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2017 októberében nagyon megtisztelő felkérést kaptam: tartsak plenáris elő-
adást1 az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének „Való-
ságos könyvtár – könyvtári valóság III.” című konferenciáján. Beszéljek arról, 
milyenek a jelenlegi tapasztalataim a könyvtári információs szolgáltatások terén, 
és hogyan látom a könyvtárak jövőjét az infokommunikációs rendszer térhódí-
tásának fényében.

Szerettem volna beleszőni az előadásba a  Fordítástudományi Dokto-
ri Programot végzett vagy végző hallgatók tapasztalatait, véleményét is, tehát 
e-mailben megkértem őket, hogy akinek van erről véleménye, javaslata, meg-
osztható élménye, írja meg nekem. Megkérdeztem azt is, hogy a doktori foko-
zat megszerzése után járnak-e még könyvtárba. Hatvan volt és jelenlegi PhD-
hallgatónak küldtem ki a kérdéseket, és több mint húszan válaszoltak. Ez azt 
jelenti, hogy közel áll hozzájuk ez a téma. Olyan sok érdekes választ kaptam, 
amelynek az előadásba csak kis része fért bele, hogy a többit így szeretném 
közreadni a résztvevők engedélyével. A válaszokat csak minimálisan szerkesz-
tettem, az elején elhagytam a megszólítást és néha a szabadkozó bevezető mon-
datot, a végéről elhagytam az elköszönő formulákat és a személyes vagy más té-
májú megjegyzéseket. Hozzá kell még tenni, hogy a Fordító- és Tolmácsképző 
Tanszék Könyvtárának fordításelméleti alkönyvtára közel ezer címet tartalmaz 
(www.elteftt.hu), tehát annál a válaszadónál, aki azt írja, hogy „csak” a tanszéki 
könyvtárat használja, ekkora választékra kell gondolni. 

Ábrányi Henrietta 
(2011–2014-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója) 
[…] Az én területem (számítógépes fordítástámogatás) még rendkívül új, és 
alapvetően sem sok anyag áll egyelőre rendelkezésre (néhány összefoglalóbb 
jellegű mű, kevés kutatás, az is korlátozottan elérhető). Nekem különösen nagy 

1  Klaudy K. Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai. Elhangzott: 
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet „Valóságos könyvtár – 
könyvtári valóság III.” című konferenciáján 2017. november 27-én. 
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probléma volt, hogy kézzel fogható formában (pl. a könyvtárakban) még a „na-
gyok” akár 10–20 éves könyveihez is csak úgy fértem hozzá, hogy az Ama-
zonról megvásároltam e-könyv formájában (Austermühl 2001-ből például), 
újabb kiadásokhoz is kizárólag az internetes könyvekre/vásárlásra támaszkod-
hattam. A tanulmányokat is majdnem mind internetről töltöttem le PDF-for-
mátumban. Nem sokat jártam könyvtárba ezért a doktori képzés alatt, hanem 
lehetőség szerint inkább az internetet választottam. Úgy vettem észre, hogy fo-
lyóiratokban megjelenő tanulmányokat a szerzők inkább fel-feltöltenek saját/
tudományos weboldalra, így teszik könnyebben hozzáférhetővé tágabb közön-
ség számára is, főleg kisebb, adott körben elérhető folyóiratoknál különösen 
hasznos ez. […] 

Bánhegyi Mátyás
(2005–2008-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Papíralapú könyvtárba nagyon ritkán járok, ha járok, akkor leginkább azért, 
ha valami olyan mű szükséges, amely nem érhető el máshogyan (pl. elektroni-
kusan).

Leginkább elektronikus adatbázisokat használok, de mindig ki szoktam 
nyomtatni a cikkeket, mert úgy könnyebb velük bánni: lehet rájuk jegyzetelni, 
aláhúzásokat eszközölni, stb.; ezeket elektronikusan is lehetne, de számomra 
a papíron könnyebb mindez.

Nem lenne ellenemre a könyvtárba járás, de az időbeosztás szétszabdalt-
sága és előre tervezhetetlensége miatt ez szinte megoldhatatlan. Régebben volt 
a kutatónap intézménye, de most már állandó készenlétben állást várnak el az 
intézmények, azaz sajnos nem lehet „bezárkózni” egy-egy napra a könyvtárba 
zavartalanul (legalábbis nekem erre továbbra sincs lehetőségem a lassan már 20 
évnyi felsőoktatási pályám során).

Azt gondolom, hogy a könyvtári beszerzések nem képesek követni a tudo-
mányok fejlődését, hiszen hosszadalmas a rendelési procedúra, általában már 
előbb lenne szükség a könyvekre, mint hogy azok fizikai valójukban megérkez-
zenek,  azt sem lehet pontosan tudni, hogy mi van a könyvekben; az adatbázi-
sokban könnyebb azonosítani a tartalmat, kulcsszavakat, témákat stb. Azonban 
azon könyveknél, amelyek pl. régebbiek és nincsenek digitalizálva, a könyvtári 
beszerzés nagyon hasznos.

Még valami: a legtöbb folyóirat már csak online rendszereken keresztül 
fogad be kéziratot; ha az ember ezekhez a rendszerekhez nincs hozzászokva 
(pl. az elektronikus adatbázisok használata révén), akkor még nehezebb ezeket 
a rendszereket használni, így ehhez jó előtréning a digitális könyvtári adatbázi-
sok használata. […] 

Farkasné Puklus Márta
(2013–2016-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Nagyon érdekes kérdés, szerintem nemcsak az életkortól függ, hanem az ol-
vasó karakterétől is. A kettő ötvözetét használom: az interneten keresek rá új 
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kiadványokra (főként szakirodalomra), aztán vagy a neten rendelem meg, vagy 
megpróbálom könyvtárközi kölcsönzéssel kikölcsönözni. Szerintem olvasni va-
lódi könyvből az igazi, de a legjobb, ha digitálisan és nyomtatott formában is 
elérhető a könyv (a digitális verzióban könnyebben tudok keresni, könnyebben 
megkeresem az idézetet, tudok hivatkozni, a cikket át lehet küldeni stb.), de 
szívesebben forgatom a valódi könyvet. Járok könyvtárba, de elég célirányosan, 
azaz előtte már megkeresem, hogy mit is szeretnék kölcsönözni. Szerintem az 
egyik nem zárja ki a másikat: az internet a gyors információk megszerzésére 
és megosztására szolgál (éppen ezért én jóval felületesebben olvasok a neten), 
de az elmélyült tanulmányozáshoz hasznos a nyomtatott verzió. Tanulmányok 
írásánál is: egyből a gépbe írom, de mielőtt leadnám, kinyomtatom és alaposan 
átolvasom (a legtöbb apró hibát ilyenkor fedezem fel). 

