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Vezetői összefoglaló 

A javaslat 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, álta-

lában is a döntéshozókkal a párbeszéden alapuló együttműködés. 

A javaslat a felsőoktatási könyvtárak alapértékeinek meghatározásával, a középtávú jö-

vőkép felvázolásával és a küldetés megfogalmazásával kezdődik. A fejlesztési irányok 

kijelölése a jelenlegi helyzet elemzésén és a kormány által elfogadott, releváns nemzeti 

stratégiák1, az ezekben megfogalmazott célok számbavételén, és a kapcsolódási pontok 

meghatározásán alapul. A helyzetelemzésnél a következő elemzési technikákat alkalmaz-

tuk:  

 kérdőíves felmérés segítségével elvégzett erőforrás-elemzés,  

 a környezeti hatásokat számba vevő PGTTJ-elemzés,  

 Porter-féle versenyelőny-modell,  

 BCG mátrixon alapuló portfólió elemzés, és  

 SWOT elemzés. 

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

határozottságuk, a fenntartó által kijelölt céljaik és lehetőségeik, földrajzi és társadalmi 

beágyazottságuk szerint jelentősen különböző könyvtárakról van szó. A magyar könyvtári 

rendszerben és felsőoktatásban azonban meghatározó a szerepük, épített és informati-

kai infrastruktúrájuk, egyedi értékű gyűjteményeik, humán erőforrásaik és a célközönség-

nek, illetve a tágabb közösségnek nyújtott szolgáltatásaik nem csak elérik a kritikus tö-

meget, 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 

                                                        
1 Fokozatváltás a felsőoktatásban, Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatásfejlesztési és )nnovációs Stratégia, Digitális 
Jólét Nemzeti Program, Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Digitális Munkaerő Program, Digitális Nemzet 
Fejlesztési Program, Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 
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könyvtárak azon erősségeiről és lehetőségeiről, amelyeket akcióterveikbe építve ellensú-

lyozhatják 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 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 beavatko-

zásokat is indukálhatnak.  

Ahhoz, hogy a felsőoktatási könyvtárak folyamatosan átalakuló szerepük mellett ered-

ményesen 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 hosszútávú 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 il-

leszkedő, a felsőoktatás és magyar könyvtári rendszer számára egyaránt szinergiát bizto-

sító közös fejlődési-fejlesztési irányait kívánja felvázolni. Elismerve, hogy az egyes egye-

temi, főiskolai könyvtárak hagyományai, anyagi és emberi meghatározottsága és lehető-

ségei, társadalmi és földrajzi beágyazottsága, az anyaintézmény által meghatározott cél-

rendszer intézményről intézményre különbözik, léteznek és meghatározhatók olyan álta-

lánosan érvényes fejlesztési irányok és célok, amelyek mind az egyes intézmények, mind a 

nagyobb közösségek, végső soron pedig a magyar gazdaság versenyképességét és sike-

rességét, a társadalom jólétét segíthetik. 

Az egyetemi könyvtárak alapértékei 

 A társadalom és a gazdaság, benne az egyének és közösségek fejlődésének elő-

segítése 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 in-

tézményrendszer aktív szereplői 

 digitális tartalomszolgáltatással, valamint digitális gyűjtemények építésével és 

hosszú távú megőrzésével a digitális kutatási infrastruktúra működtetésében és 

fejlesztésében partnerként működnek közre 
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 az innovatív tudományos kommunikáció, a nyitott tudomány és a nyílt hozzáfé-

rés előmozdításával segítik a magyar tudomány nemzetközi versenyképességé-

nek növelését 

 a digitális készségek és szolgáltatások hálózati csomópontjai az egyetemi közös-

ségek és – harmadik missziójuk keretében – az állampolgárok számára egyaránt 

 személyre szabott szolgáltatásai és a különösen a transzverzális készségek fej-

lesztését célzó képzési programjai egyaránt szolgálják a tehetséggondozást és a 

lemorzsolódás csökkentését, végső soron a hallgatói sikerességet és a társa-

dalmi mobilitást 

 a nyomtatott és digitális nemzeti kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és 

megőrzésének megkerülhetetlen szereplői 

Küldetésnyilatkozat 

A felsőoktatási könyvtárak az egész életen át tartó tanulás alapintézményei. Alapfelada-

tuk a fenntartó intézményeikben folyó oktatás, egyéni és csoportos tanulás és tudomá-

nyos kutatás támogatása oktató, információközvetítő, szolgáltató és közösségformáló 

tevékenységükkel. Gondoskodnak intézményeik tudományos eredményeinek rendszere-

zett összegyűjtéséről és láthatóvá tételéről hazai és nemzetközi viszonylatban. Az egye-

temeken felhalmozott, egyúttal a nemzeti tudásvagyon és a nemzeti kulturális örökség 

őrzői és kezelői. 

(elyzetelemzés 

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  nyarán végzett felmérés alapján vé-

geztük.  A minket körülvevő világot PGTTJ-analízis segítségével modelleztük, ezen kívül 

felhasználtuk a Porter-féle versenyelőny-modell és a BCG mátrix nyújtotta elemzési tech-

nikákat, illetve saját értékeink és lehetőségeink kijelöléséhez SWOT-elemzést végeztünk. 
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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  intézményben töltötték ki2, 

 állami egyetem,  nem állami fenntartású egyetem,  nem állami fenntartású főiskola 

könyvtárában.  

A felméréssel a felsőoktatási intézményeknek csak nagyjából a felét, az EKK tagkönyvtá-

rait3 értük el, mégis reprezentatívnak mondható a válaszadó intézmények nagysága és a 

magyarországi felsőoktatásban játszott szerepe tekintetében: a válaszadók által ellátan-

dó közönség oktatók + hallgatók  teljes létszáma 271.926. Ez a KSH-adatokban az előző 

tanévben megjelenő egyetemi polgárok %-át jelenti4. 

