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ELŐSZÓ

EMBERKÖZPONTÚ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

Biztos vagyok abban, hogy kötetünk olvasói körében a könyvtár: valóság. Fontos hely-
színe életünknek hallgatóként, egyetemi oktatóként, a társadalom bármely korosztályá-
nak tagjaként vagy a könyvtárak munkatársaiként. Annak a valóságnak szerves része, 
amely a tanulás, a kutatás háttereként, hivatásunk céljaként, de akár közösségi térként, a 
kulturális örökség őrzőjeként vagy a szabadidő hasznos eltöltésének segítőjeként értelmet 
ad mindennapjainknak.

Aligha képzelhető el könnyebb feladat, mint hangsúlyozni a könyvtár- és informá-
ciótudomány emberközpontúságát, hiszen például szűkebb környezetünk – a budapesti Böl-
csészkar – eredményeihez minden intézetében oktatók, hallgatók és könyvtárosok közös 
munkája szükséges. De vegyük a tudomány bármely területét, a könyvtár számunkra 
nemcsak a jelenben valóságos, de a múlt és a jövő letéteményese is. Ha a tudomány és kultúra 
eredményei szétszóródnának, ha rendszerező felügyelet nélkül maradnának, akkor – ha-
gyományos és webes könyvesboltokból kifogyva – néhány nemzedék alatt esetlegessé, 
szóbeszéddé válna mindaz, amit évszázadok óta létrehoztunk, amire tapasztalat és újra-
értelmezés, továbbgondolás és új tudás épül. Könyvtárosok – és levéltárosok – szakér-
telme, segítsége nélkül a digitalizálás korában is megszakadna a tudomány folytonossága. 
A kereshetőség puszta lehetősége sohasem pótolja a megalapozott tudományos nyilvánosságot. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és In-
formációtudományi Intézete (ELTE BTK KITI) és Könyvtártudományi Doktori Prog-
ramja az elmúlt években komoly eredményeket felmutatva, stabil hallgatói létszámából 
fakadóan egyre bővülő méretű szakokat gondoz. Sikeres és színes rendezvényekkel, 
nem csak papíron élő szakmai együttműködési megállapodások sokaságával, képzési 
programjainak folyamatos fejlesztésével, korszerű ismeretek átadásával, aktuális kutatá-
saival, több mint húsz külföldi partneregyetemmel megkötött ERASMUS-szerződések 
nyomán nemzetközi színtéren is élénk szerepvállalással bír a kar, mind az egyetem, mind  
Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, a könyvtári hálózat életében. 

Intézetünk bizonyította, hogy a könyvtártudomány hazai központjaként méltó 
helyszíne a valóságos könyvtárakról kétévente rendezett konferenciáknak. A Magyar Tu-
domány Ünnepéhez kapcsolódóan 2017. november 27-én és 28-án már harmadik alkalom-
mal szervezett Valóságos könyvtár – könyvtári valóság címmel országos tanácskozást.1 Az 
előzőn elhangzott előadásokból készült vaskos kötetet2 követően – most is impozáns 
szerzői és lektori gárdával – egy újabbat tarthat kezében az érdeklődő szakmai közösség.

Öröm számunkra, hogy a könyvtár- és információtudomány területén a legnagyobb 
magyar tudományos tanácskozás egyetemünkhöz kötődik. Jól megmutatkozik ebben tö-
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rekvésünk a folyamatos fejlődésre. Egyszerre van jelen a mostani dolgozatok témái között 
a múlt értékeinek megőrzése és a digitális kor kihívásainak való megfelelés igénye. 

Az ELTE BTK-n folyó könyvtár- és információtudományi képzés nemcsak a 
legrégebbi felsőfokú könyvtárosoktatás hazánkban, hanem – egyedüliként – a képzési 
spektrum egészét (informatikus könyvtáros alapszak – BA, könyvtártudomány mester-
szak – MA, könyvtárostanár osztatlan tanárképzés – OTAK, könyvtártudományi dok-
tori képzés – PhD és informatikus könyvtáros részismereti képzés – minor, zenekultúra 
alapszak zenei könyvtáros specializáció – BA) átfogja nappali és levelező tagozaton. A 
hallgatókat, kollégákat és vendégelőadókat vállalásunk szerint barátságos, színvonalas 
szakmai közeg fogadja nálunk, sohasem elfelejtve a más tudományterületekkel történő 
kooperáció fontosságát, az interdiszciplinaritás nélkülözhetetlenségét. Ennek alátámasztá-
sára törekedtünk kiadványunk szerkesztésénél is.

Remélem, a kötetünkben szereplő tudományos közlemények elegendő alapot ad-
nak arra, hogy a könyvtári valóság újdonságait, lehetőségeit és kérdéseit szakmai vagy 
laikus olvasóként egyaránt megismerjük. Ezáltal mindannyian pontosabban láthatjuk 
majd, mire képesek a könyvtárak a XXI. században és mivel szolgálhatjuk mi, könyvtáro-
sok és könyvtártudósok az emberiség mindennapjait.

Budapest, 2018 áprilisa

 Kiszl Péter
 szerkesztő
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