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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei
(folytatás)

Az eredmények feldolgozása

A válaszadó intézményeket felekezet szerinti,
illetve intézménytípus szerinti csoportokra bon-
tottuk. Az értékelés során az eredményeket ezen
csoportok szerint összesítettük és elemeztük.

Mivel az ortodox és az izraelita felekezet nem
küldött vissza kérdõívet, maradt a katolikus, evan-
gélikus, református és unitárius felekezeti könyv-
tárak csoportja.

Az unitárius felekezetet egyetlen könyvtár al-
kotja, ezért itt a százalékos eredményeknek nem
sok értelme van. Típusok szerint nagy egyházi
(egyházmegyei/egyházkerületi), felsõoktatási, is-
kolai és szerzetesi/egyéb könyvtárak csoportjait
alakítottuk ki.

A kérdõívet az Egyházi Könyvtárak Egyesü-
lése 64 tagkönyvtára kapta meg. Ebbõl vissza-
küldte 38 könyvtár (58%). Zömében a nagyobb
egyházi gyûjteményektõl kaptunk válaszokat.

A nem válaszolók fõként a kisebb szerzetesi,
iskolai és egyházközségi könyvtárak voltak.

Nagy egyházi és felsõoktatási könyvtáraknál a
visszaküldési arány több mint 80%-os, iskolai és
szerzetesi könyvtáraknál 32–33%-os.

Személyi feltételek a könyvtárakban (3. kérdés)

Az adatszolgáltató könyvtárakban összesen
193 könyvtáros dolgozik.

Az egy könyvtárra jutó dolgozók száma átla-
gosan 5 (katolikus 4,6, evangélikus 2,6, reformá-
tus 8,25, unitárius 2). Mivel fõként az egyszemé-
lyes könyvtárak nem küldtek vissza adatlapot, ez
az arány a valóságban még rosszabb lehet.

Az egy dolgozóra jutó kötetszámot szokta a
szakirodalom mérõszámként használni a könyv-
tár személyi feltételeinek vizsgálatakor. Nálunk
ezek a számok a következõképpen alakulnak:

Átlagosan: 20 438 kötet jut egy könyvtárosra.
A legrosszabb helyzetben a szerzetesi könyvtá-
rak vannak, a legjobban a felsõoktatásiak. Az egy-
házmegyei/egyházkerületi könyvtárak állnak a
második helyen. Kivéve a református egyházat,
ahol az egyházkerületi könyvtárak jóval jobb
dolgozói aránnyal rendelkeznek a felsõoktatási-
aknál.

A felsõoktatási, valamint egyházmegyei/egy-
házkerületi könyvtárak nagy olvasói, kutatói bá-
zissal rendelkeznek, látogatottságuk jóval nagyobb
a többi egyházi könyvtártípusénál. Jelentõs szere-
pet töltenek be a felsõoktatásban és a történeti,
helytörténeti kutatásban.

A szakirodalom a tízezer kötet/dolgozó irány-
számot tartja ideálisnak. Ezt a felsõoktatási könyv-
tárak közelítik meg a legjobban, a többi könyvtár
esetében ennek kétszerese jut egy könyvtárosra.

Minta nagysága
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Nem küldtek adatot

Visszaküldők

Könyvtárak a dolgozók száma szerint
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A 2003. évi könyvtári statiszti-
ka alapján a magyarországi telepü-
lési könyvtárak esetében 12 ezer
kötet jut egy dolgozóra.1 Az ada-
tok értékeléséhez nézzünk meg
néhány rendelkezésünkre álló ko-
rábbi adatot.

Gáborjáni Szabó Botond cikké-
ben 2000-es adatokra hivatkozik,
amikor a következõket írja:
„A 2000. évi könyvtári statisztika
szerint a magyarországi nyilvános
könyvtárakban 15 142, a szak-
könyvtárakban 8804, a nem nyil-
vános könyvtárakban összesen
12 274 kötet, ezzel szemben a deb-
receni Református Nagykönyvtár-
ban 31 846, Esztergomban és Pannonhalmán
50 000 kötet jut egy könyvtárosra.” Egy 1999-
ben az egyházi könyvtárak körében készült gyors
felmérés szerint átlagosan 25–30 ezer kötet könyv
jut egy könyvtárosra. Azonban ebben a statiszti-
kában a részmunkaidõben dolgozók nincsenek
különválasztva a teljes állású dolgozóktól, ezért a
valós értékek sokkal rosszabbak lehetnek.