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

mélyi állományra, nyitvatartásra vonatkozó összesített adata: 

Olvasók 
által hasz-

nált alap-

terület 

Raktári 
terület 

Ülőhelyek 
száma 

(asználók ren-

delkezésére álló 
számítógépek 

száma / interne-

tes gépek 

Könyvtárosok 
száma / felsőfo-

kú végzettség-

gel rendelkezők 

Heti nyitva-

tartási órák 
száma szor-

galmi idő-
szakban 

átlagosan 

51.735 m2 36.145 m2 9.591 1531 / 1425 864 / 609  óra 

                                                        
2
 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtára, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára, Budapesti 

Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár, Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Országos Műszaki )nformációs Központ és Könyvtár, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár, Dunaújvárosi Egyetem Könyvtár és )nformációs Központ, ELTE Egyetemi Könyvtár, Eszterházy Károly Egye-

tem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára Tittel Pál Könyvtár, Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár, 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtár, Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Miskolci Egye-

tem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egye-

temi Központi Könyvtár, Neumann János Egyetem Könyvtár és )nformációs Központ, Soproni Egyetem Központi 
Könyvtár és Levéltár, 2budai Egyetem Egyetemi Könyvtár, Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (ittudományi Kar Könyvtára, Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Főiskola Könyvtára, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Széchenyi )stván Egyetem Egyetemi Könyvtár, Sze-

gedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtár, Szent )stván Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Testneve-

lési Egyetem Könyvtára  

3 Jelenleg  tagkönyvtára van a szervezetnek 

4 A KSH adatai a 2016/17. tanév tekintetében: 
felsőoktatási intézmények 

száma 
oktatói létszám hallgatói létszám összes  

65 22 436 287 018 

 

http://www.avkf.hu/konyvtar
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://www.mke.hu/konyvtar
http://www.lib.uni-miskolc.hu/
http://www.lib.uni-miskolc.hu/
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/
https://htk.ppke.hu/konyvtar
https://htk.ppke.hu/konyvtar
http://lib.pte.hu/
http://lib.semmelweis.hu/
http://lib.sze.hu/
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php
http://tf.hu/konyvtar
http://tf.hu/konyvtar
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Az elektronikus dokumentumok beszerzésére fordított összegek: 

2014 1.110.705.447 Ft 

2015 1.454.746.370 Ft 

2016 1.898.287.213 Ft 

A válaszadó könyvtárak dokumentumállománya ~ ,  millió dokumentum, összesen .  

nyomtatott és .  elektronikus folyóiratra fizetnek elő. Bár hiányzik az országos, átfo-

gó digitalizálási koncepció, a felsőoktatási könyvtárak – úgy egyetemi tartalomgazdaként, 

mint a nemzeti kulturális örökség megőrzésében felelős intézményekként – jelentős digi-

talizálási tevékenységet folytatnak: a 2016-os évben összesen . .  oldalnyi doku-

mentum digitalizálása történt meg ez . .  rekordot jelent . 

Felügyelet, szervezet, funkciók 

Az adatot szolgáltató intézmények többségének munkáltatói és gazdálkodási felügyelete 

kancellári % ill. % , a szakmai felügyelet megoszlik rektor % , kancellár (22%), 

rektorhelyettes % , illetve egyéb kijelölt felelős5 között % .  

A kérdőív nem tért ki az egyes felsőoktatási intézmények könyvtári szolgáltatási koncep-

ciójára: az adatok alapján látszik, hogy sok helyen a központi vagy annak tekintett  

könyvtáron kívül is működik könyvtári szolgáltatás, de a működ tet és pontos peremfel-

tételeit egy külön felmérésben kell pontosítani, amennyiben ez szükségessé válik. Erre 

nézve jelenleg egységes koncepció nincs. A központi, egységes irányítású egyetemi 

könyvtár mellett a felsőoktatási intézmények %-ban van további ellátóhely. Ezekkel a 

központi könyvtár kapcsolata erős változatosságot mutat: általában szakmai felügyeleti 

% , együttműködési % , néhány helyen költségvetési % , szolgáltatói %  és 

munkáltatói %  jogköröket gyakorol.  

A könyvtári feladatokon túl múzeumi % , levéltári % , kiadói %  és egyéb feladato-

kat is ellát az intézmények %-a.  

Fizikai adottságok, munkahelyi létszám  

A könyvtárépületek kora, fizikai állapota nagyon sokféle. A válaszok alapján % jó vagy 

kiváló, % szorul felújításra, %-ban elfogadható.  

                                                        
5 könyvtár főigazgató, könyvtárvezető, rektori főtanácsadó, ill. közös rektori-kancellári 
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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 könyvtárai egy kivételével nyilvános 

könyvtárak. 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 lát-

szik ahhoz, hogy a szükséges erőforrások meghatározhatók legyenek. 

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, belső hálózatot és WiFi szol-

gáltatást működtet, rendszeres biztonsági mentést végez az adatállományokról, saját 

honlappal rendelkezik, illetve majdnem mindenütt rendelkezésre áll a munkavégzéshez a 

munkatársak létszámának megfelelő számú számítógép. Nagyon nagy különbségek van-

nak a rendelkezdésre álló tárolási kapacitás tekintetében: a válaszadók  és  ezer !  

GB közötti adatokat adtak meg  esetben nincs adat . Az intézményi digitalizálást bizto-

sító szkenner összesen  könyvtárban van. Érdekes, hogy ennek ellenére csak 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 intéz-

ményben van. Az olvasók számára rendelkezésre álló számítógépek számának, valamint a 

könyvtári olvasóhelyek arányának tekintetében a válaszadók %-a nyilatkozott úgy, hogy 

a Felsőoktatási törvény végrehajtási rendeletének . sz. mellékletében6 meghatározott 

számokat a könyvtár teljesíti, az intézmények %-a pozitív, %-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 szük-

                                                        
6
 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
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ség lenne7. )lyen típusú nagyobb beruházásokra utoljára a T)OP és TÁMOP pályázatok 

idején volt lehetőség, az akkor beszerzett eszközök többsége ma már elavultnak tekint-

hető, üzemeltetésük nehézségeket jelent. 

