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„Hungariam et hungaros” 
– 20 millió „olvasó” szolgálata

Az Országos Széchényi Könyvtár

Európában a nemzeti államok 
kialakulása mindenütt életre hívta 
azt az intézményt, amelynek felada-
ta a nemzeti nyelv és kultúra írott és 
nyomtatott alkotásainak összegyűj-
tése, megőrzése és továbbörökítése. 
Nyugat-Európában a nemzeti könyv-
tárak általában a királyok és fejedel-
mek udvari könyvtáraiból fejlődtek 
ki, Kelet-Európában társadalmi vagy 
magánkezdeményezések nyomán jöt-
tek létre. A  18. században a gazdag 
papok és főurak olyan magángyűjte-
ményeket hoztak létre, amelyek – en-
ciklopédikus jellegük mellett – jelen-
tős magyar és magyar vonatkozású 
állománnyal is rendelkeztek. E főurak 
közé tartozott gróf Széchényi Ferenc, 
aki a hungarika, azaz a magyar és ma-
gyar vonatkozású irodalom teljessé-
gének összegyűjtését tűzte ki céljául. 
A  gyűjtemény mintegy 13.000 nyom-
tatott könyvet, 1.200-nál több kéz-
iratot, sok száz térképet és metszetet 
ölelt föl. Ezt a bibliothecát adomá-

nyozta 1802-ben a nemzetnek abból 
a célból, hogy alapja legyen a nemzet 
könyvtárának.

A  következő évben Pesten nyílt 
meg a mindenki számára hozzáfér-
hető, nyilvános nemzeti könyvtár. 
Létrejöttét a kortársak joggal érezték 
történelmi eseménynek, mert lelke-
sítően hatott az ébredező nemzeti 
öntudatra, ezáltal további nemze-
ti alapintézmények alapítására. Az 
országgyűlés 1808-ban létrehozta 
a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a 
gróf Széchényi Ferenc által alapított 
könyvtárat ennek keretébe illesztette. 
A könyvtár és a múzeum 1846-47-ben 
költözött a múzeum jelenlegi épüle-
tébe, ahol a két gyűjtemény közösen 
működött. A  könyvtár 1949-ben lett 
újra önálló intézmény Országos Szé-
chényi Könyvtár néven. Új székhelyét 
a Budavári Palotában 1985-ben fog-
lalhatta el az „F” épületben, a  Palota 
Krisztinaváros felé néző nyugati szár-
nyában. Itt a könyvtár mintegy 36.000 
négyzetméteren, nyolc szinten he-
lyezkedik el. Ma a több mint kétszáz 
éve alapított könyvtár megújításának, 
újraformálásának nehéz korszakát él-
jük.

Ahogy 1802-ben a történelmi fo-
lyamatok bonyolult egymásra hatá-
sában, a személyes felismerés, akarat, 
és nagyszerű elhatározás eredménye-
ként alakult ki a nemzeti könyvtár, 

úgy a mai könyvtár is korunk tech-
nikai forradalmában, társadalmi és 
történelmi összefüggésrendszerében 
újul meg. A mai és a jövőbeli nemzeti 
könyvtár úgy valósíthatja meg az ala-
pító által elképzelt könyvtárat, hogy 
az egész társadalom számára hoz-
záférhetővé teszi a megőrzött doku-
mentumokat. A  „hozzáférés forradal-
ma” mindenki előtt kitárja a könyvtár 
valóságos és virtuális kapuját.

Az Országos Széchényi Könyvtár 
gyűjteményei ma kb. 12 millió doku-
mentumot tartalmaznak: nyomtatott 
könyveket a 15. századtól, kéziratokat 
az ókortól, magyar nyelvemlékeket, 
a  Képes Krónikát, a  corvinákat, na-
pilapokat és folyóiratokat, képeslapo-
kat és fényképeket, hanglemezeket és 
CD-ket. Gyorsan növekszik a digitális 
gyűjtemény, amelyben az új korszak 
dokumentumait őrizzük, e-könyve-
ket, digitális másolatokat.

