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A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása az 
 

Előterjesztés a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal 

elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak 

megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról 

című dokumentumhoz 
 
 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Közgyűjteményi Digitális Stratégia kidolgozási fázisaiba az iskolai 

könyvtári szakembereket, a Könyvtárostanárok Egyesületét nem vonták be. A háttéranyagokból 

hiányzik az iskolai könyvtári szempont. 

 

A közgyűjteményekben elérhető kulturális értékek digitalizálása, a digitalizált/archivált források 

közgyűjteményeken keresztüli megismertetése, használtatása fontos feladat. Ehhez az iskolai 

könyvtárak és könyvtárostanáraik, könyvtárosaik több - a stratégia feladatainak megvalósítását 

hatékonyabbá tevő - szempontból kapcsolódhatnak: 

 
1. Az iskolai könyvtárak iskolatörténeti különgyűjteményei 
Az iskolai könyvtárak különleges, egyedi főleg helytörténeti vonatkozású dokumentumokat is 

tartalmaznak, melyek módszeres feltárása, digitalizása szintén szükséges. Ezek helyi szintű 

feldolgozására, digitalizására, megőrzésére is stratégia szükséges, melyben át kell gondolni, hogy 

milyen formában, mely intézményektől milyen támogatást kaphatnak. Hol van ebben a települési 

könyvtárak helytörténeti gyűjteményeinek és hol az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

(OPKM) szerepe. 

 
2. Az iskolai könyvtár a közgyűjtemények iskolába “előretolt helyőrsége” 
Erre érdemes lenne a stratégiának építenie, de ennek nyomát nem látjuk ebben az anyagban. A 

közgyűjtemények céljait, működését értő könyvtárostanároknak érdemes marketingszerepet is 

szánni, mert ők azok a szakemberek, akik a jövő nemzedékének nevelési-oktatási folyamatába 

integrálni képesek ill. a közoktatási intézményekben támogatni tudják a közgyűjtemények által 

közvetített digitális tartalmak oktatási beépítését. Mindemellett az iskolák igényeit, lehetőségeit, 
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működését is ismerik, módszertanilag felkészültek, így a tartalomfejlesztésekben is érdemes rájuk 

építeni. 

Az oktatási és a közgyűjteményi digitális stratégia összehangolásakor külön figyelmet szükséges 

szánni erre az intézménytípusra, melyre mindkét stratégia hatálya kiterjed. 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) fejlesztési szakaszában az iskolai könyvtárak is bevonásra 

kerültek. Annak használtatására 120 intézménnyel, annak könyvtáraival  együttműködési 

megállapodás kötésére is sor került, mely lehetőségek azóta is kihasználatlanul állnak. Az akkori 

koncepció szerint az iskolai könyvtárak az iskolai tudásmegosztás központjai lettek volna, melyet 

szoftveresen támogat az NKP. 

 
3. Az iskolai könyvtár az iskola információs központja 
Kulcskérdés, hogy az iskolai könyvtári eszközpark és humánerőforrás mennyiben felkészült a 

stratégiában leírt tartalmak, szolgáltatások közvetítésére, szolgáltatására. 

Az iskolai könyvtárak a tankötelezettség következtében a teljes 6-16 éves korosztályt elérik. 

Emellett az iskola minden tanulójának és dolgozójának nyitva állnak nemcsak a kijelölt tanórákon, 

hanem kötött és kötetlenebb keretek között is. Biztonságos és közgyűjteményekben jártas 

szakmai támogatást nyújtó környezetet biztosítanak a közoktatási intézményekben. 

Vagyis szükséges, hogy a Digitális Oktatási Stratégiában leírt informatikai fejlesztések 

mindenképpen elérjenek az iskolai könyvtárakba, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában 

leírt felületek és szolgáltatások közvetítésére való felkészítést pedig a Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia biztosítsa a könyvtárostanároknak. 

 

Ezúton kérjük, hogy a jövőben a könyvtárügyet érintő jogszabályok közigazgatási egyeztetési 

folyamatában egyesületünket is vonják be. 

 
Reméljük, észrevételünkkel tudjuk a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításának 

feladatait támogatni. A felvetett témák részletesebb kifejtésében, a megoldásmódok, stratégia 

kidolgozásában szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre! 

Hozzászólásunkat az egyesületi tagság és az érdeklődők tájékoztatására honlapunkon 

nyilvánosságra hozzuk. 

 
Budapest, 2018.január 23. 
 
 
 Simon Krisztina 
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