Csaknem mindenütt van szolgáltatási célra használt nyomtató  helyen nincs  és szken-

ner (4 helyen nincs .  A fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, digitalizálás az intézmények 

nagy százalékában a könyvtári szolgáltatások közé tartozik % – 96% – 89% – 44%).8 

Oktatásra, felhasználóképzésre használható számítógépes terem  felsőoktatási könyv-

tárban egyáltalán nincs, a többi helyen ezek száma és befogadóképessége igen eltérő az 

igennel válaszoló intézmények -  terem meglétét jelezték, ezek befogadóképességét -

 főben határozták meg , projektor három kivételével minden intézményben van. 

A könyvtári erőforrások racionalizálásának szándékát a talán legérzékenyebb területen, 

az informatikai eszközpark üzemeltetésével, a szükséges fejlesztések elvégzésével kap-

csolatban lehet érzékelni a felmérés alapján. Ezek a legtöbb könyvtárban központi egye-

temi feladatok, illetve részben azok. A könyvtáraknak mintegy a felében dolgozik saját 

informatikus, vagy van ilyen osztály, de láthatóan elindult ezen a téren az erőforrások 

átcsoportosítása a felsőoktatási intézményeken belül, illetve néhány tevékenység kiszer-

vezésre került.  

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 technológiai változások által indikáltan a különféle 

jogszabályi változásokban és stratégiákban is megfogalmazódnak, és – különböző mér-

tékben, adottságaiknak és lehetőségeiknek megfelelően – magukra vállalják ezeket. A 

hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a következő szolgáltatástípusok jelentek 

meg a könyvtárban: 

 a felhasználók tájékoztatásának új formái: 

o szakmai tájékoztatás külön szolgáltató ponton %  

o kapcsolattartó könyvtárosi szolgáltatás oktatóknak, tanszékeknek %  

                                                        
7 A kérdőív sem a nyilvános, sem a munkaállomások tekintetében nem tért ki a számítógépek korára és egyéb paramé-
tereire.  
8 A felmérés nem vizsgálta, hogy ezek a szolgáltatások milyen konstrukcióval valósulnak meg. 
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o „foglaljon könyvtárost” %  

o chat (33%) 

o letölthető telefonos alkalmazások kínálata %  

 felhasználóképzés: 

o tanrendbe illesztett információs kurzusok (56%) 

o nem könyvtárhasználati információs képzések %  

o tréningek, műhelymunka kutatók számára %  

o tudományterületi forrásajánlók a honlapon %  

o online használati, kutatási segédletek a honlapon %  

o kötelező irodalom listák kezelése elektronikus felületen %  

 a szerzők tudományos publikálását támogató tevékenységek:  

o publikációs adatok kezelése MTMT illetve saját egyetemi  %  

o open access-tanácsadás és ügyintézés %  

o szerzői jogi és publikációs segítség % ill. %  

o kutatási adatkezelés támogatása, adatrepozitórium működtetése %, %  

o plágium detektáló alkalmazás előfizetése, kezelése %  

o reprodukció/felhasználási jog szolgáltatás %  

 egyetemi tartalomgazdai feladatok: 

o repozitórium üzemeltetés publikációs  %  

o szakdolgozatok kezelése, őrzése %  

o tartalom felvitele e-learning rendszerekbe (18%) 

A hagyományos kölcsönzés mellett minden felsőoktatási könyvtár szolgáltat elektronikus 

tartalmakat, 20%-ukban az ebook-kölcsönzés is működik. Egy kivételével mindenütt jelen-

tős összeget fordított a könyvtár a felsőoktatási intézmény  elektronikus tartalmak elő-

fizetésére, megvásárlására az elmúlt években, illetve sok intézményből érkeztek adatok 

az előállított e-tartalom pontos mennyiségével kapcsolatban.  

Több helyen működik lefoglalható tanulószoba/kutatószoba % , néhány könyvtárban 

könyvtáros beavatkozása nélkül % . Az informatikai eszközök kölcsönzése egyelőre 

kevés helyen a válaszadók %-ánál  valósult meg. 
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A fentiek még kiegészülnek néhány intézményben kiadói szolgáltatásokkal (26%), illetve 

azonosítók DO), )SBN, )SSN  kezelésével. 

PGTTJ-analízis 

A könyvtárak makrokörnyezetének elemzésekor a ránk ható politikai, gazdasági-

társadalmi és technológiai tényezők mellett különös gondot fordítottunk a működésün-

ket meghatározó jogi környezet vizsgálatára is. A részletes elemzés révén átfogó képet 

sikerült kapni azokról a viszonyokról, melyek meghatározzák működésünket, és várható-

an döntő hatást gyakorolnak az egyetemi könyvtárakra a jövőben is. Az elemzés részle-

tes kibontását a melléklet tartalmazza.  

Porter-elemzés 

A vállalatok többsége figyeli a tágabb környezetében zajló változásokat, próbál alkalmaz-

kodni és – ha lehetősége van rá – befolyásolni a környezet alakulását. A sikerhez azonban 

a mikrokörnyezet alapos vizsgálatára is gondot kell fordítani. Ezért végeztük el a felsőok-

tatási könyvtárak szűkebb környezetére vonatkozó Porter-féle iparági elemzést, melynek 

során az iparág általános helyzetének, a verseny intenzitásának áttekintése után a helyet-

tesítő termékekkel, az új belépőkkel, a vevőinkkel és a szállítókkal kapcsolatos aspektu-

sokat tártuk fel. 

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

sőoktatás 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 első-

sorban 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, va-

lamint a megyei hatókörű városi könyvtárak. A vizsgált könyvtárak sikerének alapfontos-

ságú elemeként a fenntartó támogatását és a hatékony lobbierőt azonosítottuk. A szol-

gáltatási portfóliót végignézve kiemelendő a versenytársak egységes, célirányos, tiszta 

profilja; a kommunikáció; a sikeres rendezvények; a gyűjtemény; hatékonyság; az igé-

nyeknek 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 verseny-

előnyük alapját a használóikkal, fenntartójukkal kialakított szoros, közvetlen kapcsolat 

képezi, valamint a homogén felhasználói kör, ami nagyobb fokú rugalmasságot tesz szá-

mukra lehetővé. 

