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BEVEZETŐ 
 

A tudásmenedzsment fejlesztése az elmúlt években kulcsfontosságú szerepet kapott a 

szervezeti és könyvtári fejlesztésekben. Egy intézmény sikeres működésének nagyon fontos 

alapja a korszerű és modern tudásmenedzsment megléte. A 21. században az intézményeknek 

és a könyvtáraknak is tudásalapúvá kell válniuk, ekkor válhatnak igazán eredményessé és 

hatékonnyá.  

 

„Z. Karvalics László – a Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének 

vezetője - szerint az elmúlt évek változásai a könyvtárak számára az információmenedzselő és 

tudásközvetítő szerep felől a tudás termelése felé való elmozdulását teszik szükségessé. 

Véleménye szerint olyan szerkezeti átalakulások zajlanak, amelyek szinte kikövetelik a 

könyvtári-könyvtárosi szerepek megváltozását. Az információs- és tudásfolyamatok 

szakembereinek és intézményeinek funkcionális integrációja, a könyvtárosi szerepkör és 

identitás újraértékelése a digitális „prés” alatt, és az információs és tudásszakmák hozzáadott 

érték-szerkezetének felgyorsuló átalakulása
1
 mind szükségessé teszik, hogy a könyvtárosok 

intenzívebben foglalkozzanak a tudásmenedzselés elméletével, a tudásmegosztás és –teremtés 

különféle eszközeinek megismerésével és a lokális, regionális és nemzeti 

tudásgazdálkodásban betöltött szerepükkel.”
2
  

 

A tudásmenedzsment lassan behálózza az egész világot, mert egyre jobban felismerik 

jelentőségét és fontosságát. Azonban a tudásmenedzsment csak akkor lesz sikeres, ha vannak 

olyan alkalmazottak, szakemberek, akiknek elsődleges feladata, hogy mások ismereteit 

megszerezzék és rendszerezzék, segítsék a tudáshálózatok működését, felállítsanak és 

fenntartsanak technológiai infrastruktúrákat. Ennek köszönhetően a bírósági intézményekben 

és a bírósági könyvtárakban is egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a 

tudásmenedzsmentre és a tudásmegosztó tevékenységre.  

 

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZER 
 
A magyar bírósági könyvtári-információs rendszer kialakításának célja az volt, hogy az 

ítélkezési munkát segítő, egymással együttműködni képes könyvtári hálózat alakuljon ki, az 

egymástól elszigetelt, különböző fejlettségi szinten álló könyvtárak helyett.  

 

Célul tűztük ki, hogy minden bírósági intézmény azonos hozzáférési lehetőséget nyújtson a 

hozzá fordulóknak, és ezáltal hozzájáruljon a munkafeltételekben, illetve a bíróságok közötti 

ellátottsági feltételekben is megmutatkozó eltérések csökkentéséhez. A rendszer 

esélyegyenlőséget kívánt és kíván teremteni valamennyi bírósági felhasználó számára. A 

bírósági könyvtári rendszer szolgáltatásai révén a bírák, titkárok, fogalmazók és igazságügyi 

                                                 
1
 Karvalics László: A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről. In: 

Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros. Paradigma váltás a könyvtárak helyismereti munkájában. A Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Győr, 2008. 

július 9-11. / szerk. Mennyeiné Várszegi Judit. Győr: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2009. 5-11. p  

 
2
 Bognárné Lovász Katalin: Tudásmenedzsment a könyvtárakban, különös tekintettel a felsőoktatási könyvtárak 

tudásgazdálkodásban betöltött szerepére. Doktori értekezés térisei. Budapest, 2012. p. 7.  
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alkalmazottak napi munkáját úgy támogatja, hogy hiteles és ellenőrzött információkat tesz 

elérhetővé és hozzáférhetővé a szolgálati helytől függetlenül. 

 

A szakmai meggyőződésünk az volt, hogy a kiépült, üzemszerűen működő könyvtári rendszer 

az információk rendszerezésével és a köztük lévő összefüggések feltárásával „tudásbázissá 

szervezésével”, korszerű könyvtári-információs szolgáltatások nyújtásával elsődleges 

tájékozódási pontként a hatékony igazságszolgáltatás egyik alapvető eszközévé válik.  

 

A 90-es évek végén a Zala Megyei Bíróság által elindított könyvtári gyökerektől hosszú út 

vezetett az első OIT határozatig
3,

 2006 őszéig, amikor megszületett az első intézményi 

felhatalmazás egy integrált bírósági könyvtári rendszer létrehozása és a bíróságok 

szintrehozási programjának kidolgozása érdekében.  

