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Az alapvető információszolgáltató, képző és 
módszertani tevékenység mellett a Könyvtári 
Intézetben idén nagyobb hangsúlyt kaptak a 
koordinációs feladatok. A MOKKA közös katalógus 
fejlesztésére irányuló projekt vezetése mellett két 
nagy TáMOP – egy lezárult és egy éppen most 
induló – pályázat menedzselését végezzük, utóbbi 
november elsején indult ELDORADO projekt 
néven. A pályázat keretében a nemzeti könyvtár 
vállalta az elektronikus dokumentumok országos 
könyvtári szolgáltatási rendszerének kialakítását. 

Kiemelten foglalkozunk a digitalizálás és az 
elektronikus szolgáltatások bevezetésének, illetve 
elterjesztésének kérdéseivel. A fent említett pályázattal 
összefüggésben is fontos kérdés, hogy a szerzői 
jogok betartása mellett miként oldható meg, hogy 
a könyvtárakon keresztül az olvasók széles köréhez 
eljuttassuk a digitálisan elérhető dokumentumokat, 
illetve a napjainkban keletkező elektronikus 
könyveket. Az Intézet szervezésében rendszeresen 
találkoznak a kiadók és a könyvtárak képviselői, 
hogy közösen gondolkodjanak az e-dokumentumok 
forgalmazásának lehetséges megoldásairól, és a 
szerzői jogi védelemmel kapcsolatos kérdésekről. 
Az Intézet képviseletében magam is tagja vagyok az 
Egyesülés az e-könyvekért szerveződésnek, melynek 
találkozóit havi rendszerességgel az OSZK-ban 
rendezik. A megbeszéléseken részt vesznek az 
e-könyves piacon érintett kiadók és terjesztők, 
valamint a terület iránt érdeklődő szakemberek. 
Az Egyesülésben a könyvtárakat az Intézeten kívül 
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 

nevében Moldován István, az IKSZ nevében Fodor 
Péter képviseli.

Az év második felében több e-könyvekkel 
kapcsolatos rendezvény zajlott a könyvtárakban, 
amely azt mutatja, hogy nagyon aktuális kérdés, hogy 
az e-könyvek hogyan kerülhetnek be a könyvtári 
szolgáltatások körébe. A Könyvtári Intézetben ezért 
elindítottunk egy „e-könyves infotár” elnevezésű 
webes szolgáltatást, amely a könyvtáros kollégák 
naprakész tájékoztatása érdekében blogszerű 
formában teszi közzé az e-könyvekkel kapcsolatos 
híreket, eseményeket és a szakirodalmat.

Az év további nagy feladata volt az Intézet oktatási 
tevékenységéhez az intézményi akkreditáció 
megújítása, további tanfolyamok akkreditálása, 
valamint az újabb négy évre érvényes vizsgaszervezési 
jog megszerzése. Mindezek előkészítése különösen 
sok munkát igényelt a kollégáktól. 

A minisztériumi szakmai munka és az ennek 
mentén történő jogszabályi tevékenység sikeréhez 
rendszeres adatszolgáltatással járulunk hozzá, 
irodalomkutatással, felmérésekkel, döntéselőkészítő 
anyagok összeállításával segítjük a felső szintű 
szakmai vezetés munkáját.

2012 nyara folyamán a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár új helyre költözött az OSZK-n belül: 
a VII. emeleti olvasó egy részét kaptuk meg a 
gyűjtemény elhelyezésére és szeptembertől már itt 
fogadtuk az olvasókat. 
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