Ehhez az állapothoz képest kis mértékû javu-
lást tapasztaltunk, de az ideálistól még igen messze
vagyunk, és nem remélhetjük, hogy a közeljövõ-

ben gyökeres változás állna be. A könyvtárosok
megoszlása szakképzettség szerint:

Alapszintû ismeretnek tekintettük a szövegszer-
kesztési, internethasználati és a könyvtári szoft-
ver-kezelési képességet együtt

Ebben az esetben a helyzet sokat javult az elmúlt
évek alatt, és idõvel csak jobbá válhat, hiszen ha a
könyvtárakba szakképzett munkaerõt vesznek fel a
jövõben, õk már magukkal hozzák az egyre maga-
sabb szintû számítástechnikai ismereteket. A
könyvtárosképzésben is az informatikus-könyvtáros
szakirány kapott nagyobb hangsúlyt.

Az alapszintû számítástechnikai ismeretek a
könyvtárosok jó részének (feldolgozó, kölcsön-
zõ, általános olvasószolgálatos munkakör) meg-
felelõ szintnek tekinthetõk. Érdemes volna külön
felmérésben vizsgálni, hogy a könyvtárosok mi-
lyen hatékonysággal tudják használni a könyvtári
szoftvert, illetve az internetet. Az információszerzé-
si, -keresési stratégiák megfelelõ ismerete nagymér-
tékben javíthatja fõként az olvasószolgálati munkát.

A kérdés következõ része a könyvtárhoz tar-
tozó rendszergazdára vonatkozott.

A könyvtárak 85%-a rendelkezik rendszergaz-
dával. Összesen 32 rendszergazda dolgozik a
kérdõívet visszaküldõ könyvtárakban, ebbõl ki-
lencen fõállásúak. Itt általában a más intézmé-
nyekkel való együttélés segíti a könyvtárakat.
Elsõsorban a felsõoktatási és iskolai könyvtárak-
ra gondolunk. A rendszergazda alkalmazása fon-
tos kérdés. Minél fejlettebb könyvtári szoftverrel
rendelkezik egy könyvtár, annál inkább ki van

Könyvtárosok végzettség szerinti megoszlása

54%

18%

28%

Felsőfokú könyvtárosi

Középfokú könyvtárosi

Nincs könyvtárosi
végzettség

Könyvtárosok informatikai ismeretei

12%

5%

55%

14%

14% Nincs informatikai ismerete

Csak a könyvtári szoftvert
kezelik

Alapszintű

Széles körű

Informatikus könyvtáros

1 Könyvtári Intézet: Könyvtári statisztika, 2003. – Buda-
pest : KI, 2004. 8–9. old.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára
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A védettséget biztosító
tûzfal programok állandó
frissítése elengedhetetlen.
Ezért is szükséges a rend-
szergazda rendszeres mun-
kája.

Számítógépes ellátottság

(4. kérdés)

Az adatot szolgáltató könyvtárakban összesen 346
számítógép található, olvasói és könyvtárosi együtt.

A katolikus felekezetnél jelentõs az egyik fel-
sõoktatási intézmény, ahol összesen 60 számító-
gép van, ebbõl 37 az olvasók rendelkezésére áll.

Az olvasók összesen 166 számítógépet hasz-
nálhatnak. Itt is a felsõoktatási intézmények ve-
zetik nagy elõnnyel a sort. Sajnos több olyan
nagy egyházi könyvtár (egyházmegyei, egyház-
kerületi) van, ahol egyáltalán nem áll az olvasók
rendelkezésére számítógép.