 

Az országos bírósági könyvtári-információs rendszer főbb eredményei (2006 – 2011) között:    

 

EGYSÉGES BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER TERÜLETÉN  

 Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kialakítása (IKR, PRIMO, jogi tezaurusz) 

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS TERÜLETÉN  

 egységes könyvtári és infokommunikációs eszközpark kialakítása minden bírósági 

intézményben (munkaállomások, nyomtató, szkenner)  

HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS TERÜLETÉN  

 képzési programok indítása és megvalósítása a képesítési szint emelése céljából (30 fő)  

 távoktatási képzési programok kidolgozása és megvalósítása – könyvtár szakmai és 

információ technológiai ismeretek átadása céljából (150 fő)  

BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAK MÓDSZERTANI KÖZPONTJÁNAK KIALAKÍTÁSA  

 kedvezményes dokumentum-beszerzési program a bírósági intézmények számára 

 szakmai iránymutatás nyújtása a bírósági könyvtárak és könyvtárosok számára 

 szakmai adatbázisokhoz való hozzáférések központi koordinálása  

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 

PARTNERINTÉZMÉNYEKKEL (KÖNYVTÁRAK, KIADÓK, KÉPZŐINTÉZMÉNYEK STB.)  

 

Az országos bírósági könyvtári információs rendszer fejlesztése 2011 óta is folyamatos a 

rendelkezésre álló pénzügyi és szakmai források segítségével. Véleményem szerint a bírósági 

könyvtári-információs rendszer olyan értéket képvisel, amely minden bírósági intézményben 

kulcsfontosságú szereppel bír a tudásmenedzsment tekintetében. Az elmúlt években számos 

új szolgáltatás és új kezdeményezés került bevezetésre és kialakításra a bírósági 

könyvtárakban, amelyek mind az egyre hatékonyabb szervezeten és bírósági rendszeren belüli 

tudásmegosztást szolgálják. Nagyon fontos ezek minél szélesebb körben történő 

megismertetése és a lehetőségeken belüli fejlesztése.  

 

 

                                                 
3
 A bírósági könyvtárak állományának feldolgozása a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerben (IKR) 

történik 121/2006 OIT. határozat alapján.  
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ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZER ÉS A KÚRIA JOGI 

SZAKKÖNYVTÁRA 

 
A Kúria Jogi Szakkönyvtára nyilvános szolgáltatásokat nyújtó jogtudományi 

szakkönyvtárként gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja a hazai és nemzetközi szakirodalom 

hagyományos és elektronikus dokumentumait a kúriai ítélkező munka, valamint a Kúriára 

háruló egyéb szakmai feladatok ellátása érdekében. A Kúria Jogi Szakkönyvtára széles körű 

szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt az igazságszolgáltatásban dolgozó 

szakemberek és intézmények számára.  

 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer részeként 

együttműködik más bírósági és jogtudományi könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás 

rendszerszerű működtetésében. A Kúria Jogi Szakkönyvtára céljai megvalósítására törekedve 

folyamatosan - a felhasználói elvárások figyelembevételével - gyarapítja könyvtári 

gyűjteményét nyomtatott és elektronikus dokumentumokkal, amelyeknek sokoldalú 

feltárásáról is gondoskodik.  

 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára a használói igényeknek megfelelve alakítja és bővíti 

szolgáltatatásait. A Kúria Jogi Szakkönyvtára a korszerű információs és kommunikációs 

technikák alkalmazásával teremti meg a XXI. század követelményeinek eleget tevő 

szolgáltatásait. 

 

A Jogi Szakkönyvtár 2013-as évtől kezdődően a Kúrián és a bírósági szervezeten belüli 

tudásmenedzsment tevékenység minél hatékonyabbá tételéhez fejlesztéseket valósított meg. 

 

A könyvtári működési-, infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 

 főbb eredményei a Kúria Jogi Szakkönyvtárában (2013-2014) 

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS  

 Rövid- és hosszú távú könyvtári fejlesztési stratégia összeállítása és megvalósításának 

előkészítése  

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETFEJLESZTÉS  

 Új könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozása és mellékletei: pl. leltározási 

szabályzat, selejtezési szabályzat, gyűjtőköri szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat 

stb.  

 Könyvtári adminisztrációs, pénzügyi nyilvántartások kialakítása  

 A Jogi Szakkönyvtár technikai felszereltségének és infrastruktúrájának javítása  

KÖNYVTÁRI / INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS  

 Könyvtárközi kölcsönzés, mint szolgáltatás újra indítása 

 PR és marketing tevékenység területén az egységes könyvtári arculat kialakítása 

érdekében – a Kúria Jogi Szakkönyvtára számára saját e-mail létrehozása: 

lib@kuria.birosag.hu 

mailto:lib@kuria.birosag.hu
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 Jogi Szakkönyvtár internetes megjelenésének előkészítése és tesztfelületen történő 

megvalósítása. 

GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS  

 Havi elektronikus gyarapodási jegyzék és szakirodalmi ajánló elkészítése és elektronikus 

(e-mailen, intraneten) publikálása a Kúria minden munkatársa részére Kúria Könyvtári 

Ajánló címmel    

ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS 

 Mennyiségi leltár elvégzése 

 Teljes körű könyvtári leltár elindítása  

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE  

 Kúria szervezeti egységeivel  

 Országos bírósági könyvtári rendszer intézményeivel különös tekintettel a könyvtári-

információs szolgáltatások nyújtása területén 

 az OBH Magyar Igazságügyi Akadémiával  

 más hazai és külföldi könyvtár szakmai szervezetekkel való együttműködés erősítése.  

 

FELDOLGOZÓI SZAKMAI KÖNYVTÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS  
 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára elkötelezett támogatója a bírósági könyvtári-információs 

rendszer fejlesztésének és részt vesz a könyvtári rendszer kialakításában, működtetésében és 

fejlesztésében a kezdetek óta.  

 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára teljes dokumentum-állományát feldolgozza retrospektív (időben 

visszamenőleges) módon, és teszi visszakereshetővé a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári 

Rendszer által, a kurrens beszerzéssel párhuzamosan. Könyvtárunk 2011. októbertől 

kapcsolódott a teljes elektronikus feltáráshoz. A Szakkönyvtár teljes dokumentumállománya 

megközelítőleg 56 ezer dokumentum, ezáltal a bírósági intézmények közül az egyik 

legnagyobb könyvtári gyűjteménnyel rendelkező információs intézmény.  

 

A CORVINA IKR-ben folyó könyvtári feldolgozó munka minél hatékonyabbá tételéhez és 

annak érdekében, hogy a Kúria Jogi Szakkönyvtár, illetve a bírósági könyvtárak állománya 

még hamarabb számítógépes nyilvántartás segítségével visszakereshető egy fejlesztési 

javaslatot fogalmaztunk meg 2013 őszén.   

 

Javasoltuk szoros szakmai együttműködés kialakítását a magyarországi bírósági könyvtárak 

között és a bírósági könyvtárosok lehetőség szerinti bevonását a teljes kúriai könyvtári anyag 

számítógépes feldolgozásába, a saját bírósági könyvtári gyűjtemény feltárása és támogatása 

érdekében, illetve a 2006 óta épülő központi adatbázis fejlesztése és javítása érdekében. 

Kidolgoztuk a bírósági szakmai együttműködés feldolgozási stratégiáját, ütemezését és 

módszertani útmutatóját. A bírósági könyvtári szakmai együttműködés 2013 decemberében 

indult útjára. Terveink szerint az ütemtervnek megfelelő haladás eredményeképpen 2014. 
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december 31-ig a Kúria Jogi Szakkönyvtára teljes (könyv jellegű) dokumentumgyűjteménye 

feltárásra kerül a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerben.  

 

Véleményünk szerint a Kúria Jogi Szakkönyvtára a bírósági könyvtárak 

dokumentumgyűjteményének feltárásában saját gyűjteményének teljes feldolgozásával nagy 

segítséget tud majd nyújtani, és ezáltal lehetővé válik, hogy minden bírósági báziskönyvtár a 

saját gyűjteményére vonatkozó helyi specifikus információkat a Corvina IKR segítségével is 

visszakereshetővé tegye.  

 

Meggyőződésünk, hogy könyvtárunk és az országos bírósági könyvtári rendszer könyvtárai 

sokkal szélesebb körű és hatékonyabb szakirodalmi információs szolgáltatásokat tudnak 

nyújtani majd a kúriai teljes dokumentumállományunk elektronikus számítógépes feltárásával 

és elérhetővé tételével és ezáltal támogatni tudjuk a bírósági intézmények (könyvtárak) egyre 

eredményesebb tudásmegosztó tevékenységét is.  A bírósági könyvtári rendszer teljes 

dokumentumállományának elektronikus feldolgozása lehetővé teszi újabb könyvtári 

szolgáltatások elindítását, egy hatékony tudásbázis kiépítését és egy modern tudásalapú 

igazságszolgáltatás létrejöttét.  

 

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI NYÍLT NAPOK  
 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára - "A Kúria intézményfejlesztési programja” megnevezésű,                                                                                                                            

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0053 azonosító jelű projekt részeként - két Országos Bírósági 

Könyvtári Nyílt Napot szervezett 2014. március 24-én és 2014. március 31-én.  