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

dalmat. Magyarországon nagy könyvtárak kialakulására kevés esély mutatkozik, legfel-

jebb 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; keresőszol-

gáltatások, új tartalomszolgáltatók az egyetemeken, a régióban, országosan. Nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a globális szolgáltatókat, akik a hagyományosan könyvtári szolgál-

tatásokkal kielégített felhasználói igényt más típusú termékkel igyekeznek kielégíteni. 

Gondoljunk csak a Google típusú keresők térnyerésére a könyvtári katalógusok, adatbá-

zisok rovására.  

A felsőoktatási könyvtárak vevőinek, ügyfeleinek köre az intézmények jellegéből fakadó-

an 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 bevétele a költségvetési és pályázati támo-

gatásból, illetve a szolgáltatásokból befolyt összeg mellett a presztízsnövelő támogatás-

ban, együttműködő készségben, használati statisztikákban mutatkozik meg. Könyvtára-

inkat unikális gyűjteményei, robusztus fizikai és virtuális terei és szolgáltatásai megkerül-

hetetlenné teszik az egyetemi polgárok egy része számára. A terek atmoszférája, a szol-

gáltatások és az infrastruktúra mennyisége és minősége, igényekhez alkalmazkodása, 

valamint a könyvtári dolgozók hozzáértése és hozzáállása kulcstényező abban, hogy a 
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felhasználók a könyvtárak gyűjteményeit és tereit milyen arányban használják, mely szol-

gáltatásaink váltanak ki pozitív mennyiségi és minőségi visszacsatolást. 

Az iparágra jellemző versenyszituációt a vevőkhöz hasonlóan a szállítók alkuereje is befo-

lyásolja. A szállítóknak az intézményre gyakorolt kedvezőtlen hatása az általuk kínált ter-

mékek áremelkedésében és a silányabb termék- és szolgáltatásminőségben rejlik. 

Költségvetési szerv egységeként a beszállítók kiválasztásakor elsősorban az államháztar-

tási előírások szabta korlátokkal kell számolnunk pl. közbeszerzés , ami sok esetben fe-

lülírja 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 – eh-

hez azonban nem mindig áll rendelkezésre megfelelő idő és ismeret. A könyvtárak alku-

pozícióját nagyban meghatározza 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 

egyfajta kiszolgáltatottságot eredményez, ami azonban beszállítóinkat is bizonyos kény-

szerpályákra tereli. Mindezt tetézi, hogy az egyetem központosított ügyintézési rendsze-

rében nem mindig van lehetőségünk közvetlen kapcsolatra a szolgáltatóval: a tárgyalások 

és megrendelések más egyetemi szervezetek Szolgáltatási Osztály, Beszerzési Osztály, 

Üzemeltetési Osztály, )nformatikai Szolgáltató Központ  közvetítésével zajlanak.  

BCG-mátrix 

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

ségeket, 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 szol-

gáltatások működtetésére és fejlesztésére fordíthassák erőforrásaikat. A mátrix négy 

kategóriába sorolja a szolgáltatásokat az irántuk mutatkozó kereslet a piaci növekedés 

üteme  és a hozzájuk kapcsolódó lehetőségek relatív piaci részesedés  alapján. Megmu-
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tatja, 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 kapcsoló-

dóan az oktatást és kutatást támogató szolgáltatásokat alakított ki, továbbá kulturális 

intézményként, az egyetemek harmadik missziós tevékenységével szinergiát mutató te-

vékenységet végez. BCG mátrixunkat a . augusztusában végzett felmérésben vizsgált 

szolgáltatásokra terjesztettük ki. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a szolgáltatások megítélése az intézmények mére-

tétől és típusától függően változik, ezért számos szolgáltatást nem tüntettünk fel a port-

fólió elemzésben. A hagyományos szaktájékoztatást például az egyes intézmények a vál-

tozásmenedzselési folyamatok során a közvetlen felhasználói környezetre reagálva alakí-

tották-alakítják, míg más intézményekben továbbra is megállja a helyét a tankönyvi érte-

lemben kialakított módszertan.  
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SWOT-elemzés 

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

tés során felhalmozódott további információk eredményeinek összegzéséhez a leggyak-

rabban használt marketingeszközt, a SWOT-elemzést alkalmaztuk. A SWOT-mátrix egy-

ben 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 men-

tén kidolgozott intézményfejlesztési tervei, a közgyűjteményekre vonatkozó kormányzati 

elképzelések, valamint az előzőekben bemutatott részletes elemzések által kijelölt irány-

vonalak mentén született meg. 

A felsőoktatási stratégia értelmében az alapvető értékek megvalósulása a teljesítményel-

vű oktatási-tanulási környezet kialakításával, valamint világszínvonalú kutatással képzel-

hető el. A felsőoktatási könyvtárakat ugyanakkor a kulturális alapellátás rendszerében is 

szükséges elhelyezni. Elképzelésünk szerint kulturális küldetésünk és az egyetem harma-

dik missziós tevékenységében megvalósuló funkcióink egymást erősítik a jövőben.  

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

rét cselekvési tervek alapjául szolgálnak a következő időszakban. Tudatában vagyunk le-

hetőségeinknek, melyeket megragadhatunk, előnyeinknek, melyeket kihasználhatunk és 

erősségeinknek, melyeket bővíthetünk.  

Az egyetemi könyvtárak unikális gyűjteményei, a felhasználókkal szoros együttműködés-

ben 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 válto-

zását követő további szolgáltatások létrehozásához: az egyéni és csoportos oktatást-

tanulást támogató környezet kialakításával, önkiszolgáló funkciók beépítésével tovább 

növelhető a felhasználók köre és elégedettsége. 

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-
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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 igénye-

ket is kielégítő, személyre szabott funkciókkal tesszük emberközelivé.  