Még a nyolc évesek világáról van némi információm: a kisfiam is tudja már, 
hogy az interneten minden azonnal elérhető, néha rákeresünk dolgokra, ké-
pekre vagy zenékre, de olvasni nem olvasunk a neten. Nagyon szeretünk gyer-
mekkönyvtárba járni, és ott böngészni a könyvek között (ovis kora óta járunk). 
A környékünkön nagyon jó a gyermekkönyvtár, sokan járnak, és a könyvtár 
egyéb programokat (kézműveskedés, klubok) is kínál.

A szüleim is rendszeres könyvtárolvasók (71–76 évesek), többnyire szépiro-
dalmat választanak. Összességében szerintem jó, ha a könyvtárak is fel tudnak 
kínálni infokommunikációs szolgáltatásokat és egyéb programokat, de a nyom-
tatott könyvek szerepe továbbra is nagyon fontos (és remélem, az is marad). […] 

Felekné Csizmazia Erzsébet
(2012–2015-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Elgondolkodtam a kérdéseden, és megnéztem, honnan származik a saját ku-
tatási témámhoz összegyűlt szakirodalom. Nem túlzás, ha azt mondom, kb. 
70–75 százalékához az internetről jutottam hozzá. Nagyon sok esetben a papír 
alapon megjelenő kiadványok is elérhetők online változatban. Azt hiszem, 
a nem magyar nyelvű szakirodalomra ez még inkább jellemző. Gyakori, hogy 
a szerzők éppen a gyorsabb és a célirányos megismertetés szándékával tudomá-
nyos portálokra (is) feltöltik tanulmányaikat (ld. academia.edu, researchgate.
net). Időnként a kiadók is lehetővé tesznek egy-egy napra ingyenes letöltést. Ha 
szemfüles az ember, valóságos kincsesbánya birtokába jut. Így lett meg évekkel 
ezelőtt pár Routledge- vagy Benjamins-kiadvány (már nem emlékszem, melyik 
kínált ilyen kiváló lehetőséget). A szakfolyóiratok régebbi számai, pl. Meta, is 
letölthetők. A www.erudit.org-hoz hasonló a www.tandfonline.com oldal is, 
ahol szintén találhatók számunkra releváns folyóiratok (pl. The Interpreter and 
Translator Trainer, The Translator). A www.scribd.com-ról is teljesen legálisan 
érhetők el könyvek.

A blattolás, valamint a fordítástudományban a szemmozgáskutatás is a na-
gyon fiatal kutatási területekhez tartozik, eddig csak a saját tanszéki könyvtá-
runkból sikerült hozzá szakirodalmat találni. A nálunk vagy az interneten nem 
fellelhető könyveket, ill. azokból egy-egy tanulmányt némi utánjárással sze-
reztem be vagy megvásároltam (pl. Christina Parkin 2012. Stegreifübersetzen. 
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Überlegungen zu einer Grenzform der Translation am Beispiel des Sprachenpaares 
Französisch-Deutsch. Peter Lang;  Sambor Grucza, Monika Pluzyczka, Justyna 
Zajac 2013. Translation Studies and Eye-Tracking Analysis. Peter Lang; Jerzy 
Zmudzki 2015. Blattdolmetschen in paradigmatischer Perspektive der anthropozen-
trischen Translatorik. Peter Lang stb.).

Szerintem a könyvtári beszerzés már csak a korlátozott anyagi lehetőségek 
miatt is nehezen tud lépést tartani a legújabb könyvek megjelenésével. 

Én ugyan ha lehet, ragaszkodom a hagyományos könyvekhez, mert szere-
tem kézbe venni, lapozni, jobban áttekinthető számomra, ha nem képernyőről 
olvasok (plusz én imádom a könyvek semmivel össze nem téveszthető illatát), 
de a környezetemben azt látom, hogy egyre inkább az e-book vagy a világháló 
hódítja el az olvasókat. Részben talán kényelmi okokból, lusták elmenni könyv-
tárba, másrészt pedig a praktikusság, az internetről való gyors hozzáférés lehe-
tősége miatt is. […] 

Götz Andrea
(2014–2017-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Én akkor megyek könyvtárba, ha csak könyvtárban elérhető az adott kiadvány. 
Ha lehet választani, akkor a folyóiratok cikkeit és a könyvfejezeteket is inkább 
letöltöm a sciencedirectről vagy gruyterről. Ha lehetne egyetemi hálózaton a di-
gitalizált könyveket kölcsönözni, hogy pl. két hétre ad hozzáférést az online 
fájlhoz, és utána letilt, akkor úgy használnám. 

Másik dolog az e-könyvekkel kapcsolatban, hogy olcsóbbak – a tu do má-
nyos könyvek sokszor csak a harmadába kerülnek a nyomtatottnak. Ezért sze-
rintem jobb lenne átállni az e-könyvekre. Az sem lenne probléma, hogy minden 
példányt kikölcsönöznek – ami a tanszéki könyvtárban néha előfordul az alap-
könyvekkel.

Magyarországról nem lehet mindig elérni a nemzetközileg már régóta mű-
ködő online könyvtárakat. Az is úgy működik, hogy bizonyos időre ad hoz-
záférést a fájlhoz. Mivel sokan felteszik a cikkeiket az academia.edu-ra vagy 
a researchgate-re – vagy a saját honlapjukra –, sokszor még hónapokkal kiadás 
előtt ott olvasom el. […] 

Fischer Márta
(2005–2008-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Nagyon érdekes felkérés, és főleg az a nagyon értékes, így kívülről nézve, hogy 
egy más tudományterületről hívtak szakembert!

Megkérdeztem édesanyámat, Fischerné dr. Dárdai Ágnest is, hiszen ő 
könyvtárvonalon dolgozik, és azt mondta, onnan nagyon érdekes lenne meg-
közelíteni, hogy mennyire tudja támogatni a fordítástudományt a digitalizáció, 
a könyvtári infokommunikációs eszközök. Olyan példákat említett, mint:

•  hány folyóirat jelenik meg már online e tudományterületen,
•  hány jelentős könyv érhető el már digitálisan.
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Ebben nekem az a benyomásom, hogy nincs lemaradva a fordítástudomány, 
számos munkát digitalizáltak, de most, hogy írom e levelet, lehet, hogy érde-
mes lenne megkérdezni más tudományterületek képviselőit, és ezekkel összeha-
sonlítva ezen elgondolkodni.

És egy további gondolat: amit én láttam édesanyám munkájából, az az, 
hogy ugyanúgy, ahogyan a fordítókkal szemben él egy nagyon erős tévhit (azaz 
a fordító ül a gépe előtt magányosan, és gépel...), úgy a könyvtárakkal, könyv-
tárosokkal szemben is él egy nagyon erős tévhit, amely leszűkíti a könyvtárak 
szerepét arra, hogy ott kölcsönözni lehet könyveket.

