevékenységgel és a szervezeti kultúra 

folyamatos fejlesztésével dolgozhatunk a gyengeségeink csökkentésén, a veszélyek 

elhárításán. 
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A fejlesztés kulcsterületei 

A felsőoktatási könyvtárak helyzetének, környezetének elemzése alapján kijelöltük 

azokat a kulcsterületeket, amelyek leginkább szolgálják a jövőképben 

meghatározott célok elérését. Szolgáltatási fókuszpontjaink a gyűjteményépítés, a 

tudomány támogatása, az egyetemi oktatás és hallgatói sikeresség támogatása. 

Mindezt megújult szervezeti és vezetési kultúrával, tudatos minőség- és 

márkaépítés révén látjuk megvalósíthatónak. A nemzeti stratégiákhoz való 

illeszkedést a 2. sz. melléklet mutatja be. 

1. A gyűjtemények átértelmezése és fenntarthatóságuk biztosítása, a 

hozzáférés segítése 

A felsőoktatási könyvtárak gyűjteményei kivételes értéket jelentenek a magyar és az 

egyetemes tudomány és kultúra számára. Az egyes intézmények gyűjteményei 

tartalmukban és történetiségükben különböznek egymástól, egyedi értéket 

képviselnek. A digitális dokumentumok és információ megjelenésével és 

térhódításával, a dokumentum és a tartalom közötti határvonal elmosódásával, a 

beszerzett és helyben előállított tartalom együttélésével a gyűjtemények 

komplexitása megnőtt, a beszerzés, kezelés, megőrzés és szolgáltatás a könyvtár 

számára új kihívásokat jelent. A felhasználó egyre inkább azt várja el, hogy a 

számára szükséges, megfelelő funkcionalitással ellátott információhoz azonnal és 

egyszerűen hozzáférjen. A könyvtárak előtt kettős feladat áll, a gyűjtemény 

fogalmának átértelmezése révén egyszerre biztosítani a hosszú távon megőrzendő 

dokumentumok megőrzését, és a hozzáférés és a ráépülő szolgáltatások 

optimalizálását. 

A könyvtárak gyűjteménye mellett egyre fontosabbak a digitális illetve digitalizált 

nyílt hozzáférésű tudományos és szakmai tartalmak. Ezek hasznosulása függ a 

megtalálásukat segítő leíró adatoktól és a felhasználók információ-felhasználási 

készségeitől is. 
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Feladatok 

 a gyűjtemények gyűjteményi és egyedi szintű feltártságának és 

láthatóságának növelése az együttműködési lehetőségeket is bővítő, 

korszerű könyvtári platform bevezetésével 

 a kiválasztott nyomtatott, kéziratos és digitális gyűjteményrészek 

megőrzése az intézményi és nemzeti céloknak megfelelően a 

hatékonysági szempontokat is szem előtt tartva 

 digitalizálási tevékenység a tartós megőrzés és a széles körű hozzáférés 

érdekében a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapján 

 az egyetemeken elérhető ingyenes és előfizetett digitális tartalmak 

szélesebb körű használatának elősegítése a szabványos kereshetőség 

javításával, a célközönséget elérő közösségi platformokon való 

közzététellel, korszerű eszközökre optimalizált formában 

 az egyetemeken történő digitális tartalomfejlesztés támogatása, a 

kifejlesztett tartalmak szolgáltatása 

 a könyvtárak által fejlesztett, épített digitális gyűjtemények integrálása a 

nemzeti és nemzetközi tartalomszolgáltató rendszerekbe 

 információs írástudás és jogkövető tartalom-felhasználás oktatása, a 

digitális kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban is 

2. Kutatástámogatás, tudásmenedzsment, a tudományos eredmények 

disszeminációja 

Az egyetemi könyvtárak egyre fontosabb feladata a kutatási folyamat támogatása. 

A Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia is a nemzeti innovációs 

rendszer szereplői között sorolja fel az egyetemeket és könyvtáraikat. Jelenleg és 

feltehetően középtávon is a könyvtárosok egyik alaptevékenysége az oktatói 

publikációs adatok egyetemi szintű és központilag szabályozott kezelése a Magyar 

Tudományos Művek Tára országos adatbázisban. Emellett számos egyéb területen 

is segítik a kutatókat, többek között egyéni és intézményi értékelések 

előkészítésében, publikációs stratégia kidolgozásában, a megváltozott tudományos 

információs piacon való eligazodásban, publikációik közzétételében. 
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A könyvtárak elsőrendű feladata az intézményi tudásmenedzsment, vagyis az 

intézmény sajátos és egyedi tudásvagyonának mint akadémiai és piaci értéknek a 

kezelése, rendszerezése, jogszerű formában való nyilvánossá tétele és hosszú távú 

megőrzése. Ez magában foglalja többek között az intézményekben keletkezett 

tudományos eredmények, az intézményi és egyéni kutatói profilok láthatóvá 

tételét. A hangsúly fokozatosan eltolódik a tudományos információ begyűjtése mint 

könyvtári feladat felől a tudományos információ és eredmények szétsugárzása felé. 

A tudomány művelése, ezen belül a tudományos kommunikáció formái és csatornái 

markánsan és dinamikusan változtak az utóbbi évtizedben. A nyílt hozzáférés és a 

nyitott tudomány terjedésével, a tudományos teljesítmény értékelésének 

változásával a könyvtárnak új feladatai keletkeznek. Ilyenek többek között a 

kutatási adatok, adathalmazok kezelésének segítése, az eredmények és a kutatási 

adatok újrahasznosításának ösztönzése, a tudományos kommunikáció 

átláthatóságának támogatása, a tudomány és a civil szféra közötti kapcsolat 

mélyítése. 

Feladatok 

 nyílt hozzáférésű közzétételi csatornák (repozitóriumok, OA folyóiratok) 

működtetése és népszerűsítése, 

 az intézményi repozitóriumok mint az elektronikus nemzeti kutatási 

infrastruktúra elemeinek beépítése a kutatási ciklusba, összehangolása a 

közeljövőben kialakítandó intézményi kutatási információs rendszerekkel 

(CRIS) 

 az új szemléletű kutatásmenedzsment támogatása a tudományos 

kommunikáció új formáinak bemutatásával és népszerűsítésével (nyílt 

hozzáférés, közösségi lektorálás, közösségi médiumok használata, 

alternatív hatásmérési módszerek, …) 

 a nyílt hozzáférés piaci modelljének követése és alakítása az átláthatóság 

és méltányosság irányába (közzétételi díjak csökkentése, hatékony 

fizetési módok, kiadói kettős haszonszerzés elkerülése, stb.) 

 kutatási adatkezelés támogatása, kutatási adatok nyilvánosságának és 

újrahasznosíthatóságának népszerűsítése 
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 etikus és felelős kutatási modellek és magatartás támogatása (plágium és 

hamis eredmények elleni küzdelem, az eredmények társadalmilag 

kívánatos hasznosítása, társadalmi-közösségi részvétel, tudomány-

népszerűsítés, esélyegyenlőségi szempontok…) 

3. A hallgatói eredményesség támogatása, tanulástámogatás 

A tanulás hagyományos helyszínei és támogatói a könyvtárak. A korszerű 

felsőoktatásban nem csak a tanulási terek, de az oktatási és tanulási formák, 

módszerek is gyors átalakulásban vannak. A technológiai változások és a 

felsőoktatásban tanulók ezzel összefüggő kognitív és magatartási mintái olyan 

oktatási módszerek terjedését hozzák, mint a személyes igényeket és a tanulási 

eredményeket is figyelembe vevő adaptív tanulás, az ún. hibrid oktatás, a 

felfedezésen alapuló és probléma-megoldó oktatási modell. A hallgatók ma 

másképp használják a technológiát, saját mobil eszközeikkel, különféle 

alkalmazásokkal kívánják elérni a szükséges tartalmat.  A könyvtáraknak ehhez 

igazodóan kell átalakítaniuk és rendelkezésre bocsátaniuk fizikai tereiket és 

információtechnológiai infrastruktúrájukat, alkalmassá kell tenni azokat a hallgatók 

egyéni és csoportos feladatmegoldása, gyakorlat- és probléma-orientált tanulása, az 

egymással és az oktatókkal való konzultáció számára is. 

A Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási stratégia kiemelt feladata a 

hallgatói sikeresség növelése. A tanuláshoz szükséges irodalom közrebocsátása 

mellett a könyvtárosoknak egyre több segítséget kell adniuk a hallgatóknak 

nemcsak az információs források közötti eligazodáshoz, de bizonyos hiányzó 

tanulási készségek elsajátításához is. Szervezett oktatással és személyre szabott 

tanácsadással segítik őket az egyre nagyobb önállóságot feltételező tanulási 

feladatokban, az információ kereséséhez és felhasználásához szükséges készségek 

fejlesztésében. A felsőoktatási intézményekkel szembeni igények, többek között a 

külföldi hallgatók arányának növekedése fontos feladatot ró a könyvtárra, mint a 

tanulási szolgáltatások, és általában a campus-élet minőségét befolyásoló 

szervezetre is. Ehhez kapcsolódik az a mind Digitális Oktatási Stratégiában, mind 

Fokozatváltásban kijelölt cél is, hogy az intézmények biztosítsanak akadálymentes 

épület- és informatikai infrastruktúrát az egyetemi közösségeknek. 
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A magyar felsőoktatásban alapvetően fontos, hogy a hallgatók jó szinten tanuljanak 

meg idegen nyelveket, illetve sajátítsák el a szaknyelvet. A könyvtár mint tanulási 

tér a gyakorlás igényes nyelvtanulás természetes helyszíne, rendelkeznie kell a 

megfelelő nyomtatott és digitális anyagokkal alkalmazásokkal, és itt célszerű 

kialakítani a multimédiás nyelvi laborokat is. 