Évente 8.000-10.000 „olvasó” dol-
gozik olvasótermeinkben, de jelentő-
sen növekszik azoknak a száma, akik 
tudásvágyból, érdeklődésből látogat-
ják könyvtárunkat, megnézik kiállí-
tásainkat, részt vesznek a rendezvé-
nyeinken, meghallgatják a koncer-
teket, megcsodálják a restaurátorok 
munkáját, bepillantanak raktárainkba, 
rácsodálkoznak a „Gutenberg-galaxis” 
emlékeire, a  nyomtatott könyvek so-

Az Országos Széchényi Könyv-
tárat gróf Széchényi Ferenc (1754–
1820) alapította. Az alapítólevél 
kelte 1802. november 25., a királyi 
jóváhagyásé egy nappal későbbi. 
Az országgyűlés az 1807/XXIV. 
törvénycikkel iktatta törvénybe az 
alapító érdemeit.
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kaságára. Az „olvasók” rétege mellett 
tehát egyre több a „látogató”.

Évente 40-50.000 között van azok 
száma, akik megtisztelik könyvtárun-
kat látogatásukkal, és a számuk egy-
re növekszik. Jövőbeli terveinkben 
szerepel, hogy e téren jelentős növe-
kedést érjünk el a célközönség bőví-
tésével. Ennek keretében a tudomá-
nyos érdeklődésű közönség mellett a 
felsőoktatásban és a közoktatásban 
oktatók és tanulók, valamit további 
érdeklődő rétegek számára is szeret-
nénk biztosítani a könyvtár „megta-
pasztalásának” lehetőségét.

Az olvasókon és látogatókon kívül 
egyre többen tekintenek a nemzeti 
könyvtárra, mint „szolgáltatóra”, mint 

„információ és dokumentumszolgál-
tató nagyüzemre”. Olvasóink havonta 
kb. 50.000 dokumentumot olvasnak, 
vizsgálnak meg, s  havonta több ezer 

– könyvtáros szaknyelven – „tájé-
koztatást” adunk a könyvtárunkhoz 
fordulóknak. A  könyvpiac résztvevői 
számára is értékes információkat tu-
dunk adni: a  könyvkiadók számára a 
nemzetközi azonosítószámok kezelé-
sét, az antikváriumok szakemberei-
nek és a kutatóknak pedig a nemzeti 
bibliográfi át. A  hazai és külföldi köz-
gyűjtemények gyakran kérnek „köl-
csön” egy-egy dokumentumot, hogy 
kiállításaikat tartalmasabbá tegyék. 
S  munkatársaink is gyakran viszik 
híres dokumentumainkat az ország 
határain belül és határainkon túl is. 
Nagy siker volt például Mátyás ki-
rály corvináinak (természetesen csak 
másolatoknak) erdélyi körútja, és 
óriási az érdeklődés Kölcsey Ferenc 
Hymnus-kéziratának a Magyar Kul-
túra Napján az ország különböző te-
lepülésein történő bemutatása iránt 
is. Sokan kérnek másolatokat munká-
jukhoz, érdeklődésből vagy szép szü-
letésnapi ajándékként akár papíron 
vagy digitálisan.

A  hazai könyvtári rendszer szá-
mára is több szolgáltatást nyújtunk. 
Könyvtárunkban történik meg az ún. 

„kötelespéldányok” elosztása is, s  mi 
tartjuk nyilván, hogy egy-egy könyvet 
hol találnak meg olvasóink a magyar-
országi könyvtárakban és a nemzeti 
könyvtár bonyolítja az ún. nemzetkö-
zi könyvtárközi kölcsönzést is.

A  könyvtár tudományos műhelye-
iben sok jelentős tanulmány és kiad-

vány készül gazdagítva a magyar tu-
dományt és a szép könyvek sorát.

A  legfontosabb változás azon-
ban, hogy néhány éve sarkig tárult a 
nemzeti könyvtár virtuális kapuja, az 
internet, és mára évente 20 millió ol-
vasó, érdeklődő tekinthet be könyv-
tárunk gyűjteményeibe, dokumentu-
maiba. Megcsodálhatja kincseinket, 
böngészhet katalógusainkban, meg-
hallgathatja Kossuth Lajos hangját, 
végiglapozhatja a corvinákat, olvas-
hatja a kötelező olvasmányokat, néze-
getheti a képeslapokat, megtekintheti 
az alapító Széchényi Ferenc térkép-
gyűjteményét, földgömbjeinket és 
számtalan más csodát, s terveink sze-
rint egyre egyszerűbben keresheti és 
találhatja meg az adatok tömegében a 
számára fontos és megbízható, hiteles 
információt.

Az Országos Széchényi Könyv-
tár tehát aktív szereplője a kulturális 
életnek és honlapjai az egyik legjelen-
tősebb hazai kulturális szolgáltatóvá 
teszik.