Pályázatok tekintetében országos, egységes, az egyetemi könyvtárak erőforrás-

megosztását támogató, a hagyományos együttműködési jó gyakorlatunkat kiaknázó le-

hetőségek nem állnak rendelkezésre.  

)gyekszünk előnyt kovácsolni a kancellári rendszerben megvalósuló adminisztratív integ-

ráció és a központi infrastruktúra-üzemeltetés rendszeréből. Ugyanakkor nem sikerült 

maradéktalanul kiaknázni helyzeti előnyünket az egyetemi campusokon való jelenlét terü-

letén: a könyvtári terek, gyűjtemények és szolgáltatások kihasználtsága és megítélése 

helyenként jelentős eltérést mutat. Éppen ezért nagyon fontos gyengeségeinket ellensú-

lyozni: 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 átalakítá-

sával. 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 be-

építését a cselekvési tervbe. Pályázati támogatás elmaradása vagy elégtelen költségveté-

si támogatás esetén tárgyi és infokommunikációs infrastruktúránk további romlása, szol-

gáltatásaink és munkatársi kompetenciánk elavulása várható. Az interneten könnyen el-

érhető legális és illegális tartalmak, a szerzői jog körüli bizonytalanság egyes szolgáltatá-

sainkat ellehetetleníthetik. A rohamosan változó felhasználói környezet kihívásaival kizá-

rólag folyamatos monitorozás, igényfelmérés, párbeszéd és szüntelen fejlesztés segítsé-

gével birkózhatunk meg.  

Új partnerségekkel, a szűkebb-tágabb környezetünkben fellelhető tudás becsatornázásá-

val, hatékony lobbitevékenységgel és a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztésével dol-

gozhatunk a gyengeségeink csökkentésén, a veszélyek elhárításán. 
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A fejlesztés kulcsterületei 

A felsőoktatási könyvtárak helyzetének, környezetének elemzése alapján kijelöltük azo-

kat 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 ve-

zetési kultúrával, tudatos minőség- és márkaépítés révén látjuk megvalósíthatónak. 
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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 tartal-

mukban 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 tarta-

lom együttélésével a gyűjtemények komplexitása megnőtt, a beszerzés, kezelés, megőr-

zés 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 do-

kumentumok 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. 

Feladatok 

 a gyűjtemények gyűjteményi és egyedi szintű feltártságának növelése,  

 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 érdeké-

ben a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapján 

 az egyetemeken elérhető ingyenes és előfizetett digitális tartalmak szélesebb 

körű használatának elősegítése a szabványos kereshetőség javításával, a célkö-

zönséget 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 nemze-

ti és nemzetközi tartalomszolgáltató rendszerekbe 
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 információs írástudás és jogkövető tartalom-felhasználás oktatása, a digitális 

kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban is 

Kutatástámogatás, tudásmenedzsment, a tudományos eredmények disszeminációja 

Az egyetemi könyvtárak egyre fontosabb feladata a tudomány, a kutatási folyamat támo-

gatása. A Nemzeti Kutatásfejlesztési és )nnovációs Stratégia is a nemzeti innovációs rend-

szer szereplői között sorolja fel az egyetemeket és könyvtáraikat. Jelenleg és feltehetően 

középtávon is a könyvtárosok egyik alaptevékenysége az oktatói publikációs adatok köz-

pontilag szabályozott kezelése a Magyar Tudományos Művek Tára országos adatbázis-

ban. Emellett számos egyéb területen is segítik a kutatókat, többek között egyéni és in-

tézményi értékelések előkészítésében, publikációs stratégia kidolgozásában, a megválto-

zott tudományos információs piacon való eligazodásban, publikációik közzétételében.  

A könyvtárak elsőrendű feladata az intézményi tudásmenedzsment, vagyis az intézmény 

sajátos és egyedi tudásvagyonának mint akadémiai és piaci értéknek a kezelése, rendsze-

rezése, jogszerű formában való nyilvánossá tétele és hosszú távú megőrzése. Ez magá-

ban 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 informá-

ció és eredmények szétsugárzása felé. 

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

kánsan és dinamikusan változtak az utóbbi évtizedben. A nyílt hozzáférés és a nyitott tu-

domány terjedésével, a tudományos teljesítmény értékelésének változásával a könyvtár-

nak új feladatai keletkeznek. )lyenek többek között a kutatási adathalmazok kezelésének 

segítése, az eredmények és a kutatási adatok újrahasznosításának ösztönzése, a tudomá-

nyos kommunikáció átláthatóságának támogatása, a tudomány és a civil szféra közötti 

kapcsolat mélyítése.  
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Feladatok 

 nyílt hozzáférésű közzétételi csatornák repozitóriumok, OA folyóiratok  mű-

ködtetése és népszerűsítése,  

 az intézményi repozitóriumok mint az elektronikus nemzeti kutatási infrastruk-

túra elemeinek beépítése a kutatási ciklusba 

 az új szemléletű kutatásmenedzsment támogatása a tudományos kommuniká-

ció új formáinak bemutatásával és népszerűsítésével nyílt hozzáférés, kutatási 

adathalmazok kezelése, 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 újrahasz-

nosíthatóságának népszerűsítése 

 etikus és felelős kutatási modellek és magatartás támogatása plágium és hamis 

eredmények elleni küzdelem, az eredmények társadalmilag kívánatos hasznosí-

tása, társadalmi-közösségi részvétel, tudomány-népszerűsítés, esélyegyenlőségi 

szempontok, …  

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 átalaku-

lásban vannak. A technológiai változások és a felsőoktatásban tanulók ezzel összefüggő 

kognitív és magatartási mintái olyan oktatási módszerek terjedését hozzák, mint a szemé-

lyes igényeket és a tanulási eredményeket is figyelembe vevő adaptív tanulás, az ún. hib-

rid oktatás, a felfedezésen alapuló és probléma-megoldó oktatási modell. A hallgatók ma 

másképp használják a technológiát, a saját mobil eszközeikkel, különféle alkalmazásokkal 

kívánják elérni a szükséges tartalmat.  A könyvtáraknak ehhez igazodóan kell átalakítani-

uk és rendelkezésre bocsátaniuk fizikai tereiket, alkalmassá kell tenni azokat a hallgatók 