Feladatok 

 az interdiszciplináris és problémamegoldó gondolkodásra és teamekben 

való munkára felkészítő oktatás támogatása az oktatói közösséggel 

együttműködve: információ-felhasználási és egyéb speciális tréningek 

nyújtása, ráépülő egyéni és csoportos konzultációval, 

 a tanulási készségek fejlesztését szolgáló személyre szabott tanácsadás 

annak érdekében, hogy a hallgatók meg tudjanak felelni a felsőoktatásban 

megnövelt kimeneti követelményeknek 

 a hallgatói sikerességet és a forráshasználatot támogató online 

segédletek kidolgozása, e-learning rendszerbe illeszthető digitális tanulási 

objektumok kidolgozása, 

 az információkereső kompetenciák fejlesztését és a publikációk, 

hivatkozások formai követelményeit bemutató tantervbe illesztett, 

kredites képzések indítása 

 az aktív, probléma-orientált, csoportos tanulást támogató rugalmas 

könyvtári terek kialakítása és működtetése 

 a korszerű nyelvoktatást szolgáló nyelvi laborok kialakítása és az ezt 

támogató digitális gyűjtemény szolgáltatása 

 akadálymentes épület- és informatikai infrastruktúra megteremtése a 

könyvtári terekben és elektronikus szolgáltatásokban 

 a felsőoktatásban keletkező hallgatói dolgozatok, szakdolgozatok 

értékelését megkönnyítő közös adatbázis alapján működő plágium 

detektáló alkalmazás bevezetése az egész magyar felsőoktatásban 
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4. Vezetés, szervezeti kultúra, szakértelem 

A könyvtári tevékenységek és szakma átalakulóban van, a felsőoktatással és a 

tudományos kutatással egyetemben. A gyűjtemény mellett felértékelődőben van a 

könyvtárosok szakértelme és kompetenciái, mint a szolgáltatások alapja. A 

változásokra dinamikusan reagáló, a jövőt előre vetítő stratégia és politikák 

kidolgozása innovatív gondolkodásmódot, vezetési filozófiát és gyakorlatot igényel. 

A kreatív gondolkodás ösztönzése, a vezetői képességek megszerzésének segítése, 

a megfelelő utánpótlás kinevelése nélkül nem képzelhető el a könyvtárak hosszú 

távú sikeressége. A vezetéssel szorosan összefügg a szervezeti kultúra, ami a 

korábbi kihívásokra adott sikeres válaszok beépülésével alapozza meg a 

továbblépést, a releváns szolgáltatások kialakítását, a megfelelő szakmai 

kompetenciák megszerzését, a munkatársi gárda folyamatos fejlesztését, 

átképzését és diverzifikálását. Mindezt szükséges összehangolni az országos 

könyvtári rendszer és a felsőoktatás területén jogszabályban illetve a fejlesztési 

stratégiában megfogalmazott céllal, nevezetesen az intézmények belső 

minőségbiztosítási rendszerének működtetésével, fejlesztésével. 

Feladatok 

 a szükséges szaktudást és kompetenciákat, a továbbképzési szükségleteket 

felmérő, a könyvtári munkaerő utánpótlást biztosító és az egyéni 

pályaépítést is támogató humánpolitika kidolgozása, javaslattétel az ezt 

támogató szabályozási környezet és versenyképes bérezés kialakítására 

 a könyvtárosképzés tartalmának megújítása, a korszerű követelményekhez 

folyamatosan alkalmazkodni képes információs szakemberek képzésének 

biztosítása 

 az egyéni és szervezeti egység szintű teljesítményértékelés rendszerének 

kidolgozása, alkalmazása a kiváló teljesítmények ösztönzésére és 

elismerésére, teljesítményelvű bérezés lehetőségének megteremtése 

 könyvtári minőségbiztosítási rendszer működtetése és fejlesztése 

 hatékony és rugalmas munka- és folyamatszervezési modellek kidolgozása 

 kompetenciafejle3sztés a munkatársak szervezett belső és külső 

továbbképzése révén, a folyamatos tanulás szükségességének elismertetése, 

a továbbképzési rendszerhez finanszírozási források hozzárendelése 
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5. Kommunikáció, márkaépítés 

A könyvtárak számára egyre fontosabb, hogy a külső és a belső érintetteknek 

egyaránt bemutassák a könyvtár tevékenységének értékét a fenntartó intézmény és 

a szélesebb társadalmi környezet sikerességének támogatásában. A korábbiaknál 

sokkal láthatóbbá és nyilvánvalóbbá kell tenni a könyvtárak által elért sikereket, a 

szolgáltatásaikban rejlő lehetőségeket, beleértve azt a közvetítő szerepet is, amit az 

egyetemek ún. harmadik missziója keretében, a tudomány és a társadalom 

kapcsolatának szorosabbá tételében betöltenek. Szintén fontos, hogy a 

korábbiakban körvonalazott újfajta könyvtári támogatások, szolgáltatások is minél 

szélesebb körben ismertté váljanak, ezek folyamatos fejlesztése a használói 

visszajelzéseket is figyelembe véve történjen. Mindehhez a célzott 

felhasználóképzés mellett folyamatos, a felhasználókkal folyatatott kommunikáció 

és aktív marketingtevékenység szükséges. Utóbbihoz jó gyakorlatok alapján az 

adott felhasználói kör számára leginkább eljuttatható módszereket és felületeket 

szükséges találni. 

Feladatok 

 Jól működő kommunikációs csatornák kialakítása a fenntartó és az egyes 

felhasználói körök irányába. 

 Jelenlét az egyetemi közösséget és a tudomány népszerűsítésének 

célközönségét jelentő állampolgárokat is elérő közösségi hálózatokon 

 A könyvtári szolgáltatások eredményességének hazai és nemzetközi 

bemutatása média megjelenésekben, konferencia részvételek révén 

 Partner kapcsolatok kiépítése és erősítése a könyvtárak működésében 

értintettekkel (felhasználói csoportok, szervezetek, cégek, stb.) 

 A használói és dolgozói szokások és elégedettség rendszeres monitorozása, 

az eredmények értékelése és kommunikációja. 

 Kompetenciafejlesztés a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak 

megismertetését célzó hatékony marketingtevékenység terén.  
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1. melléklet – PGTTJ 

POLITIKAI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

Bizonyos fokú Európai Uniós felügyelet 

a tagállamok felett. 

Az uniós értékek érvényesülésének szükségessége a 

könyvtári szakmát érintő fejlesztések terén; szakmai 

együttműködési kapcsolatok kialakításának 

lehetőségei (Open Science, Open Access, FAIR Data). 

A Tudománypolitikai stratégia (2014–

2020) alapján Európa és benne 

Magyarország versenyképességének 

kulcsa a tudomány és a technológia 

fejlődésében, valamint annak 

hasznosulásában rejlik. 

Open Access publikálás finanszírozása, kutatási 

eredmények disszeminációja, tudományos 

információhoz való hozzáférés biztosítása. 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 2013-2020 

Kívánatos az egyetemi tudásközpontok 

megerősödése, a kutatási eredmények 

disszeminációja, a kutatási eredmények 

implementálása az oktatásban. 

A Felsőoktatási stratégia (2014–2020) 

előirányozza, hogy Közép-Európa 

legjobb felsőoktatási rendszere 

alakuljon ki Magyarországon, 

versenyképes, munkaerő-piaci 

viszonyokhoz igazodó képzési 

struktúra, mérhető eredmények, 

minőségi és versenyképes képzés által, 

a tudásvagyon társadalmi-gazdasági 

hasznosítása mellett. 

A könyvtárak pozíciójának kijelölése a 

teljesítményelvű oktatási-tanulási környezet, valamint 

a világszínvonalú kutatás támogatásában. Bővülhet az 

önálló tanulást támogató, tudománynépszerűsítő, 

ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások 

köre, és növekedhet a hozzáférés a felsőoktatási 

tudásbázisokhoz. 

A felsőoktatási intézmények szerkezeti 

átalakítása, a kancellári rendszer 

bevezetése. 

A felsőoktatási könyvtárak többsége központi 

szolgáltató egységként a kancellár irányítása alá 

került. 

A könyvtári (közgyűjteményi) terület a 

kulturális alapellátás része. 