 

A Kúria az alábbi célok és indokok miatt vállalta a projekt keretein belül a két Országos 

Bírósági Könyvtári Nyílt Nap megszervezését: 

 

 A szakmai rendezvényt a Fővárosi Törvényszék és a Kúria közös szervezésében 2013. 

november 13-án megtartott nagysikerű program folytatásaként valósítottuk meg.  

 az elmúlt években számos új szolgáltatás és új kezdeményezés került bevezetésre és 

kialakításra, a bírósági intézményekben és könyvtárakban, amelyek mind az egyre 

hatékonyabb szervezeten és bírósági rendszeren belüli tudásmegosztást szolgálják, ezek 

bemutatása és megismertetése volt a célunk, 

 a Kúria elkötelezett támogatója a bírósági könyvtári-információs rendszer fejlesztésének, 

és aktívan részt vesz a rendszer kialakításában, működtetésében és fejlesztésében a 

kezdetek óta, 

 jelenleg a Kúria Jogi Szakkönyvtárának legfontosabb könyvtárszakmai feladata a teljes 

dokumentumgyűjteményének feltárása a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben, szoros 

szakmai együttműködésben a magyarországi bírósági könyvtárakkal, továbbá olyan új 

könyvtári szolgáltatások megvalósítása, amelyek megfelelnek a (bírósági) felhasználói 

elvárásoknak, ezáltal egy bírósági tudásbázis létrehozását valósítják meg közösen a 

bírósági könyvtárakkal,  

 fontosnak tartjuk bemutatni a Jogi Szakkönyvtár elmúlt évben megvalósult fejlesztéseit, 

amelyek nagymértében támogatják a Kúrián belüli sikeres tudásmegosztó tevékenységet 

és követendő példaként szolgálhatnak a bírósági könyvtári rendszer számára,  
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 szakmai prioritásnak tekintjük a bírósági könyvtári információs rendszer működtetését és 

fejlesztését a 21. századi elvárásoknak és felhasználói igényeknek megfelelően,  

 fontosnak tartjuk olyan szakmai rendezvények megvalósítását, amelyek bemutatják a 

bírósági könyvtárak értékeit, kincseit, egyediségét,  

 szívügyünk a bírák ítélkező, szakmai tudományos és kutató tevékenységének támogatása 

minőségi könyvtári szolgáltatásokkal. 

 

CÉLOK  
 

A kúriai Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok egyik célkitűzése volt, hogy a bírósági 

könyvtári információs rendszer, a könyvtárak ítélkező munka támogatásában megvalósított 

szolgáltatásai, értékei és a jogtudomány információs intézményei országosan minél szélesebb 

körben ismertté váljanak a bíróságokon dolgozók számára. Másik törekvésünk a bírósági 

könyvtárosok szakmai együttműködésének támogatása volt.  

 

ÜTEMEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS  
 

2014. március 24.  

A 2014. március 24-ei rendezvény elsődleges célcsoportjai a bírósági vezetők, bírák, titkárok 

és fogalmazók voltak. Országos szinten a bírósági intézményekből 100 fő vett részt a szakmai 

rendezvényen.  

 

A tanácskozás fő célja volt a bírósági integrált könyvtári rendszer bemutatása, betekintés 

nyújtása a bírósági könyvtári-információs rendszer ítélkezési munkát segítő szolgáltatásaiba 

és információforrásaiba, kitekintéssel a jogtudomány partnerkönyvtáraira: pl. a megújuló 

Országgyűlési Könyvtár és szolgáltatásai.  

 

A szakmai rendezvény részletes bemutatása 

 

A szakmai rendezvény felkért előadói: 

 Dr. Abért János, az OBH Magyar Igazságügyi Akadémia Tudomány-szervezési és 

Dokumentációs Osztályának vezetője  

 Gerencsér Judit, a Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője 

 Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója  

 Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője  

 Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa 

 Tóthné Hamar Krisztina, a Kúria Jogi Szakkönyvtára könyvtárosa 

 Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának bírája, Európai jogi 

szaktanácsadó  

 Dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék könyvtárvezetője  

 Tóth Bálint 

 

A szakmai program előadásai tekintetében olyan tematikát összeállítottunk össze, amellyel 

támogatni és segíteni tudjuk a bírósági intézményeken belül tudásmenedzsment hatékonyabbá 

tételét a könyvtári-információs szempontokat figyelembe véve.  Igyekeztük bemutatni azokat 
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a könyvtári szolgáltatásokat, forrásokat és intézményeket, amelyet igazán nagy segítői 

lehetnek az ítélkezési tevékenységnek.  

 

A szakmai rendezvényen elhangzott előadások főbb témakörei a bírósági tudásmegosztás és 

tudásmenedzsment eredményesebbé tétele érdekében: 

 Országos bírósági könyvtári rendszer múltja, jelene, jövője és az OBH Magyar 

Igazságügyi Akadémia szakmai tevékenysége 

 A Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer a gyakorlatban és az ítélkező munka 

támogatásában  

 A Kúria Jogi Szakkönyvtára az ítélkező munka támogatásában 

 A bírósági könyvtárak szakmai együttműködési partnerei – a megújuló Országgyűlési 

Könyvtár  

 Aktuális kérdések: 

 Az Európai Unió joga a gyakorlatban és az ítélkező munka támogatásában  

 Megújuló tartalomszolgáltatás a bírósági könyvtárakban  

 

A szakmai rendezvény záró és meglepetés programjaként Tóth Bálint, Tóthné Hamar 

Krisztina, a Kúria Jogi Szakkönyvtára könyvtárosa kisfia, verset szavalt: „Romhányi József - 

Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát” címmel. 