Ehhez képest a könyvtári szolgáltatások nagyon kibővültek, igyekeznek lé-
pést tartani a korral, ugyanúgy megjelentek az infokommunikációs eszközök, 
mint a fordítások piacán – csak éppen azok számára, akik nem e két szférában 
vannak, mindez nem ismert.

Tehát a két terület ebben esetleg tanulhatna egymástól: hogyan lehet ezeket 
a tévhiteket eloszlatni, hogyan lehet az embereket e szolgáltatásokba bevonni, és 
a presztízsét növelni. Ha nem láttam volna, hogy milyen IKT-projekteket indíta-
nak ott Pécsett, és általában milyen kérdésekről kell folyamatosan egyeztetniük 
könyvtárvonalon, tele informatikai kérdésekkel, akkor azt hiszem, (sajnos) ben-
nem is még erősen élne az a tévhit, hogy a könyvtár az, amit 30 éve láttam... […]

Horváth Péter
(2003–2006-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Tervezett konferencia-előadásához a következőkkel tudok hozzájárulni. Én 
a doktori képzésem óta nem jártam könyvtárban, azazhogy a gyermekeimmel 
rendszeresen, őket ugyanis beírattuk, hogy megismerjék ezt a világot is, és óvo-
dás létükre (vagy éppen ezért?) nagyon élvezik az egészet, sőt komolyan veszik, 
hogy vigyázni kell a kölcsönzött könyvre, és időre vissza kell vinni mindent.

Ha nekem van szükségem valamire, azt vagy megveszem, vagy letöltöm az 
internetről. És egyetemi oktatóként2 bármennyire berzenkedtem az első idők-
ben, rá kellett jönnöm, hogy a tanítványaimhoz hasonlóan én is a világhálón 
kezdek (és gyakran végzek is) mindenféle keresést. Még a félév elején volt olyan 
elképzelésem, hogy az óráimra járó fordító- és tolmácsjelölteket megismertetem 
a nagy szótárszerkesztő generáció nevével, és legalább elküldök nekik egy borí-
tóképet vagy egy mutatványoldalt O. Nagy, Ruzsiczky, Bakos, Országh és a töb-
biek egy-egy művéből, de letettem róla. Talán én vagyok kishitű, de a nyakamat 
rá, hogy csak udvariasan bólogatnának, aztán soha nem vennék a kezükbe egyi-
ket sem, és még csak azt sem mondhatom, hogy ez az ő hibájuk, hiszen az Aka-
démiától kezdve minden kiadó szinte verseng a mobilozó nemzedék kegyeiért.

Ami engem illet, digitális bevándorlóként ismerem és szeretem is a könyv-
tárak hangulatát, mégis csak akkor látogatnám őket (nem apaként, hanem saját 
jogon), ha a sors egy kisvárosba sodorna, ahol a művelődésnek ez az egyetlen 
terepe. […]

2  Pázmány Péter Katolikus Egyetem
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Kovalik-Deák Szilvia
(2011–2014-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Nagyon érdekes téma, és őszintén remélem, hogy a hozzászólók valamennyien 
a könyvtárak tovább élését vetítik majd előre, bármilyen lesz is az infokommu-
nikációs környezet! Mert a gépeinkkel valóban egyetlen kattintásnyira vagyunk 
a bármely témában megszerezhető tudástól, de a tudomány levegőjét a képer-
nyő előtt sosem fogjuk tudni úgy beszívni, mint egy könyvekkel és folyóiratok-
kal telezsúfolt könyvtár csendjében. 

Én rendszeres látogatója vagyok a tanszéki könyvtárnak, és inkább a tudomá-
nyos előzmények kutatásában tudom használni az anyagát. Az új kutatási ered-
mények szinte kizárólag az interneten hozzáférhetőek, de mindazt, ami a fordí-
tástudomány magját, alapvetéseit, lényegét, eddigi eredményeit illeti, a tanszéki 
könyvtárban szoktam megkeresni. Azt hiszem, az is nagyon fontos számomra, 
hogy tudom, a nyomtatott szónak súlya, értéke van (nem tudom, ez nem gene-
rációs kérdés-e). Egy tudomány, különösen egy új tudomány esetében  különös 
jelentőségét érzem mindannak, ami a tudományos kánon részét képezi.

 Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tárlókban ott sorakoznak a pro-
fesszoraink, doktori iskolai tanáraink és a minket megelőző évfolyamok végzett 
hallgatóinak disszertációi is mint kézzel fogható bizonyítékai a tudomány lété-
nek, tovább élésének, alakulásának, fejlődésének. A könyvtári beszerzés kérdé-
se, – gondolom – különösen mifelénk, elsősorban gazdasági kérdés lehet, de 
nekem mindig az volt az érzésem, hogy kiterjedt tudományos és kiadói kapcso-
lataidnak hála a könyvtárunk igyekszik tartani a lépést.

De van még valami: a tanszéki könyvtár azzal, hogy helyet ad a doktori 
iskolai felvételinek, az előadásoknak, a vizsgáknak, a doktori szigorlatoknak és 
a házi védéseknek, valamint az FT21 előadásainak, a doktoranduszok egész 
pályafutását kíséri végig, ott van a levegőjében a tudományról, a tudományért 
folytatott rengeteg együtt gondolkodás, vita, izgalom, és emiatt különösen fon-
tos hely számomra. 

Az utóbbi időben többször megfordultam a Nyelvtudományi Könyvtárban 
is, és minden alkalommal tele volt alapszakos fiatalokkal: nem kattogtak billen-
tyűk, és nem szólalt meg egyetlen mobil sem. Belemerültek a tudomány csend-
jébe, és látszott, hogy élvezik. […]

Laszkács Ágnes
(2011–2014-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Én ragaszkodom a papír alapú könyvekhez, folyóiratokhoz, számomra átlát-
hatóbb a könyvespolc, ahonnan csak leemelem a szükséges könyvet. Egy meg-
jelent könyv még mindig garantáltabban igényes és hiteles információforrás, 
mint az interneten megtalálható információ, aminek az eredete sokszor lenyo-
mozhatatlan.

Ugyanakkor tudományos művekkel az ember szívesen dolgozik hosszabb 
ideig, amit a könyvtári kölcsönzési idő erősen korlátoz. Valószínűleg jóval több 



Fordítástudomány XIX. (2017) 2. szám 123

példányra lenne szükség az olvasottabb művekből. Én audiovizuális fordítást is 
tanítok, ehhez nem nagyon találok itthon szakirodalmat, meg szoktam rendelni 
külföldről, ami szükséges. […] 

Makkos Anikó
(2009–2012-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Számomra a fordítástudományi könyvtár hatalmas segítség volt, mivel eze-
ket az alapműveket nem lehet sehol máshol elolvasni, az interneten sem talál-
hatóak meg, tehát ezek nélkül a nyomtatott anyagok nélkül szinte lehetetlen 
lett volna a doktori program teljesítése és a saját kutatások beindítása. Azt gon-
dolom, hogy minden tudományágnak szüksége van egy ilyen típusú forrásköz-
pontra, és ez a fiatal tudományágak esetében azt jelenti, hogy erre komolyan 
áldozni is kell, illetve a fejlesztését, karbantartását is végezni kell, ami mind 
kiadás az intézmények számára. De ezt véleményem szerint nem lehet megspó-
rolni, mert enélkül nem lehet lépést tartani a világgal.  