Önálló országos könyvtári stratégia hiánya. A 

könyvtárosi életpályát a kulturális alapellátás 

részeként definiálhatjuk. 

Ajánlás a könyvtárak 

minőségbiztosításának bevezetéséhez 

(Kultúráért Felelős Államtitkárság). 

A könyvtári tevékenységek áttekintése, optimalizálás, 

minőségi szolgáltatások biztosítása, 

folyamatszemlélet kialakításának szükségessége. 
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POLITIKAI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

Digitális Nemzet Fejlesztési Program: 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

A program célja, hogy a társadalom és a gazdaság a 

lehető legnagyobb arányban és mértékben 

hasznosítsa a közgyűjteményi tartalmakat, és a 

kulturális örökség digitalizálásra érdemes része jelen 

legyen a virtuális térben. 

Országos Könyvtári Platform Az Országos Széchenyi Könyvtár nagy értékben 

finanszírozott új szolgáltatási platformja még nem 

tisztázott hatással lesz a könyvtári rendszer, így a 

felsőoktatási könyvtárak feladataira, a területtől 

elvárt digitális fokozatváltásra. 

Digitális Jólét Program: Digitális 

Oktatási Stratégia 

Célkitűzése a felsőoktatási rendszert a digitális 

fejlettség terén 3-5 éven belül Európa élvonalába 

emelni. Az egyetemi könyvtáraknak meg kell találniuk 

a szerepüket abban a helyzetben, amikor a tanulás 

elsődleges forrásai a digitális tartalmak lesznek. Erre 

már itthon is vannak jó példák, de a digitális 

fokozatváltás az egész könyvtári rendszer számára 

jelentős kihívás. 
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GAZDASÁGI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

Magyarország 2017-2021 konvergencia-

programjában a Kormány gazdaság-

politikájának egyik legfőbb célja, hogy 

hatékony intézkedések segítségével 

növelje az ország versenyképességét, 

ami a gazdaság élénkítése mellett elő 

segíti az államadósság további 

csökkentését. 

A központi források arányának csökkenése a 

felsőoktatási intézmények költségvetésében, egyre 

több saját bevételt várnak az intézményektől, külső 

piaci források bevonása elvárás. 

A Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia célja a tudásalapú gazdasági 

fejlődés. 

A kutatási és innovációs eredmények beépülhetnek a 

régió tudásintenzív vállalataiba, így az egyetem 

hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a befektetők 

térségbe vonzásához. 

Garantált bérminimum, kulturális 

illetménypótlék 

A 2017-ben bevezetett béremelés illetve bérpótlék 

(egyelőre ismeretlen) hatással lesz a költségvetésre 

és a könyvtárak munkaerő piaci lehetőségeire. 

Szociális jellegű, a tudás elismerését nem támogatja, 

eltünteti a diplomás és nem diplomás munkatársak 

bérei közötti különbséget. Teljesítmény elvű bérezési 

lehetőség hiánya. 

Kancellári rendszer bevezetése. Belső szabályok átalakulása, gazdasági ellenőrzés, 

folyamatkezelés átalakulása, központosítása. 

A központosított közbeszerzési eljárás és az 

államháztartási szabályok követelményeinek való 

megfelelés; együttműködés gazdasági egységekkel 

és szakemberekkel. 

Növekvő adminisztratív terhek. 

Finanszírozási rendszer A felsőoktatási könyvtárak finanszírozásának nincs 

elfogadott módszertana, elvei, szabályozási kerete. 

Az egyetemi szférában a könyvtári fenntartót nem 

kötelezik a könyvtár finanszírozását garantáló 

szabályok. Nincs a közművelődési könyvtárakéhoz 

hasonló központi költségvetésből származó 

alapköltségvetés, és érdekeltségnövelő támogatás. 

A könyvtári szolgáltatás-, állomány-, technológiai és 

infrastrukturális fejlesztés bizonytalan. 

A szakmai továbbképzések költségeinek tervezése 

és biztosítása nem megoldott. 
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GAZDASÁGI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

A digitális technológia változása és 

terjedése: az információ elérhetővé 

válik minden társadalmi réteg számára 

alacsony költségekkel vagy ingyenesen. 

Új felhasználói szokásoknak és igényeknek való 

megfelelés. 

A megbízható és alapvető tartalmak, valamint az 

információkeresési és szegmentálási-értékelési 

kompetenciák felértékelődnek. 

A gazdaság versenyképességének 

növelése, új technológiák 

alkalmazásának bevezetése. 

A technológiák fenntartása, a felhasználói környezet 

biztosítása és a munkatársak folyamatos képzése 

állandó költséggel jár. 

H2020 és Széchényi 2020 pályázatok 

fejlesztési lehetőségei 

Összehangolt országos könyvtár-fejlesztési 

pályázatok hiányában az egyetemi pályázatokhoz 

kapcsolódva nyílik lehetőség a szolgáltatás- és 

infrastruktúra fejlesztésére. Eltérő lehetőségek az 

egyes régiókban, s azokon belül is a felsőoktatási 

intézményekben. Az intézmények oktatási-kutatási 

tevékenységét, az egyetemi könyvtárak 

hálózatosodását támogató egyenletes minőségű 

országos szolgáltatási hálózat kialakítására (pl. 

repozitóriumok) nem látszik lehetőség. 
A dokumentumok árának folyamatos 

növekedése, árfolyam-ingadozás. 

A rendelkezésre álló források csekély mértékben 

tudnak lépést tartani a kínálat szélesedésével és az 

árnövekedéssel. 

A könyvkiadás és más 

információhordozók támogatási 

rendszere, Márai program, adóztatás. 

Az elektronikus információforrások 27%-

os áfakulcsa. 

Az egyetemi könyvtári gyűjtemények tartalmi és 

állagbeli megújulásához, naprakész információk, friss 

szakirodalom biztosításához nem járul hozzá 

gazdaságosan. 

Az EISZ Nemzeti Program működése. A program központi költségvetésének növekedése 

és a felsőoktatási intézményeknek nyújtott EMMI 

céltámogatás ellensúlyozza az információforrások 

áremelkedéséből származó nehézségeket. 

 

  



A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023 

35 

TÁRSADALMI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

A népesség és az aktív korúak száma 

csökken, egyes területeken pedig 

munkaerőhiány jelentkezik a fiatalok 

külföldi munkavállalása miatt. 

Változhat a könyvtár felhasználói körének összetétele 

és száma. 

Jövedelmi egyenlőtlenségek a 

népesség körében. A digitális 

írástudás további szegmentálási 

tényezővé válik. 

Az ingyenesen vagy alacsony díjak ellenében igénybe 

vehető kulturális intézmények szolgáltatásainak 

felértékelődése. A könyvtárak társadalmi szerepének 

erősödése. 

A felgyorsult élet miatt az emberek 

folyamatos időzavarral küzdenek, 

erősödik az azonnali információhoz 

jutás igénye. 

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az integrált 

keresőeszközök és távszolgáltatások. 

A közösségi oldalak és a média 

szerepe erős hatással van az 

interperszonális kommunikációra. 

Új kommunikációs csatornák megjelenése, 

használatuk jelentőssé válik a könyvtárak 

felhasználókkal való kapcsolattartásában. 

Elektronikus dokumentumok 

térhódítása. 

Online tananyagok iránti igény felerősödik. 

A felsőfokú végzettség, a speciális 

ismeretek és készségek 

felértékelődése a munkaerőpiacon. 

A könyvtárak oktatási tevékenységébe az új, speciális 

készségek integrációja elengedhetetlenné válik. 

Az internet különböző minőségű 

információk túláradó sokaságát teszi 

elérhetővé bárki számára.  

A honlapok rendezettsége, 

értelmezhetősége, biztonságossága 

társadalmi igényként jelentkezik. 

Az elérhető információk sokasága miatt a szelektálás-

értékelés képessége felértékelődik. Digitális írástudás 

fejlesztés és jogkövető tartalom-felhasználásra 

nevelés kiemelt feladattá válik a könyvtárakban. 

A Z generáció új információszerző 

szokásai. 

Új generációs igények jelennek meg a könyvtári 

szolgáltatásokkal, terekkel és a könyvtári 

gyűjteménnyel szemben. 

Magas szintű informatikai írástudás 

terjedése, innovatív eszközhasználat. 

Az igényekhez igazodó gyűjtemény és szolgáltatások 

kialakításának szükségessége. Az egyetemi hallgatók 

a szolgáltatások és a tananyagok jelentős részét 

online és mobil eszközökön szeretnék elérni. 
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TÁRSADALMI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

Külföldi tanulmányok és 

tapasztalatszerzés lehetőségei 

adottak az Erasmus-programokon 

keresztül. 

Új igények megjelenése a programokon részt vevő 

hallgatók és dolgozók körében (nyelvtudás 

megszerzése, interkulturális ismeretek). 

Az egyetemi hallgatók összlétszáma 

csökken, miközben a külföldi 

hallgatók létszáma magas és 

folyamatosan növekszik. 