 

Ilyen jellegű egynapos szakmai rendezvényre, amelyre minden bírósági intézmény 

kapott meghívást és részvételi lehetőséget, illetve fő témája a magyar bírósági könyvtári 

rendszer bemutatása volt, az országos bírósági könyvtári rendszer történetében nem 

volt még példa. Ennek tekintetében is nagy öröm volt számunkra, hogy az Országos Bírósági 

Könyvtári Nyílt Nap megvalósulhatott a bírósági vezetők, titkárok, fogalmazók és a Kúria 

bírái és igazságügyi alkalmazottai számára.  

 

2014. március 31. 

A 2014. március 31-ei szakmai programra a bírósági könyvtárosokat (báziskönyvtárosok), 

könyvtári feladatot ellátó tisztviselőket (letéti könyvtárosok), valamint a bírósági könyvtárak 

főbb partnerkönyvtárainak (Alkotmánybíróság Könyvtára, Legfőbb Ügyészség Könyvtára, 

Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára, Országos Kriminológiai Intézet Könyvtára, 

Országgyűlési Könyvtár, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Könyvtára, Gazdasági 

Versenyhivatal Könyvtára, a jogi egyetemek kari könyvtárai) szakmai vezetőit és 

munkatársait hívtunk meg. A rendezvényt több mint 80 könyvtáros tisztelte meg jelenlétével. 

A program fő célkitűzése a bírósági könyvtárosok szakmai együttműködésének fejlesztése, az 

eredményeik bemutatása, megosztása és a jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatása volt. 

 

A szakmai rendezvény részletes bemutatása 

 

A szakmai rendezvény felkért előadói: 

 Dr. Abért János, az OBH Magyar Igazságügyi Akadémia Tudomány-szervezési és 

Dokumentációs Osztályának vezetője  

 Dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék könyvtárvezetője  

 Gerencsér Judit, a Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője 

 Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója  



A Kúria szervezetfejlesztési programja   Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok 

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0053 azonosító jelű projekt    

                     

Kúria 2014  

 
10 

 Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője  

 Dr. Amberg Eszter, az OSZK főkönyvtárosa, jogásza 

 Takács Dániel, a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltatási igazgatója  

 Borbély János, a Kúria Jogi Szakkönyvtára könyvtárosa 

 Dr. Kovács Ágnes, a Kúria titkára, a Főtitkári titkárság munkatársa 

 

A szakmai rendezvényen elhangzott előadások főbb témakörei a bírósági tudásmegosztás és 

tudásmenedzsment hatékonyabbá tétele érdekében: 

 Országos bírósági könyvtári rendszer jelene és jövője és az OBH Magyar Igazságügyi 

Akadémia szakmai tevékenysége 

 Megújuló tartalomszolgáltatás a bírósági könyvtárakban 

 A Kúria Jogi Szakkönyvtára az ítélkező munka támogatásában 

 A bírósági könyvtárak szakmai együttműködési partnerei – a megújuló Országgyűlési 

Könyvtár  

 Aktuális kérdések: 

 Tartalomszolgáltatás és szerzői jogi kérdések a bírósági könyvtárakban 

 Elektronikus információszolgáltatás a bírósági könyvtárakban – e-könyvek  

 

A szakmai rendezvény záró és meglepetés programjaként Borbély János, a Kúria Jogi 

Szakkönyvtára könyvtárosa, betekintést adott a Kúria Jogi Szakkönyvtára történetében és 

muzeális gyűjteményének kincseibe, illetve Dr. Kovács Ágnes, a Kúria titkára, a Főtitkári 

titkárság munkatársa, részletesen bemutatta a Kúria épületét és fontosabb helyiségeit a 

résztvevők számára.  

 

A 2014-es évben a bírósági könyvtárosok számára nagy valószínűséggel nem tud központi 

képzés megvalósulni az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia 

szervezésében, emiatt is örültünk annak, hogy a projekt segítségével lehetőséget tudtunk 

biztosítani a bírósági könyvtárosok szakmai találkozójának. 