A magam részéről a fizikai távolság és a munkahelyi elfoglaltságok most 
már komolyan nehezítik a könyvtár használatát, tehát egyre jobban csak az in-
ternetre tudok támaszkodni, ami egyáltalán nem jó. A szakfolyóiratok tartalma 
ugyanis ingyen nem érhető el, a saját források pedig nem teszik lehetővé a hoz-
zájutást. Szerintem a meglévő anyagok digitalizálása és az azokhoz való hozzá-
férés biztosítása is nagyon fontos lenne a mai korban. 

Én úgy látom, hogy a  felsőoktatásban még mindig nagy szerepe van 
a  könyvtáraknak és az ott megtalálható referenciamunkáknak, nálunk is 
sokat használják a diákok a könyvtárainkat. De ha már fizikailag eltávolodnak 
a könyvtártól, és annak az anyagait emiatt nem tudják használni, akkor más 
nem marad, csak az internet, ami nagyon korlátozott anyagokat jelent. […]

Mány Dániel
(a Fordítástudományi Doktori Program másodéves hallgatója)
Másodéves doktoranduszként, a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék öt jelenlegi 
könyvtárosának egyikeként úgy gondolom, hogy jelenleg több tényező miatt 
sem jelenthetjük ki, hogy az internet helyettesíti a könyvtárakat. Nem vagyok 
benne biztos azonban, hogy ez így is marad. Másfél éve mindazonáltal sosem 
volt olyan könyvtári ügyeletem, hogy ne lett volna látogatóm. Sokszor kere-
sik a nyelv- és fordítástudományi folyóiratokat: valamelyiket mindenféle gond 
nélkül megtalálhatjuk az interneten (pl.: Meta), de valamelyiket nem (pl.: For-
dítástudomány). A könyvtárak állományában rendszerint szerepelnek kizárólag 
helyben olvasható, az interneten nem elérhető könyvek, folyóiratok, dokumen-
tumok, szótárak, szakdolgozatok, régebbi doktori disszertációk. Ne felejtsük el 
a történészeket, illetve a diakrón nyelvtudomány kutatóit sem, akik fehér géz-
kesztyűben, csipesszel tanulmányoznak interneten nem elérhető, muzeális ér-
tékű könyvtári anyagokat. Sokszor külön engedéllyel férhetünk hozzá ezekhez 
a dokumentumokhoz. 
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Felmerül bennem a kérdés, hogy nyelvészeti kutatásokhoz, tudományos 
előadásokhoz és publikációkhoz milyen gyakran kerülnek terítékre könyvtári 
könyvek interneten elérhető dokumentumok helyett. Reális képet adna a való-
ságról, ha ezt a kérdést kutatással igazolná a tudomány. Sokat elárulnak a disz-
szertációk, könyvek, cikkek stb. végén lévő tartalomjegyzékek. A francia szak-
irodalomban például egyre gyakrabban láthatjuk elkülönülni a bibliographie és 
a sitographie részeket. Milyen arányban látunk hivatkozásokat internetes for-
rásokra, illetve papír alapú forrásokra? Megadjuk-e az internetes elérhetőségét 
egy-egy cikknek, ha az interneten olvassuk, vagy a bibliográfiai adatait szerepel-
tetjük? Vajon miért? 

A könyvtár mellett szól továbbá, hogy létezik a térben, az internet nem. A na-
gyobb könyvtáraink vizsgaidőszakban roskadásig tele vannak, gyakorlatilag lehe-
tetlen helyet találni, ha valaki nyitás után érkezik. Úgy érzem, a könyvtárak egy-
fajta tudományos találkozók központjait is biztosítják. Nem egyszer volt, hogy ha-
sonló témakörben keresgélve beszélgetés alakult ki hasonló érdeklődésűek között. 

Mivel azonban az interneten elérhető szakirodalom esetén nem kell alkal-
mazkodni a könyvtári nyitva tartáshoz, könnyen rá tudunk keresni a kutatá-
sunk, érdeklődésünk szempontjából releváns kulcsszavakra, idézetekre, mun-
kánkat kétségkívül megkönnyíti az internetes hozzáférés. Sokszor problémát 
jelent az anyagi támogatás hiánya, a beszerzés tempója, a könyvtár fenntartása, 
a könyvtári állomány fejlesztésének korlátozottsága. Utóbbinál azonban fontos, 
hogy ha csak a BTK-n belül maradunk, a könyvtári kölcsönzés szakonként, 
intézetenként korlátozott, de helyben olvasásra mindenki használhatja a Kar 
akármelyik könyvtárát, és kölcsönzésre is lehet engedélyt kérni. 

Felesleges lenne tagadni az internet térhódítását és kardinális fontosságát, 
de szerencsére nem kell letennünk a voksunkat a könyvtár vagy az internet mel-
lett, hiszen mindkettőt használhatjuk saját igényünk szerint. A könyvtárak sze-
repének csökkenését talán nem is problémaként kell kezelni, hanem átalakulá-
si folyamatként, amely megváltoztatja a tudósok és kutatók munkamódszerét, 
a könyvtárosok feladatkörét.

Mohácsi-Gorove Anna
(2007–2010-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Az utóbbi időben szinte csak internetes forrásokat használok.

Előnyök:

•  Nem kell elmenni érte és visszavinni.
•  Bármikor és bárhonnan elérhető (vs. olvasótermi példányok, folyóira-

tok).
•  Lehet benne kulcsszavak alapján keresni, azaz „rákeresni” pontos kifeje-

zésekre, szavakra.
•  Lehet idézeteket egyből kimásolni és beilleszteni a  saját szövegembe 

vagy jegyzeteimbe.
•  A pontos bibliográfiát is ki lehet másolni, nem kell begépelni mindent.
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Hátrányok:

•  Nehézkes számítógépen olvasni és kijelölni.
•  Átfutni is könnyebb nyomtatott formában, ezért sokszor kinyomtatom. […]

Nagy Nóra
(2012–2015-ig volt a  Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] A könyvtárakat arra használom, hogy alaposan, akár többször is körbenéz-
zek, kikölcsönözzem, ami kellhet, és ezeket szinte kivétel nélkül lefénymásolta-
tom. Szükségem van arra a biztonságot jelentő tudatra, hogy bármikor hozzá-
férhessek a nekem kellő anyagokhoz – tehát a könyvtár a „bennülő, jegyzetelő” 
funkcióját több mint 20 éve elveszítette számomra. (Amikor az ELTE-n finn 
irodalmat tanítottam, minden szombatot 9–21 óráig a Széchényi Könyvtárban 
töltöttem a Várban, és naphosszat vagy egész estéket ültem ott a 90-es évek ele-
jén a Britannica Hungarica fordítása közben is.) 