A kultúrák közötti kommunikáció és kapcsolat 

jelentősége megmutatkozik a felsőoktatási 

könyvtárakban. a könyvtár hallgatókat támogató 

szerepe erősödik. A könyvtár felhasználói összetétele 

változik. 

2006-tól a többciklusú képzés 

bevezetése a felsőoktatásban. 

Az életen át tartó tanulás igényének megjelenése a 

felhasználói körben. 
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TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

A tudományos kommunikáció és 

információs technológia új, rendkívül 

gyorsan változó eszközeinek 

megjelenése. 

A felhasználók és a könyvtár munkatársainak 

informatikai készsége és innovatív szemlélete 

felértékelődik. 

A mobil eszközökön történő internet-

hozzáférés és ügyintézés alapvetővé 

válik. 

Az önkiszolgáló és online szolgáltatások jelentősége 

rendkívüli mértékben felerősödik és 

alapszolgáltatássá válik. Az online tananyagok és 

online publikálás iránt erős igény jelentkezik. 

E-learning és MOOC-rendszerek 

térnyerése. 

Új eszközök, új technológiai megoldások keresése és 

használata a tanulás segítéséhez a könyvtárak 

részéről. 

Az e-book formátumok és e-book-

olvasók piaca egyre bővül. 

Az új típusú eszközök és az azokhoz kapcsolódó új 

típusú tartalmak szolgáltatása feladatként jelentkezik. 

Teljes szövegű adatbázisok, 

szakfolyóiratok, cikkek elérése 

természetes igény a felhasználók 

részéről. Az állomány láthatósága 

digitálisan (adatok, teljes szöveg, 

egyszerű használat, megbízható 

tudástárak, tudástérképek). 

A tartalomszolgáltatók előfizetési díjai miatti 

esetleges kiszolgáltatottság jelen van. A saját digitális 

tartalmak elérhetőségének biztosítása, megfelelő 

kommunikációja, közvetítése a felhasználók felé a 

könyvtárak részéről felértékelődik. 

A tartalomszolgáltatók jelentősége, 

Open Access folyóiratok, 

repozitóriumok cikkei. 

A megbízható, tudományos online tartalmak 

szolgáltatásának fontossága felerősödik. 

Felhőalapú szolgáltatások 

térhódítása, robusztus IKT-

infrastruktúra-igény. 

Jó minőségű, megbízható, korszerű IKT-infrastruktúra 

fenntartása, fejlesztése, új megoldások keresése, 

integrálása. 
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JOGI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

Magyarország Alaptörvénye (2011. 04. 

25.) XI. cikk (1)-(3). A művelődéshez 

való jog az Alaptörvényben a 

felsőoktatási intézmények és 

könyvtáraik helyzetét definiálja. 

A művelődéshez való jog általánosságban erősíti az 

információkezelő és -szolgáltató intézmények 

szerepét. Közvetett módon előrevetíti a könyvtárak 

(közgyűjtemények) feladatát, a gyűjtemények 

közzétételére, szabad információáramlás 

biztosítására. 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról 

Az egyetem és ez által a könyvtár létét is 

meghatározza a törvény. A felsőoktatási 

intézményeknek biztosítania kell a könyvtári 

szolgáltatásokat. Az intézmény által állami feladatként 

ellátandó alaptevékenység a könyvtári szolgáltatás. A 

könyvtár működését, mint oktatást és kutatást 

kiszolgáló szervezeti egységet és mint intézményi 

tartalomgazdát határozza meg. 

3/1975. KM-PM együttes rendelet a 

könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból 

történő törlésről szóló szabályzat 

kiadásáról 

A rendelet a közeljövőben várható megújításig 

meghatározza a könyvtárak állományépítő, -

nyilvántartó és -ellenőrző tevékenységét. 

1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 

A törvény pozicionálja a felsőoktatási könyvtárakat 

mint nyilvános, állami egyetemi könyvtár, e szerepek 

egymásra épülő feladataival együtt. 

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a 

sajtótermékek köteles példányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról 

A nemzeti gyűjtőkörű könyvtárat (Debrecen) és a 

kötelespéldányban részesülő egyetemi könyvtárakat 

(Pécs, Szeged, stb.) számos fontos aspektusban 

(állománybeszerzés, rendszerezés, megőrzés, 

szolgáltatás) alapvetően meghatározza ez a rendelet, 

ugyanakkor a gyarapításnak nem a leghatékonyabb és 

leggazdaságosabb módja. 

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az 

Országos Dokumentumellátási 

Rendszerről 

Az egyetemi könyvtárakat mint ODR-szolgáltató 

könyvtárat és a DEENK-et mint az ODR-lelőhely-

nyilvántartás és -kezelés központját állítja feladatok 

elé a rendelet. 
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JOGI TÉNYEZŐK HATÁSOK 

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a 

muzeális könyvtári dokumentumok 

kezelésével és nyilvántartásával 

kapcsolatos szabályokról 

Az egyetemek jelentős, különböző helyszíneken 

elhelyezett muzeális gyűjteményeik révén esnek a 

rendelet hatálya alá. A muzeális dokumentumok 

restaurálásának támogatási rendszere könyvtári 

területen leépült, a célzott támogatás régóta elmarad 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az 

országos múzeum, az országos 

szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az 

országos szakkönyvtár és az állami 

egyetem könyvtárának kiemelt 

feladatairól. 

A rendelet az állami egyetemi és a nemzeti gyűjtőkörű 

könyvtár számára kiemelt feladatokat ír elő. Az 

egyetemi könyvtárak eltérő színvonalához nem 

igazodik, nem rendel forrást a végrehajtáshoz 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői 

jogról 

Közös jogkezelés hiánya több 

dokumentumcsoport esetén. 

A könyvtár mint dokumentum- és 

információszolgáltató intézmény szolgáltatásaiban és 

tevékenységében függ a szerzői jogi szabályozástól. A 

technológiai fejlődéssel a jogalkotás nem tud lépést 

tartani. 

Hatályos munkaügyi és gazdasági 

jogszabályok. 

Az egyetemek, s egyben az egyetemi könyvtárak 

működését meghatározó rendelkezések. 

A könyvtárszakmai és államháztartási 

jogharmonizáció hiánya: a könyvtár 

szolgáltatási spektrumának 

szélesedésével egyre több jogszabály 

hatálya alá tartozunk, melyek 

harmonizációja nem minden esetben 

megoldott. 

A szakmai, gazdasági és jogi szempontok 

ellentmondásaiból adódó nehézségek merülnek fel. 
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2. melléklet – A felsőoktatási könyvtári stratégia illeszkedése a nemzeti stratégiákhoz 

Stratégiai 

dokumentum 
Fejezet Szövegrészlet Felsőoktatási könyvtári stratégiai elem 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 
1.1 A magyar felsőoktatás 

2030-ban 

A tanítványok személyesen ismerik és segítik 

egymást/A hallgatók keményebben 

dolgoznak/tehetséggondozó 

programok/minőség/lemorzsolódás 

mértékének csökkentése 

A könyvtár, mint egyéni és csoportos 

tanulási helyszín/információkereső 

kompetenciák fejlesztése, publikációk, 

hivatkozások formai követelményei: 

kredites képzések 

1.3 Mit kell 

megváltoztatnunk? 

Az oktatás a jövő kihívásaira, az alapvető 

globális és hazai trendekre akkor készíti fel a 

hallgatókat, ha minden értelemben az 

interdiszciplináris és probléma-orientált, 

problémamegoldó gondolkodásra és 

teamekben való munkára készíti fel a 

hallgatókat.” 

A könyvtár/könyvtári infrastruktúra, mint 

egyéni és csoportos tanulási helyszín 

Megatrendek:…Közvetlen 

intézményirányítás: informatikai 

menedzsment eszközök/szellemi tulajdon 

kezelése 

A tudásvagyon: hagyományos és 

elektronikus dokumentumok, szellemi 

termékek nyilvántartása, adatbázisba 

szervezése(egyedi és kurzusigények 

kezelése), A könyvtári rendszerek 

összekapcsolása a az egyetemi 

adminisztrációs és tanulmányi 

rendszerrel. 



Stratégiai 
dokumentum 

Fejezet Szövegrészlet Felsőoktatási könyvtári stratégiai elem 
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2. Versenyhelyzet, 

teljesítmény, minőség 

és siker 

A globalizáció, az internet átértelmezte a 

fizikai valóságot 

A tananyaghoz, a szakirodalmomhoz, a 

tudásvagyonhoz és az előfizetett 

tartalmakhoz való 24 órás távoli 

hozzáférés biztosítása 

oktatáspolitikai kérdések: a diploma értéke 

és társadalmi megbecsültsége csökkent 

információkereső kompetenciák 

fejlesztése, publikációk, hivatkozások 

formai követelményei: kredites képzések. 

Plágiumszűrés 

magas lemorzsolódás információkereső kompetenciák 

fejlesztése, publikációk, hivatkozások 

formai követelményei: kredites képzések. 

A könyvtár, mint a tanulás helyszíne. 

Személyre szabott mentorálás. 

