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ELŐSZÓ

A könyvtár egyszerre jelenti a fizikai épületet, a szellemi közeget és a befogadó 
teret, miközben a mindenkori technológiáknak köszönhetően, tértől és időtől füg-
getlen intézményhálózatként működik. A könyvtár folyamatosan megújulva várja 
felhasználóit akár személyesen, akár a virtuális térben, őrzi és gondozza a múlt 
örökségét. Kötetünk ezt a sokszínűséget kívánja bemutatni, és a XXI. század má-
sodik évtizedének kezdetén igazodási pontokkal szolgálni az évezredes könyvtáros 
hivatás komplex feladatrendszerének ellátásához.

A magyarországi könyvtárügyet nemzetközi kontextusba helyezve, majd a tör-
téneti előzményeket tárgyalva vezetjük el olvasóinkat a digitális forradalom előidézte 
változásokból eredő problémákig. Mindvégig szem előtt tartjuk az információközvetí-
tés lehetséges módjait, ahogy a közösségépítés is megjelenik a tanulmányokban.

Kiadványunkban elemezzük a klasszikusnak tekinthető könyvtárosi tevé-
kenységeket, úgymint a tartalmi és formai feltárást, a tájékoztatást, kitérünk a 
könyvtárügy aktuális trendjeire, a jogszabályi kötelezettségekre is. A közkönyv-
tárak mellett további könyvtártípusok, így a felsőoktatási- és szakkönyvtárak, az 
egyházi gyűjtemények menedzselését vagy az Elektronikus Információszolgálta-
tás (EISZ) Nemzeti Programot is fókuszba helyezzük. Nem kerüljük meg a hazai 
szakirodalomban ritkán előforduló témákat sem: értekezést közlünk a könyvtár 
hasznáról vagy a könyvtárdiplomáciáról. Több szerzőnk foglalkozik a könyvtárral, 
mint közösségi térrel és szociális funkciót is betöltő intézménnyel, ahogy a tar-
talomszolgáltatáshoz és archiváláshoz kapcsolódó informatikai, illetve internetes 
fejlesztésekkel. Manapság roppant aktuális téma a személyes adatok védelme és 
az információszerzés legális formáinak a felsőfokú könyvtárosképzésben történő 
tudatosítása, ahogy a hallgatók digitális kompetenciafejlesztése is.

A kezdettől fogva interdiszciplináris könyvtár- és információtudománynak 
napról-napra egyre több tudományterület eredményeit kell feldolgoznia. Gyakor-
latorientált diszciplínáról lévén szó, az elméleti megközelítések önmagukban rend-
szerint nem bizonyulnak életképesnek, az innovációk kizárólag a könyvtári szféra 
közreműködésével valósíthatók meg. Magyarország legnagyobb kulturális intéz-
ményrendszere, a könyvtári hálózat kimeríthetetlen tárházat jelent újabb és újabb 
kutatásaink számára.

Gyűjteményünk számos hazai és külföldi példával illusztrálva a korszerű 
multifunkciós könyvtári szolgáltatások lehetséges megoldásaihoz vezető módszerekhez 
juttatja el az olvasót.
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Előszó

Kötetünkkel köszöntjük Barátné Hajdu Ágnest, az ELTE BTK Könyvtártudo-
mányi Tanszékének vezetőjét 65. születésnapja és egyetemi tanári kinevezése alkal-
mából, még sok sikeres, a pályán eltöltött évet kívánva.
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A szerkesztők