A  gyűjteménybe érkező óriási 
dokumentummennyiség azonban 
rendkívül nehéz helyzet elé is állítja 
könyvtárunkat. Egyre inkább rászo-
rulunk a társadalom segítségére a do-
kumentumok rendezésében, mozga-
tásában, feldolgozásában. Egyre több 
önkéntes és civil segíti munkánkat, és 
előreláthatólag egyre több munkás 

kézre és tudásra lesz szükség, hogy a 
könyvtár meg tudjon felelni a digitá-
lis kor felhasználója által elvártaknak. 
Az aktív magánemberek, a  cselekvő 
közösségek, a  civil társadalom mun-
kája egyre fontosabb lesz könyvtá-
runkban is.

Minden segítségre szükségünk 
lesz, hiszen további óriási feladatok 
várnak ránk.

A közfoglalkoztatás

Az Országos Széchényi Könyvtár 
2013-óta a nemzeti kultúrkincsek di-
gitalizálásával a MaNDA partnerszer-
vezeteként vesz részt közfoglalkozta-
tási programban. A könyvek, újságok, 
gyűjtemények digitalizálása, valamint 
a könyvtári nyilvántartásokhoz szük-
séges adatrögzítési feladatok ellátásá-
ban nagy segítséget jelentettek a köz-
foglalkoztatott munkatársak.

2015-ben az OSZK új és tervezett 
szolgáltatásai miatt további jelentős 
digitalizálási, adatrögzítési feladato-
kat kellett megoldani. Ekkor vetődött 
fel, hogy e feladatok elvégzéséhez, 
csatlakozva az országos Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programhoz, saját 
programot indítsunk el, és ezzel egy-
ben támogassuk a közfoglalkoztatást 
is.
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2015 őszén az EMMI és a BM 
közös döntése a kultúra szakmai te-
rületeire bízta a 2016 márciusában 
induló 4. Országos Kulturális Prog-
ram megvalósítását. Ezzel segítsé-
get nyújtottak a közfoglalkoztatási 
programnak, és lehetőséget kínáltak 
a kulturális intézményeknek. Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár kapta a 
könyvtárak, művelődési házak és kö-
zösségi terek könyvtári tevékenységét 
támogató közfoglalkoztatói feladato-
kat. Hároméves terv keretében meg-
határozásra kerültek a foglalkoztatás 
keretszámai. 2016-ban 300, 2017-ben 
1000, 2018-ban 1.500 főben került 
meghatározásra a közfoglalkoztatotti 
létszám.

A  könyvtári program az OSZK, 
az önkormányzati fenntartású, vagy 
egyetemi könyvtárak számára is lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a közfog-

lalkoztatottak a nem szakmai háttér-
tevékenységek elvégzésében segítsék 
a könyvtárosokat azért, hogy a tulaj-
donképpeni szakmai feladatok és az 
adminisztráció ellátása is teljesüljön 
az olvasóközönség jobb kiszolgálá-
sa érdekében. A  közfoglalkoztatott 
munkatársak betekintést nyernek a 
könyvtárak működésébe, tapaszta-
latot szereznek a kulturális közélet 
mindennapjairól.

Emellett az elsődleges munkaerő-
piacon önállóan elhelyezkedni nem 
tudó érettségizett vagy magasabb 
végzettséggel rendelkező munkaválla-
lók elhelyezkedési esélyeit is javítja, az 
itt szerzett tapasztalatokkal felkészíti 
őket a munkaerő-piaci visszatérésre. 
2015 novemberében az Informatikai 
és Könyvtári Szövetséggel karöltve 
felmértük a könyvtárak létszámigé-

nyét. Nagy volt az érdeklődés, a terve-
zett 300 fővel szemben mintegy 450 
intézményben 850 fő foglalkoztatásá-
ra érkezett megkeresés.

Két kiemelt feladatot határoztunk 
meg. Az egyik a könyvtári dokumen-
tumok előkészítése a tömeges digita-
lizációra, amely a nemzeti kulturális 
dokumentumok digitális közkinccsé 
tételét segíti. A másik a könyvtárosok 
konkrét szakmai munkájának segíté-
se az olvasóközönség jobb, színvona-
lasabb kiszolgálása érdekében.

Ennek megfelelően adatrögzí-
tő-digitalizáló, valamint könyvtári ki-
segítő munkaköröket alakítottunk ki, 
de további tevékenységként felvettük 
a raktári feladatokat kisegítő, és az 
adminisztrációt kisegítő munkakörö-
ket is.