2.1 Teljesítmény elvű 

oktatási tanulási 

környezet 

mentorálás, felzárkóztatás lásd mint 2. fejezet 

hallgatók kompetenciaszintje lásd mint 2. fejezet 

2.1.1  Az oktatás-képzés 

területén megfogalmazott 

stratégiai célok 

a megújított képzési szerkezettel 

összhangban tartalmi és szerkezeti 

szempontból is megújulnak a képzési és 

kimeneti követelmények. növelni kell a 

hallgatókkal szemben támasztott bemeneti 

és kimeneti minőségi követelményeket. 

tudományos információ keresési 

kompetenciák fejlesztése 
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Az oktatói teljesítmények mérése érdekében 

be kell vezetni az oktatói munka 

értékelésének kötelező rendszerét, melyben 

a munkáltató értékelésénél figyelembe kell 

venni a Magyar Tudományos Művek Tára 

adatait és az Oktatói Munka Hallgatói 

Véleményezése során képződött 

eredményeket is.  

MTMT adatfeltöltés, adatfeltöltők 

oktatása, mentorálása, tudománymetriai 

elemzések, adatszolgáltatás, Oktató 

minősítéshez stratégiai adatbázis építése, 

kezelése, feltöltők képzése, mentorálása 

A fenntartó saját hatáskörben rendszeresen 

ellenőrizze az intézmények belső 

minőségbiztosítási rendszerét és annak 

működtetési gyakorlatát, azaz minden 

intézmény évente készítsen jelentést arról a 

fenntartónak, hogy a gyakorlatban hogyan 

alkalmazta a szabályzatait, milyen 

eredménnyel mérte az oktatók, a képzési 

programok és az intézmény egészének 

minőségét 

Könyvtári minőségbiztosítás, 

minőségdíjak 

2.2 Világszínvonalú 
kutatás 

A publikációs és az ezek eredményességét 

mérő hivatkozások közel kétharmadát a 

felsőoktatási intézmények kutatói állítják elő, 

ezen belül a legjelentősebb szerepet 

nemzetközi szinten 10-15 intézet látja el, 

melyek többsége a hat kutatóegyetemen 

működik. 

MTMT adatfeltöltés, adatfeltöltők 

oktatása, mentorálása, tudománymetriai 

elemzések, adatszolgáltatás, Publikációs 

adatbázis/repozitórium építése 
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2.2.1 

intézmények közötti K+F+I hálózatok 

kialakítása, a K+F+I fókusz erősítése. 

Repozitórium építése, kutatási adatok 

adatbázisban, tudománymetriai 

adatszolgáltatás, interoperabilitás 

biztosítása 

A központi szolgáltató infrastruktúrák (NIIF, 

EISZ) biztosítása valamint fejlesztése EFOP 

és GINOP forrásokból. 

Könyvtári informatikai infrastruktúra, 

keresési, tanulási platformok, szükséges 

adatbázisok biztosítása 

2.3 A felsőoktatás a 
városi és regionális 

fejlődés katalizátora 

a felsőoktatási intézmények aktivitásának 

növelése a társadalmi kihívások kezelésében 

és a társadalmi innováció terjesztése 

területén. 

lásd. mint a 2. fejezetekben 

a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, 

szemléletformáló szolgáltatások bővülnek, 

és növekszik a hozzáférés a felsőoktatási 

tudásbázisokhoz. 

lásd mint a 2. fejezetekben 

A felsőoktatási beruházásokba horizontális 

elemként szemléletformáló, bemutató 

elemek kötelező beépítése. 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása 

Tudásbázis-fejlesztő és -bővítő programok 

indítása az EFOP-ban. 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása 

a hagyományos értékes tankönyvek, 

folyóiratok, oktatási anyagok koordinált 

digitalizálásának támogatásának beépítése 

az intézményi fejlesztésekbe; 

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása 
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a hallgatóknak szánt saját előállítású vagy 

beszerzett oktatási anyagok számára célzott 

és jól használható szolgáltatási környezet 

kialakítása az intézményi fejlesztések 

keretében; 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása 

a kutatási eredmények disszeminációjának 

támogatása a tudományos kommunikáció 

egyre változatosabb csatornáit felhasználva; 

Repozitórium építése, kutatási adatok 

adatbázisban, tudománymetriai 

adatszolgáltatás, interoperabilitás 

biztosítása 

a publikációkban megjelenő eredmények 

tartós megőrzését szolgáló környezet 

fejlesztése az intézmény fejlesztések 

keretében; 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása; Repozitórium 

építése, kutatási adatok adatbázisban, 

tudománymetriai adatszolgáltatás, 

interoperabilitás biztosítása 

fejlesztések a kutatás során keletkező 

adatok, adathalmazok kezelése, közzététele 

és megőrzése érdekében; 

  

tudománymetriai adatok előállítását és 

szolgáltatását támogató tevékenységek 

beépítése az intézményi fejlesztésekbe. 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása; Repozitórium 

építése, kutatási adatok adatbázisban, 

tudománymetriai adatszolgáltatás, 

interoperabilitás biztosítása 

a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak 

megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi 

társadalom irányába. 
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3.2.3 A Kárpát-medence 

magyar felsőoktatásának 

egysége 

  Erasmus és csereprogramok: könyvtári 

szakemberek, könyvtár és m ás bölcsész 

hallgatók gyakorló helyei, közös 

rendezvények, projektek, magyar nyelvű 

állományok közös adatbázisa 

3.2.4 A magyar 

felsőoktatás 

nemzetköziesítése 

a hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi 

mobilitás növelése 

lásd mint 3.2.3, idegen nyelvű és nyelven 

való online szolgáltatások, a könyvtár 

mint tanulási infrastruktúra és közösségi 

tér 

3.3 Oktatási innováció 

a felsőoktatásban használt 

oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói 

munkavégzés tanulásközpontúvá tétele. 

önálló tanulói/tanulási munka óraszámának 

növelése 

A könyvtár/könyvtári infrastruktúra, mint 

egyéni és csoportos tanulási színhely 
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DJP: Magyarország 

digitális oktatási 

stratégiája 

1.3 Mit kell 

megváltoztatnunk? 

Az oktatás a jövő kihívásaira, az alapvető 

globális és hazai trendekre akkor készíti fel a 

hallgatókat, ha minden értelemben az 

interdiszciplináris és probléma-orientált, 

problémamegoldó gondolkodásra és 

teamekben való munkára készíti fel a 

hallgatókat.” 

A könyvtár/könyvtári infrastruktúra, mint 

egyéni és csoportos tanulási helyszín. 

(multimédialabor, multimédia-

munkaállomások és perifériák, 3D 

műhely, a képzésekhez kapcsolódó 

kiegészítő lehetőségek biztosítása, stb) 

2.1.4 Digitális 

tartalomfejlesztés 

A digitális tartalom a digitális pedagógia 

kiemelkedően fontos, de nem 

nélkülözhetetlen eszköze. Az önálló 

tanulásra is építő digitális pedagógia 

esetében azonban szükségszerű az 

alkalmazása.... Jelenleg a nemzetközi piacon 

a digitális tartalmak kerültek előtérbe, és a 

tankönyvek szolgálnak kiegészítő szerepet. 

Magyarországon a helyzet még fordított: 

alapvetően tankönyvközpontú az oktatás, 

amelyet néhány pedagógus esetében 

kiegészít a digitális tartalmak belső 

késztetésre épülő használata. 

Digitális tananyag/tartalmak 

szolgáltatása. Felhasználó képzések: a 

könyvtári feladatkörhöz és/vagy 

szolgáltatáshoz tartozó gyűjtemények és 

adatbázisok kezelésének bemutatása és 

oktatása. 

2.4.2.2 Digitális 

kompetenciafejlesztést 

támogató tananyagok és 

 környezet kialakítása

Az iskolai könyvtárak forrásközpontként22 

működjenek az információs és 

médiaműveltség fejlesztése, valamint a 

tanulási technikák, az önálló tanulás és 

információ-feldolgozás fejlesztése 

érdekében. 

lásd mint 1.3, 2.1.4 
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2.4.2.5 Digitális központi 

támogató szolgáltatások 

 kialakítása

A további fejlesztés során valósuljon meg a 

közgyűjteményi tartalomtárakkal és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap archívumaival 

átjárhatóan kereshető rendszer kialakítása, 

valamint a Nemzeti Köznevelési Portál 

tartalmi és funkcionális aktualitásának 

megőrzése, folyamatos fejlesztésének 

biztosítása. 

A könyvtár által fejlesztett, épített 

gyűjtemények (intézményi repozitórium, 

könyvtári katalógus, adatbázisok) 

integrálása nemzeti és/vagy nemzetközi 

stratégia keretein belül. 

4.1.2.5 A digitális 

tartalomfejlesztés és 

tartalomszolgáltatás 

  helyzete

A digitális tankönyvtár – illetve az 

elektronikus tananyagok – használata nem 

jellemző a kutatások szerint46, noha már 

2014-ben is a hallgatók több mint 86%-a 

rendelkezett laptoppal (ez a szám azóta 

megközelíti a 100%-ot). Saját eszközökön − 

főként a vizsgaidőszakban − különböző 

aktuális tartalmakat keresnek a hallgatók, 

illetve a saját szociális hálózataikat 

felhasználva osztják meg az információikat 

egymással. 