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

egymással és az oktatókkal való konzultáció számára is.  
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A Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási stratégia kiemelt feladata a hallga-

tói sikeresség növelése. A tanuláshoz szükséges irodalom közrebocsátása mellett a 

könyvtárosoknak egyre több segítséget kell adniuk a hallgatóknak nemcsak az informáci-

ós források közötti eligazodáshoz, de bizonyos hiányzó tanulási készségek elsajátításához 

is. Szervezett oktatással és személyre szabott tanácsadással segítik őket a nagyobb önál-

lóságot 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 könyvtár-

ra, mint a tanulási szolgáltatások, és általában a campus-élet minőségét befolyásoló szer-

vezetre is. Ehhez kapcsolódik az a mind Digitális Oktatási Stratégiában, mind Fokozatvál-

tásban kijelölt cél is, hogy az intézmények biztosítsanak akadálymentes épület- és infor-

matikai infrastruktúrát az egyetemi közösségeknek 

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 ki-

dolgozása, e-learning rendszerbe illeszthető digitális tanulási objektumok kidol-

gozása,  

 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 

 akadálymentes épület- és informatikai infrastruktúra megteremtése a könyvtári 

terekben és elektronikus szolgáltatásokban 
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 a felsőoktatásban keletkező hallgatói dolgozatok, szakdolgozatok értékelését 

megkönnyítő közös adatbázis alapján működő plágium detektáló alkalmazás 

bevezetése az egész magyar felsőoktatásban 

Vezetés, szervezeti kultúra, szakértelem 

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

nyos 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 gondolkodásmó-

dot, vezetési filozófiát és gyakorlatot igényel. A kreatív gondolkodás ösztönzése, a veze-

tői 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 alapoz-

za meg a továbblépést, a releváns szolgáltatások kialakítását, a megfelelő szakmai kom-

petenciák megszerzését, a munkatársi gárda folyamatos fejlesztését, átképzését és di-

verzifikálását. Mindezt szükséges összehangolni az országos könyvtári rendszer és a fel-

sőoktatás területén jogszabályban, illetve a fejlesztési stratégiában megfogalmazott cél-

lal, 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 kialakítására 

 az egyéni és szervezeti egység szintű teljesítményértékelés rendszerének kidol-

gozása, alkalmazása a kiváló teljesítmények ösztönzésére és elismerésére, telje-

sítményelvű bérezés lehetőségének megteremtése 

 könyvtári minőségbiztosítási rendszer működtetése és fejlesztése 

 hatékony és rugalmas munka- és folyamatszervezési modellek kidolgozása 
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 kompetenciafejlesztés a munkatársak szervezett belső és külső továbbképzése 

révén, a folyamatos tanulás szükségességének elismertetése, a továbbképzési 

rendszerhez finanszírozási források hozzárendelése 

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 támoga-

tások, szolgáltatások is minél szélesebb körben ismertté váljanak, ezek folyamatos fej-

lesztése 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 fel-

használói kör számára leginkább eljuttatható módszereket és felületeket szükséges talál-

ni.  

Feladatok 

 Jól működő kommunikációs csatornák kialakítása a fenntartó és az egyes fel-

használói körök irányába. 

 Jelenlét az egyetemi közösséget és a tudomány népszerűsítésének célközönsé-

gét jelentő állampolgárokat is elérő közösségi hálózatokon 

 A könyvtári szolgáltatások eredményességének hazai és nemzetközi bemutatá-

sa 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 megis-

mertetését célzó hatékony marketingtevékenység terén. 
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PGTTJ-analízis . melléklet 

POLITIKAI TÉNYEZ8K (ATÁSOK 

Bizonyos fokú Európai Uniós felügyelet 
a tagállamok felett. 

Az uniós értékek érvényesülésének szükségessége a 
könyvtári szakmát érintő fejlesztések terén; szakmai 
együttműködési kapcsolatok kialakításának lehetősé-
gei (Open Science, Open Access, FAIR Data). 

A Tudománypolitikai stratégia –
 alapján Európa és benne Magya-

rország versenyképességének kulcsa a 
tudomány és a technológia fejlődésé-
ben, valamint annak hasznosulásában 
rejlik. 

Open Access publikálás finanszírozása, kutatási 
eredmények disszeminációja, tudományos informáci-
óhoz való hozzáférés biztosítása. 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és )nnová-
ciós Stratégia -2020 

Kívánatos az egyetemi tudásközpontok megerősödé-
se, a kutatási eredmények disszeminációja, a kutatási 
eredmények implementálása az oktatásban. 

A Felsőoktatási stratégia –2020) 
előirányozza, hogy Közép-Európa leg-
jobb felsőoktatási rendszere alakuljon 
ki Magyarországon, versenyképes, 
munkaerő-piaci viszonyokhoz igazodó 
képzési struktúra, mérhető eredmé-
nyek, minőségi és versenyképes képzés 
által, a tudásvagyon társadalmi-
gazdasági hasznosítása mellett. 

A könyvtárak pozíciójának kijelölése a teljesítményel-
vű oktatási-tanulási környezet, valamint a világszín-
vonalú kutatás támogatásában. Bővülhet az önálló 
tanulást támogató, tudománynépszerűsítő, ismeret-
terjesztő, szemléletformáló szolgáltatások köre, és 
növekedhet a hozzáférés a felsőoktatási tudásbázi-
sokhoz. 

A felsőoktatási intézmények szerkezeti 
átalakítása, a kancellári rendszer beve-
zetése. 

A felsőoktatási könyvtárak többsége központi szol-
gáltató egységként a kancellár irányítása alá került. 

A könyvtári közgyűjteményi  terület a 
kulturális alapellátás része. 

5nálló országos könyvtári stratégia hiánya. A könyv-
tárosi életpályát a kulturális alapellátás részeként de-
finiálhatjuk. 