A  programterv elfogadása és a 
közfoglalkoztatásra irányuló Ható-
sági Szerződés – mely 857 fő fog-
lalkoztatására mintegy 1,3 milliárd 
forint költségvetési keret biztosítását 
tartalmazza – megkötését követően 
2016. március 1-jével elindítottuk a 
programot. Az első hónap végén már 
mintegy 450 fő került felvételre, és 
további 150 fő munkába állítása már 
folyamatban van.
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A hozzáférés forradalma

A  könyvtár eredeti rendeltetése 
szerint tartalomszolgáltató intéz-
mény, amely a tudáshoz és a kulturá-
lis javakhoz való hozzáférést biztosít-
ja a társadalom számára.

A könyvtárak többezer éves törté-
netét az adatrögzítő eljárások válto-
zásával szoktuk leírni. A művek létre-
jötte, gyűjtése, számbavétele és az igé-
nyek szerinti szolgáltatása állandó és 
változatlan folyamatokat jelentenek a 
mindenkori könyvtár működésében. 
Ezek strukturált rendszerbe szerve-
ződnek annak megfelelően, hogy ék-
írásos agyagtáblákon, papirusz- vagy 
pergamen-tekercseken, modern ér-
telemben vett könyvekben vagy pe-
riodikus kiadványokban kerültek-e 
rögzítésre a kérdéses tartalmak. Az 
adatrögzítés technológiájának meg-
változása – a civilizációs-kulturális 

fejlődés hozadéka – volt az, amely 
mindig átalakította a hagyományos 
eljárásokat. Szerencsés körülmény, 
hogy a huszonegyedik század elején 
mi is részesei lehetünk egy ilyen át-
alakulásnak, hiszen az elmúlt évtize-
dek fejlődése valódi paradigmaváltást 
eredményez a tartalomszolgáltatás – 
a könyvtár – működésében.

Az informatika világában csök-
ken a hagyományos módon kiadott 
könyvek száma, de ennél drasztiku-
sabb változás fi gyelhető meg a pél-
dányszámok csökkenése tekintetében. 
Hol vagyunk már a nyolcvanas évek 
francia könyvkiadásának elrémisztő 
tapasztalatától, ahol a kortárs francia 
szerzők versesköteinek példányszáma 
alig másfél-kettőszáz volt, s  amit a 
magyar szerzők hazai kiadásai – ak-
kor – akár öt-hétszeres mértékben is 
meghaladtak! Beleállunk lassan a mo-

dern hagyományba mi is: a megjelenő 
művek kétszázötven-háromszáz köte-
tet jelentenek, vagy egyszerűen nincs 
is printváltozat. Az elektronikus felü-
letek viszik el a verslavinákat.

De változik a megjelenés is. Nap-
ról napra egyszerűsödik, s  így az 
újabb és újabb művek (talán helye-
sebb azt mondani, hogy digitális kéz-
iratok?) végeláthatatlanul zuhognak 
ránk. Szépirodalmi alkotás, tudomá-
nyos értekezés, jelentés – vagy bármi-
lyen más műcsoportba is sorolódnak 

– többnyire valóban kéziratok benyo-
mását keltik. Általános gyakorlattá 
válik, hogy csak a megjelenés utáni 
kritikai refl exió értékeli ezeket az 
újonnan és referálatlanul megjelenő 
műveket!

Ez az informatikai rendszerváltás 
általános könyvtári tapasztalat, de ta-
lán kevésbé tudatosult bennünk, hogy 
a legradikálisabb változás az „olvasók”, 
a  szolgáltatásra igényt tartók oldalán 
következett be. Látjuk és tudjuk (és 
talán kárhoztatjuk is), hogy a mai „ol-
vasó” jellemző módon már az inter-
neten (és csak az interneten!) fellelhe-
tő tartalmakat használja. Onnan tájé-
kozódik, ott keresi a régebbi és újabb 
megjelenésű tanulmányokat, onnan 
tölti le a friss könyveket, s  egyre ke-
vesebb energiát fordít a hagyományos 
szolgáltatásban elérhető tartalmak 
felkutatására.