A másik változás nálam az, hogy szívesebben tájékozódom először az inter-
neten – ha ott találok valami hasznosat, esetleg teszek egy (gyakran fölös) kört, 
hogy megtalálom-e az FTT könyvtárában, de ha nem, megrendelem valamelyik 
könyvbeszerző szolgálatnál – antikvár, ha lehet, de ha nem, akkor akár újon-
nan. Ez persze sokkal költségesebb, mint másoltatni, de gyorsabb, mint várni 
valakire, akinél az a könyv esetleg elfekszik. Azért (is) másoltatom le a könyvtári 
könyveket, hogy ne „üljek” rájuk, hátha másnak is kell. […]

Polcz Károly
(2003–2006-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Mikor elkezdtem a PhD-t, több budapesti könyvtárba is beiratkoztam. A ré-
gebbi nyelvészeti könyveket viszonylag könnyű volt beszerezni, újabb könyvek-
ből, különösen új fordítástudományi könyvekből elég nagy hiány van. Ekkor jött 
a könyvtárközi kölcsönzés ötlete. Szerencsére ez az Egyetemünkön3 igen jól mű-
ködik, így a továbbiakban erre szorítkoztam. A Magyarországon fellelhető szüksé-
ges könyvek kb. 80-90%-át sikerült beszerezni néhány héten belül vidéki könyv-
tárakból is. Az újabb könyveket külföldről kérték be. Ennek az átfutási ideje több 
hónap is lehetett, és három könyvre volt lehetőség évente térítésmenetesen. 

A cikkekhez az internetes adatbázisokat használtam. Sajnos nálunk nyel-
vészeti/fordítástudományi folyóiratokra nemigen fizetnek elő, ezért az ELTE 
adatbázisait használtam VPN-en keresztül. Ez azt jelenti, hogy egy program 
segítségével itthonról is hozzáfértem, nem kellett bemenni a könyvtárba. Saj-
nos mivel már nem vagyok PhD-hallgató, ez már nem elérhető számomra, így 
mostanában bajban vagyok. Ha olyan folyóiratcikk kell, amely nem lelhető 
fel a neten, akkor be kell mennem a könyvtárba, és ott letölteni. Szerencsére 
a neten elég sok minden megtalálható. 

3  Budapesti Gazdasági Egyetem
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Néhány könyvet megvettem az Amazonon, ha nem tudtam könyvtárból 
beszerezni. Sajnos ez sem mindig lehetséges, mert ezek árazása eléggé elru-
gaszkodott a valóságtól. Láttam olyan szakkönyvet, ami 70-80 ezer forintba is 
kerül átszámítva. Nem értettem soha, miért kell túlárazni és/vagy elérhetetlen-
né tenni ezeket a műveket, mikor a szerzők túlnyomó részben díjazás nélkül 
írják őket, sőt még a kiadók kérnek szerkesztési díjat. Hasonlóképpen a folyó-
iratcikkek: ha csak egy cikket szeretnék letölteni, és nincs meg az adatbázisban, 
akkor 50-60 dollárt is kellene fizetni. Az embernek az benyomása néha, hogy 
a szakirodalom összegyűjtése nagyobb erőfeszítés, mint a tanulmány megírása.

Tehát összefoglalva, én nem túl sokat járok/jártam könyvtárba, mert a leg-
több anyag beszerezhető könyvtárközi kölcsönzéssel, amelyet az Egyetem intéz, 
vagy az interneten. Nyilván a jövő (sőt már a jelen is) az elektronikus könyvtár 
lesz, ezen belül pedig a VPN-es hozzáférés otthoni gépről könyvtárak anyagá-
hoz. […] 

Robin Edina
(2009–2012-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Nagyon régen nem jártam már könyvtárban, legfeljebb a tanszék könyvtárát 
látogatom, de azt is inkább a saját kiadványaink miatt. Főleg az interneten is 
elérhető anyagokat használom, először mindig ott keresgélek. Óriási az interne-
tes szövegállomány, nagyon kevés az olyan dokumentum, amely nem elérhető 
valamilyen módon.

Újabb előrelépés a technikában, hogy most már digitálisan is lehet anyago-
kat kölcsönözni, ez az újfajta könyvtár. A digitális világ miatt sajnos a könyvtá-
rak tudományos fórum szerepe is kezd elveszni; könyvtárban az emberek nem 
csupán olvasnak, kölcsönöznek, hanem ismerkednek is, eszméket, gondolato-
kat cserélnek. Számos ilyen élményt köszönhetek a saját könyvtárunknak, ahol 
PhD-hallgatóként, könyvtárosként volt alkalmam jobban megismerkedni előt-
tem járó kutatókkal, felsőbb éves hallgatókkal.

Hasonló élményt próbálnak nyújtani az olyan fórumok, mint a research-
gate és az academia.edu – ami örvendetes, de mégsem ugyanaz. Fontosnak tar-
tom a saját tudományunkra nézve, hogy az egyre gyarapodó könyvtári állomány 
a fordítástudomány megalapozottságát, tudományos alapját is jól bemutatja – 
és fórumként egyfajta fészket, otthont is ad a tudományos élethez. Ezek a saját 
élményeim. […]

Sereg Judit
(2011–2014-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Én még sokat járok könyvtárba, és úgy látom, hogy a könyvtár mint kö-
zösségi tér, mint tanulásra alkalmas hely őrzi a szerepét, viszont egyre kevésbé 
a rendelkezésre álló könyvállomány az, ami miatt az emberek felkeresik. Emi-
att úgy gondolom, hogy a könyvtár átalakulóban van, nem a könyvek szenté-
lye, hanem inkább tudásszolgáltató központ lesz. Ehhez nagyon fontos, hogy 
tartsa a lépést a tudomány fejlődésével – nem feltétlenül úgy, hogy minden új 
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kiadványt azonnal megszerez (természetesen az lenne az ideális, de tudjuk, 
hogy ennek mennyi gazdasági tényezője van), hanem úgy, hogy például hoz-
záférést nyújt olyan felületekhez, amelyekhez magánemberként csak nehezen 
vagy sok pénzért férhetünk hozzá. Ha kicsiben nézzük, a mi könyvtárunkban 
például nagyon megörültek a diákok, amikor kiderült, hogy több folyóiratnál 
lehetőség van a cikkek letöltésére az ELTE wifi-kapcsolatán keresztül, mert 
megkönnyítette a dolgukat, ha nem azt az egy példányt kellett másolni vinniük. 

