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Gyűjteménytípusok jogszabályi alapon

Könyvtár/Múzeum

• A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének
pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének
elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga

• Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a
könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára
hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a
társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás
állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok
érdekeit kell szolgálnia.

Levéltár
• A történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a

közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez
nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képező levéltári anyag
védelmének, folytonos gyarapításának és használatának alapvető szabályairól a
következő törvényt alkotja:



Digitalizálódás a gyűjteményekben és az oktatásban, 
lehetőségek és kihívások

• Először elemek (visszamenőleg)

• Majd folyamatok

• Digital-born elemek létrejötte



Digitalizálódás: kihívások és lehetőségek

• Digitális tartalmak, amelyeket tárolni kell és az olvashatóságukat évek 
múltán is biztosítani kell, hardveres és szoftveres kihívásokat 
eredményeznek.

• Analóg és/vagy digitális építőkövekből jönnek létre, amelyek különböző 
helyekről származnak. E téren komolyan kell számolni a hitelesség 
kérdésével.

• Felhasználó típusok átalakulása

• A felhasználók fizikálisan egyre kevésbé mobilak, átalakul a kutatás és a 
tanulás folyamata az ő viselkedésük szempontjából, jobban preferáltak 
az egykapus rendszerek (a felhasználót nem feltétlenül érdekli, hogy a 
keresett információt könyvtári, vagy levéltári, vagy múzeumi oldalon 
találja meg, ami fontos számára a relevancia, a megtalálás átfutási ideje 
és a hitelesség).

• Átalakul a felhasználókkal való kapcsolat, az ő mérésük.

• Új szolgáltatások: régi szolgáltatások új környezetben, személytelenebb, 
mégis jobban feltérképezett felhasználó így más a hatékonysága



Hitelesség

A nyomtatás előtt: hiteles helyek, az írás/olvasás és hitelesítés 

korlátozott volt

Változás:

• Gutenberg-galaxisban

• Neumann-galaxisban

Most: könnyű adatokhoz, információhoz jutni, kihívás hitelesség, 

relevancia, idő, felbontás



Mit jelent még az e-tanulás 
gyűjteményi szempontból?

• Import információ, adatok

• Exportálható adatok, amelyek az adatvagyon-gazdálkodás 
területére visz



Jövő útjai

• Tárolás,

• Újrahasznosítás, rendszerezés, hitelesítés

• Szolgáltatói platformok közeledése, egybeolvadás, 

• Szabványok, automatizálás 
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