Az egyetemen elérhető ingyenes és 

előfizetett digitális tartalmak szélesebb 

körű használata érdekében: Keresési 

lehetőségek professzionális és közösségi 

platformokon, eszközökön. Képzések. 

Személyre szabott szolgáltatások. 
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4.2 Jövőkép 

A cél az, hogy a felsőoktatási rendszer a 

digitális fejlettség terén három-öt éven belül 

Európa élvonalába kerüljön. 

A könyvtár, mint az oktatás szolgáltató 

intézménye, digitális kompetenciák 

fejlesztésében részt vevő 

intézmény/szervezet. Pályázati források 

bevonása, célzott kormányprogram a 

könyvtári informatikai és 

épületinfrastruktúra fejlesztésére. 

A digitális tanulási tér középpontjában a 

tanuló/hallgató áll. A felsőoktatási 

folyamatok javításának, digitalizálásának 

célja az, hogy a hallgató minél 

felkészültebben lépjen ki a munka világába, 

magát folyamatosan fejlesztve, a folyamatos 

tanulásra nyitott attitűddel. 

lsd eddigiek 

A tanulási közösség működtetői a 

felsőoktatási intézmények, amelyeket 

hálózati és központi szolgáltatások 

támogatnak, ezek folyamatai jelentős 

fejlesztések után, teljesen digitálisan 

működnek, az információáramlás az 

intézményen belül és kívül is elektronikus 

úton, a kiberbiztonság kihívásainak 

megfelelő módon történik....a meglévő 

intézményi ügyviteli folyamatok 

újragondolása, racionalizálása, 

 A könyvtári rendszerek összekapcsolása 

a az egyetemi adminisztrációs és 

tanulmányi rendszerrel. Személyre 

szabott online szolgáltatások. 
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elektronizálása is megtörténik, ami azt 

eredményezi, hogy mind az oktatók, mind a 

hallgatók valamennyi ügyüket online módon, 

digitális hitelesítéssel és iratkezeléssel, 

biztonságosan, jól átláthatóan intézhetik. 

 

4.3 Stratégiai célok 

a felsőoktatás digitalizációjának célterületei: 

oktatási folyamat, hallgatói tevékenység, 

támogatás, infrastruktúra. 

  

A felsőoktatás digitálissá válásához köthető 

célok: 1. Az IT-biztonság elvárásainak való 

megfelelés. 2. A lehető legkiterjedtebb 

adatgyűjtés és adatfeldolgozás a 

felsőoktatási – intézményi és ágazati – 

folyamatokkal kapcsolatban. 3. Az egyenlő 

hozzáférés javítása, olyan célcsoportok 

bevonása a felsőoktatásba, amelyek eddig 

nem vagy csak korlátozottan léphettek be. 

4. A felsőoktatás vállalkozói 

tevékenységének támogatása digitális 

megoldásokkal, különösen a felnőttképzés 

és a K+F+I területén. 

A könyvtári rendszerek (IKR+ a 

könyvtárak által kezelt ,fejlesztett 

adatbázisok) összekapcsolása az 

egyetemi adminisztrációs és tanulmányi 

rendszerrel. Egységes IT biztonsági 

környezet. A könyvtári rendszerkehez 

kapcsolódó statisztikai modulok 

biztosítása. 

4.4.4.2 Elektronikusan 

támogatott felsőoktatási 

 tér kialakítása

Szükség van olyan fejlesztési program 

kidolgozására, mely folyamatos forrást biztosít a 

digitális tananyagok és taneszközök fejlesztésére 

(akár nyitott oktatási tartalmak keretében), 

valamint országos elérésű közzétételére. 
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4.4.4.3 Digitális eszközök 

megfelelő szintű és 

  fenntartható használata

Az EISZ finanszírozásának növelése, a 

többcsatornás központi támogatások 

helyett az előfizetési kereteknek a 

lebonyolítóhoz telepítése, az intézmények 

számára szükséges folyóiratokkal való 

bővítése. 

az egyetemeken elérhető ingyenes és 

előfizetett digitális tartalmak szélesebb 

körű használatának elősegítése 

Rugalmasan alakítható tanulási 

(kollaborációs) terek kialakítása az 

intézményekben, könnyen mozgatható 

bútorzat beszerzése, kis csoportszobák 

kialakítása. 

mint 1.3 

5.3 Stratégiai célok 

Folyamatosan bővül a hozzáférhető nyitott 

oktatási segédanyagok köre egy központi 

nyitott tanulási portálon, melyen megjelenik 

minden, az Európai Uniós társfinanszírozás 

vagy hazai forrás terhére kidolgozott vagy 

idegen nyelvről lefordított nyitott digitális 

oktatási tananyag. 

Lásd eddigiek és: Az intézményi 

repozitóriumok interoperabilitásának 

minősítése. 

6.2 Az oktatás és képzés 

akadálymentesítése 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 

kiemelten kezeli az esélyegyenlőség kérdését, 

összhangban a Köznevelés-fejlesztési 

stratégiával, valamint az egyes oktatási és képzési 

ágakat szabályozó törvényekkel, valamint az 

Alaptörvénnyel. A fentiekkel összhangban a DOS 

az akadálymentesítés tekintetében az alábbi 

célokat fogalmazza meg: 

  



Stratégiai 
dokumentum 

Fejezet Szövegrészlet Felsőoktatási könyvtári stratégiai elem 

 

51 

6.2.2 Stratégiai célok 

● Az oktatási intézmények honlapja, valamint a 

diákok és szülők számára biztosított 

infokommunikációs felületek WCAG 2.0 AA 

szinten legyenek akadálymentesítve. 

Akadálymentes informatikai és 

épületinfrastruktúra. 

● Jöjjön létre egy központi szervezet, amely az 

infokommunikációs felületek 

akadálymentességét ellenőrzi, betartatja, és 

segítséget nyújt az akadálymentesítés során. 

● A fogyatékossággal élő tanulók, hallgatók által 

használt speciális hardver és szoftver eszközök 

legyenek elérhetőek. 

● A fogyatékossággal élő tanulók által használt 

hardver és szoftver eszközökhöz készüljön 

részletes használati útmutató, mind az érintett, 

mind az oktatási intézmény oktatói, 

informatikusai számára. Ezen eszközök 

használata épüljön be az SNI programokba. 

● Készüljön el a főbb fogyatékossági csoportokra 

olyan érzékenyítő tananyag, amelyet az érintett 

tanulók, tanárok, szülők, hallgatók, oktatók 

közvetve vagy közvetlenül használhatnak. 

● Készüljön el a főbb fogyatékossági csoportokra 

olyan érzékenyítő tananyag, amelyet az érintett 

tanulók, tanárok, szülők, hallgatók, oktatók 

közvetve vagy közvetlenül használhatnak. 
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Befektetés a jövőbe 

- Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és 

Innovációs 

Stratégia 2013-2020 

1.3. Keretfeltételek 

Az oktatáspolitika (a stratégia 2020-as 

időtávja következtében elsősorban a 

felsőoktatás-politika) eredményessége és az 

oktatás színvonala: értelemszerűen a kutatás-

fejlesztési munka végzésére alkalmas 

szakemberek kibocsátása, illetve a 

matematikai és a természettudományos 

oktatás, valamint a digitális írástudás 

fejlődése alapvetően kihat a KFI-stratégia 

sikerére. 

1. pontban Feladatok utolsó pontja: 

"információs írástudás oktatása, 

fejlesztése a gyakorlatban is." 

2.1 SWOT 

Erősség: A kutatói elit használja a nemzetközi 

forrásokat, infrastruktúrát és adatbázisokat. 

1. pontban Feladatok utolsó pontja: 

gyűjteményfejlesztés, digitalizálás 

Lehetőségek: Egyetemi tudásközpontok 

megerősödése, a kutatási eredmények 

hangsúlyosabb „oktatásba vitele”. 

Gyakorlatorientált képzés (duális képzés) 

térnyerése, vállalkozói, innováció-

menedzsment stb. oktatás erősödése, a 

„digitális írástudás” javulása. 

1. pontban Feladatok utolsó pontja: 

"információs írástudás oktatása, 

fejlesztése a gyakorlatban is." 

3.1 Átfogó jövőkép 

A jövőkép szerint a nemzeti innovációs 

rendszer szereplői a kutató-fejlesztő 

szervezetek, a vállalatok, a kormányzati 

intézmények, az innovációs fejlesztéseket 

finanszírozó szervezetek, az egyetemek, 

főiskolák és a szakképző szervezetek, a 

Keretrendszer, közös erősítése 
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kutatókórházak, a könyvtárak, levéltárak, 

muzeális intézmények, közművelődési 

intézmények és egyéb információs 

központok, valamint a sikeres innovációs 

folyamatokhoz szükséges jogi, vezetési, 

inkubációs, informatikai, kereskedelmi 

(marketing) és egyéb szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek. 