De emlékszem, hogy a BA alatt én a Szabó Ervin Könyvtárban is sok időt 
töltöttem a számítógépeknél, amelyeken különböző folyóirat-gyűjteményekhez 
lehetett hozzáférni. Ha azt nézzük, hogy a tudomány fejlődését legjobban az 
biztosítja, ha az egy területen kutatók hozzájutnak egymás munkájához, és tud-
nak egymásra reflektálni, elég világos, hogy azok az írások fognak sok reakciót 
hozni, amelyekhez könnyű (és olcsó) hozzáférni. Nyilván érthető, hogy a szer-
ző, aki több évet öl egy könyv megírásába, nem akarja aprópénzért eladni, de 
az is tény, hogy 30-40 ezer forintba kerülő köteteket még a könyvtárak sem 
tudnak feltétlenül azonnal megfizetni.

Emiatt is úgy gondolom, hogy a digitalizálás a tudományos művek területén 
nagyon fontos lenne. A Benjamins már mindent kiad e-bookban is, és a könyv-
tári helyben olvasásnak szerintem az lenne az új szerepe, hogy a legújabb tudo-
mányos műveket legalább digitális formában beszerezve, helyi számítógépeken 
olvasásra, adott esetben nyomtatásra elérhetővé tegyék. Úgy tudom, a könyvtári 
bevételeknek is van valamiféle jogdíja, amelyet kifizetnek a szerzőknek, nyilván 
nem valami magas összeg, de mégis visszajut belőle valami a szerző irányába 
is, és a digitális példány kiadási költségei sokkal alacsonyabbak, így nagyobb 
haszonkulccsal, de olcsóbban eladható, mint a papír alapú példány. Ráadásul 
egyszerre bármikor többen is nézhetik, használhatják, és nem szakad el, nem 
veszik el, nem lehet leönteni kávéval. Úgy gondolom, hogy a tudományos élet 
szempontjából ez rendkívül fontos, és egészen más téma, mint a szépirodalmi és 
lektűr művek esetében a digitális-igazi papír könyvek körüli vita.

Előbb-utóbb azt gondolom, hogy a digitális elérhetőség szerepének fontos-
ságát mindenkinek fel kell ismernie, mert én saját tapasztalatomból azt látom, 
hogy mindenki abból idéz, amit könnyen meg tud szerezni – emiatt sokszor 
a sokkal kevésbé értékes, de ingyen elérhető művek lesznek a gyakran idézet-
tek, a drága és nem digitálisan elérhetőek pedig elsikkadnak, hiába nagyobb 
a szakmai értékük. Ennek kapcsán eszembe jutott például az is, hogy a Google 
Books, amelyen rengeteg könyv elérhető, de sok oldal kihagyással, például 
köthetne valamiféle szerződést könyvtárakkal, hogy a könyvtári felületeken el-
érhetőek legyenek ezek a bedigitalizált könyvek teljes terjedelemben. Én már 
többször futottam bele olyanba, hogy megtaláltam egy ilyen könyvet, aminek 
pár oldalából kiderült, hogy nagyon jól jönne a kutatásomhoz, de gyakorlatilag 
a teljes példány megszerezhetetlen volt: se könyvtári, se megvásárolható pél-
dányt nem találtam, pedig még a pénzt se sajnáltam volna rá. Ha ilyenkor tud-
nám, hogy ez a könyv teljes terjedelemben ott van egy könyvtári gépen, minden 
bizonnyal bemennék olvasni belőle.

Ebből jön a második fontos szerepe a könyvtárnak (szerintem): összekötő-
nek kell lennie a tudomány szolgáltatói között, vagyis nyitnia kell az egyetemi 
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kiadók, a folyóirat-kiadók felé, de az olyan „újmédiák” felé is, mint az inter-
netes folyóiratok vagy például az academia.edu. Szerintem ideális esetben ha 
bemegyünk egy könyvtárba, ezekről mind gyors és azonnali információt kellene 
találnunk a könyvtárban őrzött, jól katalogizált gyűjtemény mellett.

A harmadik fontos szerep, amely például szerintem a FSZEK-ben egész 
jól megvalósul, az a közösségi tér szerepe a könyvtárnak: kényelmes helyek 
csöndben olvasni, nyitottabb terek közös tanulásra, kávézótér a lazításhoz, 
ezek mind fontosak, hogy a könyvtár meg tudja őrizni a szerepét. Amihez ma 
hozzátartozna az erős wifi-internet, sok konnektor (a saját laptopoknak) és sok 
helyi, katalógussal és minden internetes folyóirat-adatbázis és hasonlók eléré-
sére alkalmas számítógép. Ehhez kapcsolódva eszembe jutott, hogy amikor két 
éve Amszterdamban jártam, bementem a helyi városi könyvtárba, és egyszerű-
en elképesztő volt a modernsége és a hangulata. Minden egyes asztal lámpával, 
konnektorral felszerelve, wifi-nyomtatók minden szinten, telefontöltő-állomá-
sok, elképesztően nagy választékú büfé, és rengeteg számítógép. Bárki minden 
további nélkül besétálhatott, nem kellett regisztrálni meg olvasójegyet kiválta-
ni, ha csak helyben akartuk használni a könyvtárat. Tele is volt minden korú 
emberekkel. […] 

Somodi Júlia
(2006–2009-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] Egyetemi hallgatóként (angol–japán szakon) rengeteget könyvtáraztam 
szemináriumi dolgozataim, szakdolgozataim írásakor, rendszeresen jártam 
a Szabó Ervin, MTA, Széchényi könyvtárakba. Gyakran beültem tanulni is. 

A doktori képzés alatt ez úgy módosult, hogy már csak az MTA-ba jártam 
(főként az elektronikus adatbázisuk miatt), a kutatásomhoz meg főként az FTT 
könyvtárát használtam, hiszen itt majdnem mindent megtaláltam, amire szük-
ségem volt. Ezen felül rendeltem is magamnak könyveket, és igénybe vettem 
a könyvtárközi kölcsönzést is. 

A fokozat megszerzése óta leginkább a Károli Gáspár Református Egyetem 
és a Japán Alapítvány elektronikus adatbázisát használom.