 

A PROJEKT SORÁN ELVÉGZETT SZAKMAI FELADATOK RÉSZLETES 

ÖSSZEFOGLALÁSA A KÉT ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI NYÍLT NAP 

VONATKOZÁSÁBAN 
 

 Az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok két szakmai rendezvény tartalmi és 

technikai előkészítése és részletes kidolgozása  

 Dr. Kónya István Elnökhelyettes úrral és a Kúria meghatározott szervezeti egységeinek 

vezetővel történő szakmai egyeztetés a két szakmai rendezvény vonatkozásában  

 Bírósági vezetők részére a meghívók és levelek megírása, kiküldése  

 Előadók felkérése (személyesen, e-mailen, telefonon) és a tervezett szakmai program 

ismertetése  

 Előadói felkérők megírása, kiküldése  

 Könyvtárszakmai partnerek szakmai vezetői részére meghívók megírása és kiküldése 

 Rendezvényszervezés – étkezés, teremfoglalás, technikai igények leadása, a Kúria 

épületébe történő beléptetés adminisztrációja  

 A 2014. március 24-én résztvevő bírósági vezetők számára protokoll reggeli 

megszervezése a Kúria Bírói Klubjában 
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 2014. március 24-én és 2014. március 31-én a két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Nap 

megvalósítása a Kúria dísztermében  

 Sajtóközlemény elkészítése a két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napról és 

megküldése a Kúria Sajtótitkárságának a honlapon történő megjelentetés céljából – 

fényképekkel és szakmai programokkal együtt - http://www.kuria-

birosag.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-kurian 

 Az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napon résztvevők számára a rendezvényen 

elhangzott előadások elérhetővé tétele a Kúria intranetes felületén a még hatékonyabb 

ismeret- és tudásátadás érdekében a Kúria Informatikai Osztályának segítségével - 

http://intranet.lb.justice.hu/  

 A két szakmai rendezvény résztvevőinek értesítése az intraneten elérhető szakmai 

előadások elérhetőségéről és a megjelent sajtóközleményről.  

 A tudásmegosztáshoz kapcsolódó projektek eredményeiről, fejlesztési javaslatairól és a 

megvalósítás tapasztalatairól részletesen összegző beszámolót készítettünk az Országos 

Bírósági Könyvtári Nyílt Napokra vonatkozóan, valamint egy bemutató jelentést a 

projektek eredménytermékeiről. A jelentést közétettük a Kúria honlapján és megküldtük 

az Igazságügyi Minisztériumnak a jó gyakorlatok feltárása céljából.  

 2014. június 27-én szakmai bemutatót tartottunk a Kúria felsővezetői és szakmai vezetői 

részére a projekt eredményeiről és tapasztalatairól. 

 

A PROJEKT SORÁN ELKÉSZÜLT PRODUKTUMOK 
 

 Sajtóközlemény - http://www.lb.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-

kurian  

 Előadások – pdf formátumban - http://intranet.lb.justice.hu/ 

 Előadások – ppt formátumban  

 Szakmai összefoglaló anyag 

 Elkészült a tudásmegosztáshoz kapcsolódó projektek eredményeit, fejlesztési javaslatait 

és a megvalósítás tapasztalatait részletesen összegző beszámoló az Országos Bírósági 

Könyvtári Nyílt Napokra vonatkozóan, valamint a projektek eredménytermékeit bemutató 

jelentés. A jelentést közétettük a Kúria honlapján és megküldtük az Igazságügyi 

Minisztériumnak a jó gyakorlatok feltárása céljából.  

 2014. június 27-én szakmai bemutatót tartottunk a Kúria felsővezetői és szakmai vezetői 

részére a projekt eredményeiről és tapasztalatairól. A szakmai bemutató nagyon jó 

alkalmat teremtett arra, hogy a Kúria felső és szakmai vezetői megismerhessék a két 

szakmai rendezvény elért eredményeit, fejlesztési javaslatait és a megvalósítás 

tapasztalatait részletesen.  

 

A PROJEKT SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEK  

 
A bírósági intézményeken belül tudásmenedzsment hatékonyabbá tétele a könyvtári-

információs szempontokat figyelembe véve volt a két szakmai rendezvény fő célja. Emellett a 

kúriai Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok másik célkitűzése volt, hogy a bírósági 

könyvtári információs rendszer, a könyvtárak ítélkező munka támogatásában megvalósított 

szolgáltatásai, értékei és a jogtudomány információs intézményei országosan minél szélesebb 

http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-kurian
http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-kurian
http://www.lb.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-kurian
http://www.lb.hu/hu/sajto/orszagos-birosagi-konyvtari-nyilt-napok-kurian
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körben ismertté váljanak a bíróságokon dolgozók számára. Törekvésünk volt még a bírósági 

könyvtárosok szakmai együttműködésének támogatása.  

 

A fenti célok a projekt során maximálisan megvalósultak. Az alábbiak részletesen ismertetjük 

az elért eredményeket a két szakmai programhoz kapcsolódóan. 