Ajánlás a könyvtárak minőségbiztosítá-
sának bevezetéséhez Kultúráért Fele-
lős Államtitkárság . 

A könyvtári tevékenységek áttekintése, optimalizálás, 
minőségi szolgáltatások biztosítása, folyamatszemlé-
let kialakításának szükségessége. 

Digitális Nemzet Fejlesztési Program: 
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

A program célja, hogy a társadalom és a gazdaság a 
lehető legnagyobb arányban és mértékben hasznosít-
sa a közgyűjteményi tartalmakat, és a kulturális örök-
ség digitalizálásra érdemes része jelen legyen a virtuá-
lis térben. 
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Országos Könyvtári Platform Az Országos Széchenyi Könyvtár nagy értékben fi-
nanszírozott új szolgáltatási platformja még nem tisz-
tázott hatással lesz a könyvtári rendszer, így a felső-
oktatási könyvtárak feladataira, a területtől elvárt 
digitális fokozatváltásra. 

Digitális Jólét Program: Digitális Okta-
tási Stratégia 

Célkitűzése a felsőoktatási rendszert a digitális fejlett-
ség terén -  éven belül Európa élvonalába emelni. Az 
egyetemi könyvtáraknak meg kell találniuk a szerepü-
ket 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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Magyarország -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 csök-
kentését. 

A központi források arányának csökkenése a felső-
oktatási intézmények költségvetésében, egyre több 
saját bevételt várnak az intézményektől, külső piaci 
források bevonása elvárás. 

A Nemzeti )ntelligens Szakosodási Stra-
tégia célja a tudásalapú gazdasági fej-
lődés. 

A kutatási és innovációs eredmények beépülhetnek a 
régió tudásintenzív vállalataiba, így az egyetem hoz-
zájárul a munkahelyteremtéshez és a befektetők 
térségbe vonzásához. 

Garantált bérminimum, kulturális illet-
ménypótlék 

A 2017-ben bevezetett béremelés, illetve bérpótlék 
egyelőre ismeretlen  hatással lesz a költségvetésre 

és a könyvtárak munkaerő piaci lehetőségeire. Szoci-
ális jellegű, a tudás elismerését nem támogatja, el-
tünteti 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 állam-
háztartási szabályok követelményeinek való megfe-
lelés; 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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A digitális technológia változása és ter-
jedése: az információ elérhetővé válik 
minden társadalmi réteg számára ala-
csony költségekkel vagy ingyenesen. 

Új felhasználói szokásoknak és igényeknek való meg-
felelés.  
A megbízható és alapvető tartalmak, valamint az 
információkeresési és szegmentálási-értékelési kom-
petenciák felértékelődnek.  

A gazdaság versenyképességének nö-
velése, új technológiák alkalmazásának 
bevezetése. 

A technológiák fenntartása, a felhasználói környezet 
biztosítása és a munkatársak folyamatos képzése 
állandó költséggel jár. 

(  és Széchényi  pályázatok 
fejlesztési lehetőségei 5sszehangolt országos könyvtár-fejlesztési pályáza-

tok hiányában az egyetemi pályázatokhoz kapcso-
lódva nyílik lehetőség a szolgáltatás- és infrastruktú-
ra fejlesztésére. Eltérő lehetőségek az egyes régiók-
ban, s azokon belül is a felsőoktatási intézmények-
ben. Az intézmények oktatási-kutatási tevékenysé-
gét, az egyetemi könyvtárak hálózatosodását támo-
gató 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 
ár növekedéssel.  

A könyvkiadás és más információhor-
dozók támogatási rendszere, Márai 
program, adóztatás. Az elektronikus 
információforrások %-os áfakulcsa.  

Az egyetemi könyvtári gyűjtemények tartalmi és ál-
lagbeli megújulásához, naprakész információk, friss 
szakirodalom biztosításához nem járul hozzá gazda-
ságosan.  

Az E)SZ Nemzeti Program működése. A program központi költségvetésének növekedése 
és a felsőoktatási intézményeknek nyújtott EMM) 
céltámogatás ellensúlyozza az információforrások 
áremelkedéséből származó nehézségeket. 
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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 népes-
ség körében. A digitális írástudás to-
vábbi szegmentálási tényezővé válik. 

Az ingyenesen vagy alacsony díjak ellenében igénybe 
vehető kulturális intézmények szolgáltatásainak felér-
tékelődése. A könyvtárak társadalmi szerepének erő-
södése. 

A felgyorsult élet miatt az emberek 
folyamatos időzavarral küzdenek, 
erősödik az azonnali információhoz 
jutás igénye. 

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az integrált kereső-
eszközök és távszolgáltatások.  

A közösségi oldalak és a média szere-
pe erős hatással van az interperszoná-
lis kommunikációra. 

Új kommunikációs csatornák megjelenése, használa-
tuk jelentőssé válik a könyvtárak felhasználókkal való 
kapcsolattartásában. 

Elektronikus dokumentumok térhódí-
tása. 

Online tananyagok iránti igény felerősödik. 

A felsőfokú végzettség, a speciális 
ismeretek és készségek felértékelődé-
se a munkaerőpiacon. 

A könyvtárak oktatási tevékenységébe az új, speciális 
készségek integrációja elengedhetetlenné válik. 

Az internet különböző minőségű in-
formációk túláradó sokaságát teszi 
elérhetővé bárki számára.  
A honlapok rendezettsége, értelmez-
hetősége, biztonságossága társadalmi 
igényként jelentkezik. 

Az elérhető információk sokasága miatt a szelektálás-
értékelés képessége felértékelődik. Digitális írástudás 
fejlesztés és jogkövető tartalom-felhasználásra neve-
lés kiemelt feladattá válik a könyvtárakban. 

A Z generáció új információszerző 
szokásai. 

Új generációs igények jelennek meg a könyvtári szol-
gáltatásokkal, 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 onli-
ne és mobil eszközökön szeretnék elérni. 

Külföldi tanulmányok és tapasztalat-
szerzés lehetőségei adottak az Eras-
mus-programokon keresztül. 