Statisztikai adataim nincsenek, de saját hallgatóimnál is azt tapasztalom, 
hogy leginkább az interneten elérhető dolgokat használják, (sajnos) egyre ke-
vésbé jellemző, hogy könyvtárakba járnának. […] 

Somos Edit
(2003–2006-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…] A jelenleg aktuális (tehát új, először megjelenő) szépirodalom, magyar és 
külföldi vonatkozásban egyaránt (pl. most a friss Nobel-díjas Ichiguro) nem ér-
hető el a budapesti közkönyvtárakban (például a Szabó Ervinben, én abba járok, 
hol a Központiba, hol a kerületibe, XI. ker.). Valószínűleg nincs pénz a beszer-
zésre…

Voltam New Yorkban a Columbia Egyetem könyvtárában (amely egyéb-
ként raktárával és emeleteivel egész éjszaka is nyitva van, az olvasói folyosó-
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kon szabad ivóvízzel (mint nálunk egyes köztereken, nyáron). A kutatást és 
a tanulást nagyban megkönnyíti ez a nyitva tartás. Egyébként az USA-ban 
az e-könyvek piaca a hatvanas évektől kezdve jelentős gazdasági ággá vált, 
magam is ismerek ilyen vállalatot. Bárki, bármikor, bármit letölthet, fillére-
kért, ha van digitálisan elérhető változata annak, amit keres… (az USA-ban 
általában van).

Mint német szakos és a német nyelven megjelenő irodalom olvasója teszem 
hozzá, hogy a Goethe Intézet Budapest könyvtárából online is lehet kölcsönöz-
ni és böngészni a kincsek között… számos szolgáltatást igénybe lehet venni, ha 
megnézed a honlapját. […] 

Szakály Szilvia
(A Fordítástudományi Doktori Program elsőéves hallgatója)
[…]  A könyvtár(ak)hoz fűződő viszonyomat illetően három mérföldkőnek te-
kinthető esemény van az életemben: a három szakdolgozatom megírása.

Első szakdolgozat (2007/2008 – klasszika-filológia és magyar, PTE). A leg-
első szakdolgozatomhoz lényegében csak könyvtári állomány forrásait hasz-
náltam: kisebb részben a  szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
(BDMK) forrásait, de főként a PTE Klasszika-Filológia Tanszékének kötete-
it. Mivel akkor még magyar nyelvi viszonylatban nem voltak online szótárak 
(vagy legalábbis nem rémlik), ezért gyakori vendég voltam mindkét könyvtár-
ban, ahol a KLF tudományához szükséges kiváló, de nagyon drága szótárakat 
használhattam.

Második szakdolgozat (2012 – mentortanári szakvizsga, NyME). Nagyjá-
ból fele-fele arányban használtam internetes forrásokat és a BDMK-ban meg-
található pedagógiai szakirodalmat. Könyvek nem, de sok pedagógiai tartalmú 
cikk, folyóirat már ekkor is elérhető volt interneten keresztül, úgyhogy a könyv-
tárba járás gyakorisága csökkent az első szakdolgozat idejéhez képest – az vi-
szont feltűnt, hogy az olvasóteremben egyre több diák ült a gépek előtt. 2005 
és 2010 között még jellemzően nem volt minden háztartásban internet, így bár 
elérhetők voltak bizonyos tartalmak a hálón, sokan a net miatt is a könyvtárt 
választották.

Harmadik szakdolgozat (2016 – közoktatási vezető szakvizsga, BME). 
A harmadik dolgozatomnál kb. 70–30% volt az arány az online elért irodal-
makat és a könyvtárból kikölcsönözhető könyveket illetően – az előbbi javára. 
Mivel a témám miatt főként angol nyelvű szakirodalmat kellett használnom, 
ezért a legtöbb forrást az internetről töltöttem le PDF-formában. A szakdol-
gozat megírása idején összesen 2-3 alkalommal fordultam meg a BDMK-ban: 
amikor kikölcsönöztem néhány kötetet, illetve amikor visszavittem őket.

Amióta az ELTE doktori programjának a hallgatója vagyok, még egyszer 
sem kellett  igénybe vennem a BDMK állományát, mert a tanszéki könyvtár-
ban hozzáférek a szükséges kötetekhez, folyóiratokhoz, illetve ezek közül a leg-
több online is elérhető.

Tény, hogy sokkal kényelmesebb és gyorsabb interneten keresztül „irodal-
mazni” (a harmadik több mint 100 oldalas szakdolgozatom megírásához lé-
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nyegében ki sem kellett mozdulnom otthonról). Ha manapság megfordulok 
a BDMK-ban, azt a következők miatt teszem:

•  a vizsgákhoz szükséges  irodalmat keresem (ezek sok esetben kaphatók 
a jegyzetboltban, de nagyon drágán),

•  vágyom a csöndre, egy olyan környezetre, ahol anélkül tudok koncent-
rálni valamire, hogy megzavarna a mobiltelefon (a sajátom vagy másé), 
hangos beszéd stb., mert szerencsére  a „könyvtári etikett” még ma is 
működik valamelyest. […] 

Szép Beáta
(2003–2006-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
[…]  A könyvtári beszerzés nálunk nem túl gyorsan követi a tudományok szüle-
tését, fejlődését, legalábbis a kötetek tekintetében. Egyébként nálunk a beszer-
zés egy ideje kifejezetten a pályázatokhoz kapcsolódik.

Ami szerintem nagyon hasznos és jó dolog, azok az online elérhető adatbá-
zisok. Elsősorban a különböző (nemzetközi) folyóiratokra gondolok, amelyek-
hez egyébként talán nem is tudnánk hozzáférni, különösen az áruk miatt, de így 
ingyenesen elérhetőek a számunkra a könyvtári szolgáltatáson keresztül. 

Könyvtárunk4 ezen túlmenően olyan adatbázisokra is előfizet, amelyek 
több tízezer lektorált, tudományos folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazzák, 
összetett keresési funkcióval, tárgyszólistával, folyóiratjegyzékkel. Emellett elér-
hetőek így ún. full-text adatbázisok, amelyekből az anyagok PDF-ben letölthe-
tők, elektronikusan postázhatók és/vagy kinyomtathatók. Újdonság pl. a Taylor 
and Francis kiadó próbahozzáférése, igaz, csak korlátozott ideig. Fontosnak 
tartom még a könyvárak digitalizálási szolgáltatását. Ne feledjük a könyvtárközi 
kölcsönzés adta lehetőségeket sem, ezeket én kiemelten fontosnak tartom a ku-
tatásaink szempontjából. A könyvtárak egyéb állományai (pl. hangtár, filmtár) 
is hasznosak lehetnek.