3.3. A tudásbázisokkal 

kapcsolatos specifikus 

célok 

A1. Képzés és tehetséggondozás 5) 

Tehetségazonosítás és fejlesztés az 

iskolarendszerű és a nem formális, informális 

oktatásban, tematikus tehetséggondozás, 

elitképzés. 

1. pontban Feladatok utolsó pontja: 

"információs írástudás oktatása, 

fejlesztése a gyakorlatban is." 

A2. Kutatóhelyek erősítése (kiemelten az 

MTA-n és a felsőoktatásban) 4) Kutatóképzés, 

doktori iskolák megerősítése és 

továbbfejlesztése az EIT tudásháromszög 

lehetőségeinek kiaknázásával. 

2. Kutatástámogatás feladatai között a 

nyílt hozzáférés, tudományos 

kommunikáció támogatása, etikus és 

felelős kutatási modellek, stb. 

A4. Modern kutatásmenedzsment 1) Új 

szemléletű kutatásmenedzsment 

érvényesítése a kutatóhelyek és intézetek 

vezetésében, (a kiválóság és relevancia 

együttes menedzselése, projekt- és 

vállalkozás szemlélet) 

2. Kutatástámogatás feladatai között a 

nyílt hozzáférés, tudományos 

kommunikáció támogatása, etikus és 

felelős kutatási modellek, stb. 
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3.5.  

A tudásfelhasználással 

kapcsolatos specifikus 

célok 

C2. Szellemitulajdon-védelem tudatosítása, 

jogérvényesítése, könnyítése 

2. Kutatástámogatás feladatai között a 

nyílt hozzáférés, tudományos 

kommunikáció támogatása, etikus és  

felelős kutatási modellek, stb. 

7. melléklet:  

A stratégiai 

időhorizonton 

monitorozandó 

mérőszámok 

Világszínvonalú és nemzetközi 

együttműködésekben aktív, kritikus tömegű 

tudást koncentráló műhelyek száma: A 

műhelyek jelenlétét, és kritikus tömegben 

megjelenő teljesítményüket kiegészítő 

indikátorként segítik mérni a következők: 

• közös nemzetközi-hazai tudományos 

közlemények (publikációk) száma, 

• közös állami-magán publikációk száma, 

2. Kutatástámogatás feladatai között a 

nyílt hozzáférés, tudományos 

kommunikáció támogatása, etikus és 

felelős kutatási modellek, stb. 
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Közgyűjteményi 

Digitalizálási 

Stratégia 

(2017-2025) 

I. Vezetői összefoglaló 

közgyűjtemények – a szélessávú 

internetelérés lehetőségeit kihasználva – 

meghatározó tartalomszolgáltatóvá 

kívánnak válni 

internet-gerinchálózat 

III. AZ EURÓPAI 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

DIGITALIZÁLÁSÁNAK 

IRÁNYAI 

  

2. Operatív 

megvalósítási minták 

Az Europeanan elérhető digitális 

objektumok száma 2016 októberében 

53.576.458 volt, ebből a magyarországiak 

száma 977.457. 

A felsőoktatási intézmények 

könyvtárainak szerepe a hazai és a 

nemzetközi adatbázisok építésében. 

adatbázisok közötti interoperabilitás 

létrehozása. 

IV. KAPCSOLÓDÁS 

HAZAI KORMÁNYZATI 

STRATÉGIÁKHOZ 

  

3. Magyarország 

Digitális Oktatási 

Stratégiája 

A közgyűjtemények széleskörű digitalizálása 

révén új típusú oktatási segédanyagok 

készülhetnek el. Mindez hozzájárul a 

minőségi tanulási környezet 

megteremtéséhez, és a digitális kulturális 

környezet fejlődéséhez. 

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása 

A digitális kulturális vagyon kiemelten 

fontos a távoktatás kultúrájának 

elterjesztése érdekében, szükséges továbbá 

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása 
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szerepének erősítése a hagyományos 

tananyag használata mellett, ezáltal is 

ösztönözve a diákokat a minél szélesebb 

ismeretanyag és tudás megszerzésére. 

A közgyűjtemények digitális 

tartalomszolgáltatása részt vállal a digitális 

készségek és képességek, 

kulcskompetenciák fejlesztésében, az 

információs műveltség terjesztésében, 

ezáltal az életminőség javításában. 

 

Az infokommunikációs eszközök 

segítségével elérhető közgyűjteményi 

tartalmak hozzájárulnak az internetes tan- 

és segédanyagok elterjesztéséhez, amelyek 

addicionális hatásként csökkentik az egyes 

régiók közti különbségeket, hiszen a 

„távoli” tananyag mindenki számára 

elérhetővé válik. 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása 

Kiemelt cél továbbá a tudományos 

tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása a 

felsőoktatásban. 
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 V. HELYZETELEMZÉS   

1. A magyar digitális 

örökség megőrzésének 

eredményei 

A magyar kulturális örökség digitális 

egyesítésére kiváló példa a Bibliotheca 

Corviniana Digitalis program (2001-2004), 

amely digitális eszközökkel virtuálisan 

visszaállította Mátyás király egykori 

könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy 

korabeli nevén Bibliotheca Augustát, 

amelynek darabjai különböző országok 

tulajdonába kerültek a történelem 

folyamán. A virtuális rekonstrukció mellett a 

projekt célul tűzte ki a könyvtár 

tudományos feldolgozását, az eredmények 

internetes publikálását és a könyvtár 

népszerűsítését. A Bibliotheca Corviniana 

Digitalis program összefoglaló neve 

mindazoknak a részprojekteknek, amelyek 

Mátyás király könyvtárának 

rekonstrukciójára vagy annak 

feldolgozására irányultak. 

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása. A magyar kulturális 

örökség részét képező dokumentumok 

digitális megőrzése. 

A magyar kulturális közvagyon 

feltérképezése. Őrzési helyek, típusok, 

mennyiségek, digitalizálhatóság, 

ütemezhetőség, költségigény  

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása 
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összehangolt országos könyvtári 

digitalizálási rendszer létrehozása, részvétel 

európai projektekben, folyamatos állami 

finanszírozás biztosítása, illetve a privát 

szféra bevonása. 

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása. Folyamatos állami 

finanszírozás biztosítása. 

c) Hazai keresőfelületek és szolgáltatási 

modellek 

A felsőoktatási intézmények 

könyvtárainak szerepe a hazai 

adatbázisok építésében (pl. MEK, 

Hungaricana, MaNDA). A Kulturális 

Közfoglalkoztatási Program szerepe a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

megvalósításában. 

5. Közgyűjtemények 

SWOT analízise 

A bölcsészeti és művészeti egyetemekkel 

való kapcsolatok további  

bővítésével, diplomamunka-témák 

javaslataival… 

Partnerkapcsolat kiépítése/fenntartása 

felsőoktatási intézményekkel. 

A szemléletváltás megerősödése, a 

közgyűjteményi modernizáció folytatása új 

kitörési pontok meghatározásával az EU fő 

csapásirányaihoz igazodva 

(környezettudatos gondolkodás, 

esélyegyenlőség, tehetséggondozás, 

élethosszig tartó, az élet minden területére 

kiterjedő tanulás). 

Minőségbiztosítás. 
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Kulturális örökség hozzáférhetősége, online 

elérhetősége, szoros együttműködés 

kialakítása könyvtárak, levéltárak, 

múzeumok között. 

Repozitóriumok, közös keresőfelületek. 

6. Jogszabályi háttér 

megalapozottsága 

A Kultv. 55. § (1) bekezdés f) pontja szerint 

minden nyilvános könyvtár alapfeladata, 

hogy biztosítja az elektronikus könyvtári 

dokumentumok elérhetőségét. 

Humán erőforrás biztosítása a 

tartalomszolgáltatás mennyiségi és 

minőségi javítása érdekében. 

7. A közgyűjteményi 

területet érintő egyéb 

jogszabályok kérdései 

A közgyűjtemények ... gyűjteményeinek 

részét képező művek a tudományos kutatás 

vagy az egyéni tanulás céljára a 

nyilvánosság egyes tagjai számára 

szabadon megjeleníthetők. 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztési 

források biztosítása. A szerzői jogi 

szabályozás megfelelő kidolgozása. 

9. A digitalizálással 

összefüggő felmérések 

következtetései 

(2003-2015) 

A könyvtári dokumentumok digitalizálandó 

anyagainak kiválasztásában fontos 

szempont, hogy a magyar vagy magyar 

vonatkozású hungarikum irodalom 

digitalizálása az Országos Széchényi 

Könyvtár, mint kötelespéldány gyűjtő 

könyvtár, valamint a hungarikum 

gyűjtésében és megőrzésében vele 

együttműködő szak- és egyetemi és egyházi 

könyvtárak vonatkozásában releváns.  

Digitalizálási stratégia kialakítása, 

végrehajtása. 