Az „olvasói szokások” változá-
sát jelzik azok a statisztikai adatok 
is, amelyek az Országos Széchényi 
Könyvtár szolgáltatásainak összetéte-
lét részletezik az ezredfordulótól nap-
jainkig. Ezek egyértelműen mutatják, 
hogy amióta a könyvtár megkapta 
azokat a korszerű eszközöket, ame-
lyek alkalmazásával aktív résztvevője 
lehetett a modern szolgáltatásoknak, 
azóta lényegesen csökkent a nyomta-
tott dokumentumok forgalma. Az in-
terneten zajló „távhasználatok” száma 
az ilyen jellegű szolgáltatások megin-
dulásának kezdetétől fogva nagyság-
renddel haladta meg a hagyományo-
san igénybe vett könyvtári szolgálta-
tások számát. Az évi kimutatásokban 
már az első évektől kezdve milliós 
megkereséseket találhattunk, mi-
közben a papíralapú dokumentumok 
forgalmazásának a nagyságrendje leg-
jobb korszakainkban is legfeljebb fél-
millió körül mozgott. Az új eszközök 
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és technológiák bevezetésének hatá-
sára a könyvtár a kétezres évek köze-
pétől felzárkózott a világ élvonalbeli 
tartalomszolgáltatói közé, s a magyar 
írott örökség egyetlen hiteles helye-
ként újabb és újabb szolgáltatásokkal 
vett részt abban a folyamatban, amit 
a hozzáférés forradalmának szoktunk 
nevezni.

Új feladatok jelentek meg a mun-
kánk során. A  katalóguscédulákat 
és azok központi nyilvántartását az 
elektronikus gyűjtemények olyan 
speciális rendszerei váltották le, ame-
lyek távolról is lehetővé tették az állo-
mányadatok gyarapítását, lekérdezé-
sét, vagy más adatokkal való integrá-
lását.

S  folytatni kell az országos rend-
szerek kiépítését. Össze kell kapcsolni 
a különböző gyűjtemények metaadat-
rendszereit. Az egységes országos 
könyvtári rendszer támogatására lét-
re kell hoznunk a Magyar Nemzeti 
Névterek hálózatát, hogy ennek segít-
ségével megteremtsük a könyvtárak 
és általában a közgyűjtemények adat-
bázisainak átjárhatóságát.

A  központi katalógus, a  központi 
cikk-katalógus, a  névtér kidolgozása, 
a  nemzetközi szabványok bevezeté-

se és alkalmazása, a  könyvtári doku-
mentumok digitalizálása – olyan fel-
adatok, amelyeket a könyvtári rend-
szer tagjainak együttműködésével, de 
a nemzeti könyvtár felelősségvállalá-
sával kell megoldani.

Meg kell terveznünk és ki kell épí-
tenünk a webes gyűjtés és archiválás 
rendszerét, hiszen az eleve digitáli-
san keletkező magyar kultúrkincset 
az enyészet veszélyezteti, miután ma 
még senki sem gyűjti és rendszerezi a 
weben megjelenő anyagokat.

Az informatikai infrastruktúra 
biztosításán, az adatszervezésen és a 

központi szolgáltatásokon túl az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak fel kell 
vállalnia a metaadatok ellenőrzését 
is. Mindez csak úgy képzelhető el, ha 
kezdeményezi és a könyvtári rendszer 
intézményeivel együttműködve kidol-
gozza az országos könyvtári fejleszté-
sek terveit.

Mert a könyvtárnak az adathor-
dozók forradalma idején, tehát ma 
és holnap is az a dolga, hogy minden 
hungarikumot begyűjtsön, feldolgoz-
zon, őrizzen és szolgáltasson Magyar-
ország és a magyarok kulturális alap-
ellátása érdekében.

1. ábra Az Országos Széchényi Könyvtár dokumentumforgalma és távhasználata (2000-2015)

TÜSKE LÁSZLÓ orientalista, könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-
ja. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtár-arab szakán diplomázott, doktori fo-
kozatot 2001-ben szerzett. 1992-től 2002-ig az OSZK Tájékoztatási és Olvasószolgálati 
Főosztályának főosztályvezető-helyettese, 2002 és 2012 között a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Arab Tanszékének oktatója és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének 
kutatója. 2012-től 2014-ig a Balassi Intézet kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatalát 
igazgatta. 2014. augusztus 13-án kapott megbízást az OSZK főigazgatói posztjának be-
töltésére. Az európai arabistákat és iszlámkutatókat tömörítő Union européenne des ara-
bisants et islamisants és a Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Tudományos 
Bizottságának tagja.