 

Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Nap bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók részére 

 Első országos teljes egynapos szakmai rendezvény a bírósági könyvtári rendszerről 

bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók számára, 

 Ismeretek és tudás növekedése az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről,  

 Figyelemfelhívás a bírósági könyvtárak szerepére, helyére és értékeire, 

 Nagymértékben növekedett a bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók ismerete a jogi 

(bírósági) könyvtárak szolgáltatásairól,  

 Nagymértékű fejlődés tapasztalható a bírósági könyvtári munka megbecsülése és 

értékelése tekintetében, 

 Szakmai konzultációra került sor a bírósági könyvtárakat érintő igazgatási és szakmai 

feladatokról,  

 Javaslatok megszületése a bírósági könyvtári rendszer fejlesztése vonatkozásában.  

 

Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Nap bírósági könyvtárosok részére 

 Szakmai konzultációra került sor a bírósági könyvtárakat érintő igazgatási és szakmai 

feladatokról,  

 Javaslatok megszületése és megfogalmazása a bírósági könyvtári fejlesztés 

vonatkozásában, 

 A bírósági könyvtárosok szakmai eredményeinek bemutatása, 

 A bírósági könyvtárakat érintő jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatása. 

 

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szempontjából  

 Javaslatok megszületése és megfogalmazása a bírósági könyvtári fejlesztése 

vonatkozásában. 

 

A magyar jogi szakkönyvtári rendszer szempontjából 

 Az 2014. március 31-én megvalósult Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Nap nagyon jó 

alkalom volt a partnerségi együttműködés fejlesztésére a hazai jogi szakkönyvtárakkal és 

vezetőikkel, illetve a bírósági könyvtári rendszer bemutatkozására.  

 

A Kúria szempontjából  

 A szakmai rendezvény a Kúria szervezeti egyes egységeinek kiváló szakmai 

együttműködése révén valósult meg. A projekt eredményeképpen szorosabb 

együttműködés alakult ki az egyes szervezeti egységekkel, ami segíti a Kúria Jogi 

Szakkönyvtára jövőbeli minél eredményesebb működését és munkáját,  

 Nagymértékű fejlődés tapasztalható az intézményen belüli információáramlás 

tekintetében a Kúria Jogi Szakkönyvtárára és a bírósági könyvtári rendszerre 

vonatkozóan, 

 Egyre többen keresik fel a Jogi Szakkönyvtárat és kérnek könyvtár-szakmai segítséget 

szakmai munkájukhoz.  
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FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 

A két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napon az alábbi fejlesztési javaslatokat hangozottak 

el a bírósági szervezeten belüli és a bírósági könyvtárakra vonatkozóan a tudásmegosztás és 

tudásmenedzsment eredményesebbé tételéhez. 

 

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szempontjából  

 Hasonló témájú és ütemezésű szakmai rendezvények szervezése és megvalósítása a 

bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók és bírósági könyvtárosok számára országos 

és regionális szinten a bírósági könyvtárak bevonásával, 

 A szakmai rendezvény tartalmi és technikai tapasztalatainak összefoglalása, és mint jó 

gyakorlat (best practice) átadása a bírósági rendszer számára,   

 Stratégiai fejlesztési anyag elkészítése a bírósági könyvtári rendszer fejlesztése 

vonatkozásában,  

 Adatbázisokhoz való hozzáférés megvalósítása konzorciumi pályázat útján az OBH MIA 

szakmai koordinációjával, 

 Minél több teljes szövegű dokumentum online elérhetőségének biztosítása,  

 Széleskörű kapcsolatrendszer és együttműködési háló kialakítása,  

 A bírósági könyvtárak megjelenése a központi bírósági honlapon 

(http://www.birosag.hu/), mint további tájékoztatási pont a könyvtárakról, 

szolgáltatásaikról és a közös katalógusról,  

 Bírósági könyvtárak közös tartalomszolgáltató felületének kialakítása a központi 

intraneten (kpintra.birosag.hu),  

 Bírósági könyvtáros munkacsoportok kialakítása az egyes munkaterületeknek 

megfelelően - feldolgozás, kölcsönzés, időszaki kiadványok feldolgozása, bírósági 

könyvtári portál, könyvtári marketing, egységes jogi környezet stb.,  

 A Corvina IKR moduljainak (pl. kölcsönzés, időszaki kiadványok kezelése stb.) 

bevezetésének további támogatása és segítése minden bírósági könyvtárban, 

 Felhasználóképzés a bírósági könyvtári-információs rendszer felhasználói számára: bírák, 

titkárok, fogalmazók és igazságügyi alkalmazottak számára az ítélkező munkát segítő jogi 

információforrásokra vonatkozóan - pl. magyar és idegen nyelvű jogi adatbázisok, 

Corvina IKR katalógusa, 

 Bírák tudományos kutatásának, publikációs tevékenységének támogatása a bírósági 

könyvtárakban és ennek módszertanának kialakítása – pl. MTMT, 

 Könyvtárosi Munkabizottság munkájának újjáélesztése,  

 A bírósági könyvtári rendszerbe befektetett források visszatérülésének bizonyítása és a 

hozzáadott értékek kimutatása,  

 Továbbképzés: bírósági könyvtárosok nyelvi kompetenciájának, könyvtárszakmai és jogi 

ismereteinek bővítése és fejlesztése, 

 Távoktatási és e-tanulási tananyagok kidolgozása a bírósági könyvtárosok számára, 