A másik kérdésre: igen, én járok még könyvtárba. Szerintem az online ol-
vasás nem pótolja az eredeti élményt, ráadásul a szemet is sokkal jobban káro-
sítja. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ha az ember vidéken kutat, soha nem 
volt elegendő (legalábbis számomra) a rendelkezésre álló könyvtári állomány, 
és könyvekért félnapokat-napokat Budapestre utazgatni, vagy a könyvtárközi 
kölcsönzésre várni nem volt mindig ideális. Ebből a szempontból is örvende-
tes, hogy egyre több színvonalas publikáció elérhető az interneten. Ráadásul 
gyakran gyorsabban is lehet így a kutatási eredményeket publikálni, ami a tudo-
mány fejlődése szempontjából is hasznos. Az idézés, kijegyzetelés tekintetében 
is gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb, ha az online anyagból kimásolhat-
juk az adott szövegrészt, így biztosan nincsen pl. elgépelés. […]

4  Eszterházy Károly Egyetem
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Zachar Viktor
(2009–2011-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)

•  Egyes friss tanulmányok, cikkek, de még PPT-prezentációk is felkerül-
nek ugyan a tudományos közösségi oldalakra (academia.edu, research-
gate.net), de teljes tanulmánykötetek, monográfiák nem vagy csak na-
gyon ritkán.

•  A (szak)könyvtáraknak ebből a szempontból továbbra is fontos szerepe 
van, ezért örülök minden beszerzésnek és fejlesztésnek, hiszen a megvá-
sárláson túl így van lehetőség hozzájutni a fent említett kiadványokhoz.

•  A beszerzések véleményem szerint még a mi meglehetősen kis szakterü-
letünkön sem képesek lépést tartani a friss megjelenésekkel, hiszen annyi 
új (külföldi) kiadvány jelenik meg hónapról hónapra.

•  Ráadásul nem elhanyagolható szempont (főként magyar viszonylatban), 
hogy az új külföldi szakkönyveknek meglehetősen magas az ára.

•  Tágabb perspektívában: a tudományos munkához és magánszemélyként 
is járok továbbra is könyvtárba.

•  Tudományos szempontból pl. azért, mert ha az ember csak tájékozódni 
szeretne egy műről, vagy csak egy bizonyos fejezet érdekli, esetleg egy 
konkrét idézetet keres, stb., akkor gyakorlatilag felesleges beszereznie az 
adott kötetet.

•  Magánszemélyként pedig szintén nem veszek meg mindent, amibe bele 
szeretnék olvasni, illetve amit el szeretnék olvasni.

•  Nagyon hasznos a  gyerekek szempontjából is, akik így sok különböző 
műfajú, jellegű könyvvel tudnak megismerkedni (képes, szöveges, gyer-
meklexikon, foglalkoztató füzet stb.) – előfordult, hogy ami különösen 
tetszett nekik, azt később meg is vásároltuk.

Zolczer Péter 
(2013–2016-ig volt a Fordítástudományi Doktori Program hallgatója)
Ami a tudományos kutatómunkát illeti, személy szerint könyvtárat szinte soha 
nem használok. Ennek több oka is van. Egyrészt az időhiány. Nincs időm el-
menni a könyvtárakba és manuálisan keresgetni a forrásokat. Sokkal gyorsabb, 
egyszerűbb, kényelmesebb, és ami a legfontosabb, hatékonyabb az elektroni-
kus, online keresés. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy használni kívánt forrást 
ne találnék meg online, de amikor épp téma szerint keresek, akkor is azokat 
a forrásokat próbálom meg használni, amelyek elérhetők online. 

Másik dolog, hogy az olyan oldalak, mint az academia.edu, illetve 
a researchgate.net aktív használata szinte megköveteli, hogy a saját cikkeinket 
is feltöltsük és megosszuk az online akadémiai közösséggel. Még azt is online 
tudja a legjobban felkutatni az ember, hogy milyen folyóiratokba „érdemes” 
publikálni (Scopus, Web of Science), hogy az impakt faktor szerint a lehető leg-
több olyan olvasóhoz eljusson egy adott tanulmány, akiket valóban érdekelhet 
is (és valószínűleg majd hivatkoznak is rá). A hivatkozások követése is online 
a legegyszerűbb.
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Nagyon kevésszer fordult elő velem, hogy egy könyvtáros segítségét kérjem 
(akkor is csak e-mailben – mert még itt sem történt személyes kommunikáció); 
egyszer például abban, hogy belépési adatokat kaphassak egy online adatbázis-
hoz, amely az open-access tudományos folyóiratokat listázza. 

Az életben maradni kívánó egyetemek prioritásba helyezik az adatbázisos 
folyóiratokban való publikálást (Szlovákiában az akkreditációhoz ez például el-
engedhetetlen), ezért a kutatók szinte kénytelenek használni az online rend-
szereket, amelyeket miután megszoknak, már ritkán térnek vissza a „hagyomá-
nyos” könyvtárazáshoz (itt most nem általánosítani kívánok, csupán magamon 
és sok kollégámon5 figyeltem meg ezt a tendenciát, tehát ez objektíve nem rep-
rezentatív minta).

Összefoglalva: hosszú távon szerintem a legjobb talán az lenne, ha a könyv-
tárak a rég(ebb)i források digitalizálásának adnának maximális prioritást (ezzel 
biztosan segítenének a kutatóknak). […] 

Néhány megjegyzés a válaszokhoz

A fenti anyag valójában nyersanyag, amelyből bizonyos részeket felhasznál-
tam az említett előadáshoz. A két véglet, a „Soha nem járok könyvtárba” és 
a „Még mindig sokat járok könyvtárba” között sokféle átmenet bontakozik 
ki a válaszokból. Felmerülnek az új szabad hozzáférési lehetőségek, amelye-
ket a válaszolók egy része már használ, másik része még nem is ismer: VPN, 
Google Books, e-book kölcsönzés, academia.edu, researchgate.net stb. Sokat 
megtudunk az online elérhetőség előnyeiről nemcsak a szakirodalomhoz való 
hozzáférés tekintetében, hanem a tudományos publikációkra való felkészülés, 
a publikációk elkészítése és a publikációk minél szélesebb körbe való eljutta-
tása tekintetében is. 

 Az, hogy az academia.edu és a researchgate.net lehetővé teszik nemcsak 
a kész publikációk letöltését és feltöltését, hanem folyamatban lévő kutatások 
megosztását is, egészen új lehetőségeket nyújt kezdő kutatók számára nemzet-
közi kapcsolatok teremtésére, nemzetközi kutatócsoportok létrehozására vagy 
azok munkájába való bekapcsolódásra. Azt is érdekes lenne átgondolni, hogy 
az infokommunikációs technikai eszközöknek a használata milyen hatással lesz 
magára a tudományos munkára. A tudományos publikációk minőségére, terje-
delmére, a hivatkozások rendszerére. Az bizonyos, hogy nagy változások előtt ál-
lunk, de a technikai fejlődés olyan rohamos, hogy még a közeljövőre nézve sem 
tudjuk megjósolni, hová vezet. Most mindenesetre átmeneti korszakban élünk, 
és ehhez kíván adalékot adni ez a pillanatfelvétel a Fordítástudományi Doktori 
Program korábbi és jelenlegi hallgatóinak könyvtárhasználati szokásairól.

5  Selye János Egyetem