Új igények megjelenése a programokon részt vevő 
hallgatók és dolgozók körében nyelvtudás megszer-
zése, interkulturális ismeretek . 
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Az egyetemi hallgatók összlétszáma 
csökken, miközben a külföldi hallga-

tók létszáma magas és folyamatosan 
növekszik. 

A kultúrák közötti kommunikáció és kapcsolat jelentő-
sége megmutatkozik a felsőoktatási könyvtárakban. a 
könyvtár hallgatókat támogató szerepe erősödik. A 
könyvtár felhasználói összetétele változik. 

2006-tól a többciklusú képzés beveze-
tése a felsőoktatásban. 

Az életen át tartó tanulás igényének megjelenése a 
felhasználói körben. 

 

TECHNOLÓGIAI TÉNYEZ8K (ATÁSOK 

A tudományos kommunikáció és in-
formációs technológia új, rendkívül 
gyorsan változó eszközeinek megjele-
nése. 

A felhasználók és a könyvtár munkatársainak informa-
tikai 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 alapszolgáltatás-
sá válik. Az online tananyagok és online publikálás 
iránt erős igény jelentkezik. 

E-learning és MOOC-rendszerek tér-
nyerése. 

Új eszközök, új technológiai megoldások keresése és 
használata a tanulás segítéséhez a könyvtárak részé-
ről.  

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, szakfolyó-
iratok, cikkek elérése természetes 
igény a felhasználók részéről. Az állo-
mány láthatósága digitálisan adatok, 
teljes szöveg, egyszerű használat, 
megbízható tudástárak, tudástérké-
pek). 

A tartalomszolgáltatók előfizetési díjai miatti esetle-
ges kiszolgáltatottság jelen van. A saját digitális tar-
talmak elérhetőségének biztosítása, megfelelő kom-
munikációja, közvetítése a felhasználók felé a könyv-
tárak részéről felértékelődik.  

A tartalomszolgáltatók jelentősége, 
Open Access folyóiratok, 
repozitóriumok cikkei. 

A megbízható, tudományos online tartalmak szolgál-
tatásának fontossága felerősödik.  

Felhőalapú szolgáltatások térhódítá-
sa, robusztus IKT-infrastruktúra-igény. 

Jó minőségű, megbízható, korszerű )KT-infrastruktúra 
fenntartása, fejlesztése, új megoldások keresése, in-
tegrálása. 
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Magyarország Alaptörvénye . . 
25.) XI. cikk (1)- . A művelődéshez 
való jog az Alaptörvényben a felsőok-
tatási intézmények és könyvtáraik 
helyzetét definiálja. 

A művelődéshez való jog általánosságban erősíti az 
információkezelő és -szolgáltató intézmények szere-
pét. Közvetett módon előrevetíti a könyvtárak köz-
gyűjtemények  feladatát, a gyűjtemények közzététe-
lére, szabad információáramlás biztosítására. 

. évi CC)V. törvény a nemzeti fel-
sőoktatásról 

Az egyetem és ez által a könyvtár létét is meghatároz-
za a törvény. A felsőoktatási intézményeknek biztosí-
tania 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 lel-
tározásáról  és az állományból törté-
nő törlésről szóló szabályzat kiadásá-
ról 

A rendelet a közeljövőben várható megújításig meg-
határozza a könyvtárak állományépítő, -nyilvántartó 
és -ellenőrző tevékenységét. 

. évi CXL. törvény a muzeális in-
tézményekről, 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 kö-
telespéldányban részesülő egyetemi könyvtárakat 
Pécs, Szeged, stb.  számos fontos aspektusban ál-

lománybeszerzés, rendszerezés, megőrzés, szolgálta-
tás  alapvetően meghatározza ez a rendelet, ugya-
nakkor a gyarapításnak nem a leghatékonyabb és leg-
gazdaságosabb módja. 

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az 
Országos Dokumentumellátási Rend-
szerről 

Az egyetemi könyvtárakat mint ODR-szolgáltató 
könyvtárat és a DEENK-et mint az ODR-lelőhely-
nyilvántartás és -kezelés központját állítja feladatok 
elé a rendelet. 

/ . V)). .  NK5M rendelet a 
muzeális könyvtári dokumentumok 
kezelésével és nyilvántartásával kap-
csolatos szabályokról 

Az egyetemek jelentős, különböző helyszíneken elhe-
lyezett muzeális gyűjteményeik révén esnek a rende-
let hatálya alá. A muzeális dokumentumok restaurálá-
sának támogatási rendszere könyvtári területen le-
épült, a célzott támogatás régóta elmarad 
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30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az 
országos múzeum, az országos szak-
múzeum, a nemzeti könyvtár, az or-
szágos szakkönyvtár és az állami 
egyetem könyvtárának kiemelt felada-
tairól. 

A rendelet az állami egyetemi és a nemzeti gyűjtőkörű 
könyvtár számára kiemelt feladatokat ír elő. Az egye-
temi könyvtárak eltérő színvonalához nem igazodik, 
nem rendel forrást a végrehajtáshoz 

. évi LXXV). törvény a szerzői jog-
ról 
Közös jogkezelés hiánya több doku-
mentumcsoport esetén. 

A könyvtár mint dokumentum- és információszolgál-
tató intézmény szolgáltatásaiban és tevékenységében 
függ a szerzői jogi szabályozástól. A technológiai fej-
lődéssel a jogalkotás nem tud lépést tartani. 

(atályos munkaügyi és gazdasági jog-
szabályok. 

Az egyetemek, s egyben az egyetemi könyvtárak mű-
ködését meghatározó rendelkezések. 

A könyvtárszakmai és államháztartási 
jogharmonizáció hiánya: a könyvtár 
szolgáltatási spektrumának szélese-
désével egyre több jogszabály hatálya 
alá tartozunk, melyek harmonizációja 
nem minden esetben megoldott. 

A szakmai, gazdasági és jogi szempontok ellentmon-
dásaiból adódó nehézségek merülnek fel. 
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