  



Stratégiai 
dokumentum 

Fejezet Szövegrészlet Felsőoktatási könyvtári stratégiai elem 

 

60 

 VII. PGTT (PEST) ANALÍZIS   

Társadalmi tényezők 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének 

felismerése társadalmi szinten 

A könyvtár,  mint egyéni és csoportos 

tanulási helyszín, információkereső 

kompetenciák fejlesztése, publikációk, 

hivatkozások formai követelményei: 

kredites képzések. 

A társadalom individualizálódása, mint 

jelenség hatással van az intézményekre is. 

 

Az azonnali információhoz jutás igényének 

társadalmi megjelenése, a praktikum 

előtérbe helyezése 

A tananyaghoz, a szakirodalomhoz, a 

tudásvagyonhoz és az előfizetett 

tartalmakhoz való 24 órás távoli 

hozzáférés biztosítása, e-kölcsönzés 

lehetőségének megteremtése.  

A szolgáltatások színvonalemelésének 

egyre erősebb társadalmi elvárása. 

Humán és infrastrukturális feltételek 

biztosítása.  

Technológiai tényezők 

A relevancia–hitelesség terén a 

közgyűjtemények előnye egyelőre jelentős. 

Humán és infrastrukturális feltételek 

biztosítása.  

WEB 3. 0 - „Szemantikus web” 

lehetőségeinek kiaknázása fontos feladat. 

Központi szolgáltatások biztosítása, a 

nemzetközi trendek követése, átültetése 

a hazai könyvtári gyakorlatba. 

VIII. VÍZIÓ – JÖVŐKÉP 

A digitális kultúra erősíti és életben tartja, 

folyamatosan építi és gazdagítja a nemzeti 

hagyományt. 

Kommunikáció 

A digitális kultúra határok nélküli: esélyt 

terem arra, hogy megmutassuk és 

Nemzetközi adatbázisokhoz való 

csatlakozás. 
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képviseljük értékeinket és proaktívan 

alakítsuk Európa kultúráját 

A közgyűjtemények tartalomszolgál-

tatásával az állampolgárok a digitális 

átalakulás folyamatának nyerteseivé válnak. 

A tananyaghoz, a szakirodalomhoz, a 

tudásvagyonhoz és az előfizetett 

tartalmakhoz való 24 órás távoli 

hozzáférés biztosítása. 

IX. A STRATÉGIA 

CÉLRENDSZERE 

A közfeladatot ellátó intézmények számára 

ez a társadalmi elvárás nem csupán 

többletfeladatot jelent, hanem olyan 

lehetőséget, amely a felszabaduló 

szinergiák segítségével nemcsak a kulturális 

örökség társadalmi hasznosulását segíti elő, 

hanem alapvetően befolyásolja a hosszú 

távú megőrzést, a feldolgozást és a 

gyarapítást is, tehát a teljes tevékenységi 

láncot áthatja. 

 

A közgyűjtemények a kulturális örökség 

őrzőiből, a kulturális örökség első számú, 

autentikus, forrás értékű megosztóivá 

váljanak. 

 

Javuljon a digitális kulturális tartalmakat 

használók életminősége  

A tananyaghoz, a szakirodalomhoz, a 

tudásvagyonhoz és az előfizetett 

tartalmakhoz való 24 órás távoli 

hozzáférés biztosítása. 
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Javuljon a felhasználói komfortérzet: célunk 

a felhasználó számára releváns és könnyen 

elérhető tartalom szolgáltatása.   

 

Érzékelhetővé váljon az oktatás és a 

közgyűjteményi tartalomszolgáltatás 

egymásra utaltsága.  

 

Javuljon az állampolgárok digitális 

kompetenciáinak minősége 

Online oktatás, felnőttképzés. 

2. A stratégia pilléreken 

alapuló cél-, és 

indikátorrendszere 

intézményközi együttműködések előse-

gítése 

 

adatbázisok közötti interoperabilitás 

létrehozása 

 

e-tananyag fejlesztés  

tudományos teljesítmény fokozása MTMT adatfeltöltés, adatfeltöltők 

oktatása,  tudománymetriai elemzések 

készítése, adatszolgáltatás, oktatói 

minősítéshez stratégiai adatbázis 

építése, kezelése, feltöltők képzése,  

X. MEGVALÓSÍTÁS   

1. A megvalósítás 

feltételei 

a tanulási, informálódási szokások gyökeres 

megváltozásával – az ismeretszerzés egyik 

legfontosabb, ha nem a legfontosabb 

forrása az internet és az online elérhető 

tartalmak – a tudásközvetítés (beleértve a 

formális iskolarendszerben megvalósuló 
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oktatást a közneveléstől a felsőoktatásig, 

és a kutatói, tudományos szférát is) 

megkerülhetetlen feltétele, hogy 

rendelkezzünk a megfelelő mennyiségű és 

minőségű digitálisan elérhető tartalommal, 

és arra épített szolgáltatásokkal 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatási 

célú felhasználásokra. A közgyűjteményi 

digitális tartalmak, mint eredeti, forrás 

értékű dokumentumok meghatározó 

szerepet kaphatnak a jövő közoktatási 

tananyagainak fejlesztésben. 

 

2. A közgyűjtemények 

által közzétett digitális 

tartalmak 

hasznosulásának 

modellje 

tartalomért felelős közgyűjtemény saját 

digitális felületein (weboldal, saját webes 

alkalmazások, digitális eszközök a valós 

kiállító/ látogató terekben stb.) kívül az 

ágazati aggregátoron keresztül is 

megjeleníti a digitális tartalmait 

Nemzetközi aggregátorokhoz való 

csatlakozás. 

A tartalomszolgáltató saját digitális 

tartalmainak megjelenése a közösségi 

hálókon 

Közösségi hálókon való jelenlét. 

XII. ÖSSZEGZÉS 

A közgyűjtemények hagyományos (ön)képe 

kiegészül az információs társadalom 

generálta új feladatokkal.  

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

megvalósítása. 
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Kormányhatározat 

pontja 
Eszközök Akcióterv 

Felsőoktatási 
Könyvtári Stratégia 

Digitális Nemzet 

Fejlesztési Program 

Digitális 

Infrastruktúra 

Pillér - 

Szupergyors 

Internet 

DNFP 4) 

E4 - Közintézmények 

hálózati hozzáférésének 

fejlesztése 

A1 - Állami és önkormányzati 

intézmények hálózati 

hozzáférésének fejlesztése 

különös tekintettel az 

egészségügyi, oktatási, 

közgyűjteményi intézmények, 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

ellátórendszer intézményei, 

kulturális és közösségi 

intézmények, valamint 

önkormányzatok és 

intézményeik fejlesztésére 

Valódi Szélessávú 

internet és wifi 

infrastruktúra 

minden kampuszon, 

szolgáltató helyen 

Digitális 

Kompetencia 

Pillér 

DNFP 9ba) 

E1 - Digitális 

kompetenciák 

fejlesztése a lakosság 

körében 

A1 - Digitális szakadék 

csökkentése a társadalom 

egyes rétegei között 

A legalapvetőbb 

hiányzó 

kompetenciák 

pótlására a diákok 

egyedi mentorálása, 

DNFP 8a), 8b) 9 a) 

 A2 - Online kormányzati, 

közigazgatási és e-

egészségügyi szolgáltatások 

terjedésének elősegítése  

könyvtárhasználati, 

elektronikus 

ügyintézési 

ismeretek átadása 

keretében 
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DNFP 9/c 9a)  

E3 - Digitális 

kompetenciák fejlesztése 

a közszférában dolgozók 

(közszolgálati 

alkalmazottak, 

köztisztviselők, 

egészségügyi és szociális 

dolgozók, pedagógusok, 

stb.) (a DNFP 9a. hoz 

könyvtárosok is) körében 

A2 - A köznevelésben és 

felsőoktatásban dolgozók 

(pedagógusok, felsőoktatásban 

dolgozó oktatók) körében az 

alap- és felső szintű digitális 

kompetenciák elsajátításának 

támogatása, valamint speciális 

infokommunikációs 

módszertani ismereteket nyújtó 

képzési programok indítása; 

továbbképzések, 

dolgozói 

kompetenciafejleszté

s; adatbázisok, 

adatbányászati 

technikák, és más 

magasabb 

számítógépes 

kompetenciák 

fejlesztése a tanárok 

és a diákok körében  

Digitális Állam 

pillér –  

E-közigazgatási 

szolgáltatások 

DNFP 

E5 - Az elektronikus 

közszolgáltatások 

fejlesztése és a digitális 

adatvagyon 

hozzáférhetővé tétele 

A3 - Digitalizálási stratégia 

mentén az analóg 

közgyűjteményi állomány 

digitalizálása, e-levéltári 

fejlesztések: 

A digitalizálandó 

(közgyűjteményi) kulturális 

javak felmérése, digitalizálása, 

a hozzáféréshez szükséges 

elektronikus szolgáltatások, 

központi tárhely biztosításával 

a közgyűjtemények 

állományvédelme, 

értékmentése, a hosszú-távú 

digitális megőrzés érdekében 

digitalizálásban és a 

hosszútávú 

megőrzésben 

egyaránt részt 

vesznek a 

felsőoktatási 

könyvtárak 
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