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A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 900.000,- Ft-tal támogatott 

Digitalizálás a könyvtárban és az e-book használata című szakmai továbbképzésre 2013. október 

28-29-én került sor  a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. 

Intézményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy szakmai vonzáskörzetébe tartozik a 

Felvidék, Kárpátalja és másfél évtizedre visszamenő szakmai kapcsolata van Erdély magyar 

anyanyelvű könyvtáraival és könyvtárosaival.  

Így kézenfekvő volt, hogy akkor tudunk egy  nagyon színvonalas szakmai továbbképzést 

rendezni, ha nem csak Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosainak, hanem a 

határon túli magyar anyanyelvű könyvtárosoknak is biztosítjuk a továbbképzésen való részvétel 

lehetőségét. Ezt igazolja, hogy a továbbképzésen részt vett 69 könyvtáros közül 33-an a határon 

túlról érkeztek. 

A továbbképzés célja az volt, - melyet maradéktalanul meg is tudtunk valósítani - hogy a régió és 

a határon túli könyvtárakban dolgozó könyvtáros, levéltáros és múzeumi kollégák pontos képet 

kapjanak a magyar digitalizálás aktuális helyzetéről, problémáiról, továbbá betekintést kapjanak a 

hazai e-könyv-penetráció technikai és forgalmazási kérdéseibe, illetve megismerjék a 

számítástechnikai eszközöket és azok könyvtári alkalmazását.  

A közgyűjtemények egyre nagyobb arányban nyújtanak digitális szolgáltatásokat látogatóiknak, 

amihez szakszerű jogi, menedzselési és technikai követelményeket kell biztosítaniuk. Ehhez 

elengedhetetlen a terület elismert szakembereinek iránymutatása, akik a  nemzetközi, európai és 

hazai irányelvek mellett, szolgáltatói és digitálisgyűjtemény- szervező szerepben szerzett 

tapasztalataikat is szívesen megosztották a kollégákkal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



A továbbképzés tematikája az alábbi volt: 

 

2013. október 28. 

Előadó: Drótos László, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa  

Digitalizálás a könyvtárban című előadás 

Célja: A résztvevők megismerkedtek a könyvtári dokumentumok digitalizálásával és a digitális 

gyűjtemények kialakításával kapcsolatos fogalmakkal, szabványokkal, szoftverekkel, valamint az 

aktuális hazai és külföldi gyakorlattal. 

Könyvtári/könyvtárosi feladatok a digitalizálás és a digitális gyűjteményépítés területén 

Szöveges, képi és multimédia formátumok 

Digitalizálási technológiák, ajánlott szoftverek a különböző munkafolyamatokhoz 

Metaadatok, metaadat szabványok 

Minőségi kérdések 

Szerzői jogi kérdések 

Digitális gyűjtemények tervezése és működtetése 

Hazai és külföldi példák bemutatása, elemzése, tanulságok levonása 

 

2013. október 29. 

Előadó: Dr. Kerekes Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense 

E-könyv a könyvtárban című előadás 

Célja: Betekintést nyertünk az e-book formátumú digitális könyvek és az ezek olvasására 

kifejlesztett könyvtári vonatkozású mobil eszközök világába és megismerkedtünk a jelenlegi hazai 

és külföldi helyzettel 

Az e-könyv fogalma, története és jellemzői: előnyök-hátrányok 

Az e-könyv hatása a könyvkiadásra és könyvkereskedelemre, az olvasásra és az oktatásra 

E-könyv olvasó eszközök és szoftverek 

E-könyv formátumok és a közöttük való konverziós lehetőségek 

Metaadatok az e-könyv formátumoknál 

 A DRM másolásvédelem 



E-könyv források, kiadók, és forgalmazók itthon és külföldön 

Az e-könyv hatása a könyvtárakra: beszerzés, leírás, kölcsönzés, hosszú távú megőrzés 

Új informatikai technikai eszközök könyvtári alkalmazása: okostelefon, tablet   stb. 

 

Köszönjük a Kuratórium szíves támogatását. 

 

Miskolc, 2014. július 15. 

 

       Dr. Prokai Margit 

                            igazgató 

   

 

 

 