Megkérdeztük, hogy milyen szolgáltatások ér-
hetõk el az olvasói számítógépeken. A helyi adat-
bázisok használata mellett legnagyobb számban
az internet és a CD-ROM használata szerepelt
(68%-ban).

A könyvtárosok által használt számítógépek
száma összesen 180. Ezekrõl szerettük volna
megtudni, hogy mennyire korszerûek. Azt az
eredményt kaptuk, hogy a könyvtárosi számító-
gépek mindössze 65%-a korszerû. Korszerûnek
a Pentium II feletti, illetve annak megfelelõ szá-
mítógépeket tekintettük. A korszerûség természe-
tesen relatív.

Több olyan könyvtári munkafolyamat van, ami
nem igényel több GHz-es processzorral rendel-
kezõ számítógépet. Sok esetben tehát nem kell
feltétlenül beszállni a hardver- és szoftvergyártók
által mesterségesen felgyorsított, folyamatos újí-
tási folyamatba. Azonban sajnos egészen ki sem
maradhatunk belõle.

A könyvtárosi számítógépek 60%-án Windows
NT/XP operációs rendszer fut, 30%-án Windows
95/98. Ezek az arányok megfelelõnek tekinthe-
tõk. A maradék gépen valamilyen Linux disztri-
búció fut operációs rendszerként.

Baranya Péter

Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola
Könyvtára

Kövécs Ildikó

Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
(folytatjuk)

Katolikus Evangélikus Református Unitárius

Személyi sz.gépek
összesen 235 11 98 2

Könyvtárosi sz.gép 115 8 58 1

Olvasói sz.gép 123 3 39 1
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szolgáltatva a számítógépeknek, a belsõ hálózat
és az internet mûködõképességének. Egy állan-
dóan vagy gyakran jelen lévõ rendszergazda so-
kat tud segíteni. Mind jobban kell figyelnünk a
szervereink biztonságára, hiszen könyvtáraink
nemcsak felhasználóként, hanem komoly tartalom-
szolgáltatóként is egyre inkább megjelennek az
interneten. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb
mértékben válhatnak célpontjaivá a szerverekre
irányuló támadásoknak.

Elsõsorban nem azért akarják feltörni a szervere-
inket, hogy valamilyen adatokhoz jussanak hozzá,
hanem egyszerûen a pusztítás szándékával. Sõt, sok
esetben a támadás célja közvetett, azért hatolnak be
rendszereinkbe, hogy onnan kiindulva más, esetleg
védettebb szervereket támadjanak meg, és a mi gé-
peinket csak a maguk elleplezésére használják.
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ELÕFIZETÕI NYILVÁNTARTÁS

Kérjük a Könyvtári Levelezõ/lap tisztelt elõfizetõit, hogy nyilvántartásunk pontosítása
érdekében szíveskedjenek kimásolni ezt az oldalt és kitöltve mielõbb visszaküldeni az
Informatikai és Könyvtári Szövetség titkárságára postán (1054 Budapest, Hold u. 6.)
vagy faxon (06 1 331 1398)!

Az elõfizetõ

neve: ..........................................................................................................................

címe: ..........................................................................................................................

telefonszáma: .............................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................

postázási címe (ha más): ...........................................................................................

számlázási neve (ha más): ........................................................................................

számlázási címe (ha más): ........................................................................................

számlaszáma: .............................................................................................................

A kapcsolattartó neve: .......................................................................................................

Elõfizetett példányszám: .....................................................................................................

Kedvezményre jogosult-e

nyugdíjasként:

(utolsó munkahelye: .......................................................................................................... )

felsõoktatási hallgatóként:

(az intézmény neve: .......................................................................................................... )

A téves postázások elkerülése érdekében sajnos a lapot a továbbiakban csak az adatokat
beküldõ megrendelõknek tudjuk kiküldeni, ezért várjuk és elõre is köszönjük szíves
együttmûködésüket.
Azoknak a kedves elõfizetõknek, akik nemrégiben felkérésünkre megerõsítették elõfize-
tési szándékukat, és visszaküldték az ûrlapot, köszönjük, megismételniük nem kell.

a kiadó