 Könyvtári marketing – a bírósági könyvtárak helyének és szerepének erősítése a bírósági 

szervezetben,  

 Pályázati lehetőségek felkutatása 

 a bírósági könyvtárak muzeális állományának védelme érdekében  

 online forrásokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés tekintetében 

http://www.birosag.hu)/
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 személyes és közösségi szakmai fejlődés – hazai és külföldi szakmai együttműködési 

programok útján,  

 Bekapcsolódás országos programokba, projektekbe pl. MATARKA,  

 Tanulmányutak, közös könyvtárlátogatások megszervezése és meghirdetése  

 

A Kúria Jogi Szakkönyvtára szempontjából  

 Új szolgáltatások kialakítása, bevezetése és megvalósítása a felhasználói igények 

figyelembevételével 

 Szakmai és könyvtári rendezvények  

 könyvbemutató(k) szervezése / társszervezése a jogi szakirodalom újdonságaira 

tekintettel  

 jogi hagyományos és elektronikus információforrások az ítélkező 

munkatámogatásában – bemutató előadások 

 Könyvtárhasználók és könyvtárhasználat  

 kérdőíves felmérés elkészítése a Kúria bírái és igazságügyi alkalmazottai információs 
és szakirodalmi igényeiről 

 az Informatikai Osztállyal együttműködve felhasználóképző kurzusok elindítása a 

Kúria bírái, fogalmazói, igazságügyi alkalmazottai számára 

 Pályázati lehetőségek felkutatása a muzeális állományunk védelme érdekében  

 A Corvina IKR további moduljainak bevezetése a Kúria Jogi Szakkönyvtárában – 

kölcsönzési és folyóirat-kezelési modul  

 PR és marketing tevékenység erősítése - könyvtári könyvjelző tervezése, könyvtári 

jegyzetfüzet és toll  

 Jogi Szakkönyvtár internetes megjelenése a Kúria honlapján  

 A Jogi Szakkönyvtár fizikai helyszínének újra gondolása és új olvasói tér kialakítása. 

 

A magyar jogi szakkönyvtári rendszer szempontjából 

 A korszerű információs szolgáltatások nyújtása és a hatékonyabb szakmai munka 

támogatása, illetve a saját gyűjteményben nem fellelhető információkhoz való hozzáférés 

érdekében, fontos feladatnak tekintjük minél szorosabb partnerségi együttműködés 

kialakítását a hazai és külföldi könyvtárakkal, szakmai szervezetekkel és intézményekkel. 

 

A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA  

 
Nagyon fontos számunkra, hogy a projekt által létrejött eredmények a projekt befejezése után 

fennmaradjanak, illetve, hogy a javasolt fejlesztési elképzelések közül minél több lehetőség 

szerint meg is valósuljon a jövőben.  

 

A fenntarthatóság jegyében az alábbiakat vállaljuk: 

 Hasonló témájú és ütemezésű szakmai rendezvények szervezése és megvalósítása a 

bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók és bírósági könyvtárosok számára országos 

és regionális szinten a bírósági könyvtárak bevonásával, 

 A szakmai rendezvény tartalmi és technikai tapasztalatainak összefoglalása, és mint jó 

gyakorlat átadása a bírósági rendszer számára, 
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 Aktív szerep vállalása az országos bírósági könyvtári rendszer fejlesztésében és a projekt 

során felmerült javaslatok megvalósításában.  

 

A magyarországi bírósági intézmények és könyvtárak tevékenységébe és a szolgáltatásaikba 

még nem épült be tökéletesen szervesen a tudásmenedzsment gyakorlata. Azonban nagyon 

sok új kezdeményezéssel, szolgáltatással, jó gyakorlattal és követendő példával 

találkozhatunk. Véleményem szerint a bírósági könyvtárak meghatározó szerepet játszhatnak 

abban, hogy tartalomgazdává válva és magas szintű technológiai szolgáltatásokat nyújtva 

biztosítsák a bíróságokon már meglévő és folyamatosan keletkező tudáshoz való hozzáférést, 

a tudásvagyon láthatóvá tételét, azaz aktív feladatot vállaljanak az intézményi 

tudásmenedzsment folyamatokban. 

 

 

Budapest, 2014. június 30. 

 

 

 

 

Gerencsér Judit 

 az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok fejlesztési 

részterület szakmai felelőse 
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Az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napokról készült sajtóközlemény 

a Kúria honlapján 
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Az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napokon 

elhangzott előadások  a Kúria intranetes felületén 
 


