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Előzmények – Könyvtári Minerva



Előzmények – Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa



Jogszabályi háttér

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 
vezetéséről

• „1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 54. 
§ (2) bekezdése alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint vezeti a 
nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék).”

• „2. § (1) A jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a 3. §-ban
meghatározott módon közreműködik a Könyvtári Intézet.”



Jogszabályi háttér

54. § (1) A nyilvános könyvtár ALAPKÖVETELMÉNYEI:

• a) mindenki által használható és megközelíthető,

• b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert 

alkalmaz,

• c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,

• d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,

• e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,

• f) statisztikai adatokat szolgáltat,

• g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat,

• h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.



Jogszabályi háttér
55. § (1) A nyilvános könyvtár ALAPFELADATAI:
• a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait 

küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
• b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
• c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
• d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
• e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
• f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
• g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában,
• h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból 

történő információkérés lehetőségét,
• i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
• j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország 

versenyképességének növeléséhez,
• k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.



Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

• Elérhető 2015. március 17. óta a Könyvtári Intézet honlapján

• Újdonságok az előzmény 
adatbázisokhoz képest
• Nincsenek duplán 

nyilvántartott adatok 
(teljes integráció)

• Letisztult keresőfelület

• Helymeghatározáson 
alapuló keresés

• A korábbiaknál is 
részletesebb adatlapok 
a könyvtárakról

Jelenlegi állapot: 3015 könyvtár (NyKJ: 912, fiók: 134)



Nyilvántartott adatok:

1. Hivatalos név

2. Megye

3. Hivatalos cím

4. Levelezési cím

5. Telefonszám:

6. E-mail

7. Könyvtárvezető

8. Fenntartó

9. Honlapcím

10. Alapítás éve

11. Alapító okirat utolsó módosításának dátuma

12. KSH-kód

13. Könyvtárkód (OSZK-kód)

14. Alaptevékenység

15. Ingyenes alapszolgáltatások

16. Nyilvánosság foka

17. Nyitva tartás

18. Névrövidítés

19. Főgyűjtőkörök

20. Mellékgyűjtőkörök

21. Névváltozat(ok)

22. Korábbi név

23. Idegen névváltozat(ok)

24. Idegen név rövidítés

25. Könyvtári szoftverek

26. Olvasói szoftverek

27. Katalógus(ok)

28. Szolgáltatás(ok):

29. Tagság szakmai szervezetekben

30. Saját kiadványok

31. Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok

32. Fiókkönyvtárak



Könyvtári Intézeti kontroll

• alapelv: a könyvtárak szabadon szerkeszthetik adataikat

• az NyKJ-n szereplő könyvtárakra szigorúbb adatkezelési szabályok vonatkoznak

• Bizonyos adatokat csak a Könyvtári Intézet módosíthat

• Vannak adatok melyeket nem is azonnal 

- csak a Hivatalos Értesítőben közölt frissített

NyKJ megjelenését követően -, de mégis 

jelezzük a frissített adatok fogadását.

• Az egyéb könyvtáradatok szerkesztésére 

vonatkozóan is bármikor tudunk lekérdezéseket futtatni – folyamatos a naplózás 

– és így véletlenszerű adatellenőrzéseket végrehajtani.



Ezeken felül 

Éves statisztika: 2013, 2012, 2011

• Különálló „egységek”

• Grafikonok automatikus generálása

• Évente lehetőséget ad a könyvtáradatok frissítésére 
(ha azt maguktól a könyvtárak nem teszik meg)

http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa?q3=library_stat2013.php?id=314


Nem csak könyvtári metaadatbázis

Könyvtáradatok bázisa – könyvtári adatszolgáltatás

• Minisztérium számára készített felmérések

• Beszámolók, munkatervek

stb.

• A beérkezett adatok akár a könyvtárak adatlapján is megjeleníthetőek 
pillanatok alatt.



Miért nem a könyvtár.hu-t fejlesztettük?

• Eltérő célközönség és szerep

• Adatai elavultak

• Egy 6 évvel ezelőtti fejlesztést technikailag az alapjaitól kellene már 
újragondolni, nem pedig a korábbi, mára elavult rendszert kiegészíteni új 
funkciókkal  erre nincs kapacitás jelenleg

• Külső, egyedi fejlesztés, nehezen illeszthető a KI-ben jövőbeli    
webes szoftverkörnyezetébe (megújuló KI honlapok)

Új adatbázis könyvtár.hu

Web2-es közösségi könyvtárnyilvántartás ↔
KI által felügyelt, (részben) hivatalos 

könyvtárnyilvántartás 

Olvasókra kihegyezett funkciók ↔ Nincsenek olvasói funkciók



könyvtár.hu

Változatlan formában 
üzemeltetjük tovább.

>12800 tag

napi keresések száma:
50-150


