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Keleti Károly 1867 
márciusában kelt 
javaslata alapján, 

a statisztikai osztállyal egy 
időben,

1867. május 25-én

létrejön a statisztika 
szakkönyvtára.
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1871: a Földmívelés-, 
ipar és 
kereskedelemügyi 
minisztérium 
osztályából 

önálló hivatal

1898: új épület
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A könyvtár 
bővítése
elmarad
(1937)
Elhelyezés a 
hivatal épületén 
kívül – elmarad
(1958)
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Átalakítás,
akadálymentesítés
2010–2012
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Mérföldkövek

• 1871: az első könyvtárnok

• 1897: kötelespéldány-jogosultság 
nyilvános könyvtár

• 1929: „második nemzeti 
könyvtár”

• 1956: önállóvá válás

• 1990: számítógépes katalogizálás

• 2012: kölcsönzési lehetőség 
minden magyar és uniós 
állampolgárnak
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Tevékenységünk pillérei

• A (szak)tudásközvetítés új eszközei

• Erőteljesebb részvétel a tudástermelésben: önálló 
kutatások és kiadványok

• Közösségi programok és kultúraközvetítés
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Szakkönyvtári szolgáltatások, kutatástámogatás

• Digitalizálás – Néda (Népszámlálási digitális adattár), 
Magyarország történeti helységnévtárai, Budapest Főváros 
Statisztikai Hivatalának közleményei, Magyar statisztikai 
évkönyvek stb.

• Magyar társadalomtudományi hivatkozások adatbázisa 
(Mathias) – Demográfia, Gazdaság és Statisztika, Statisztikai 
Szemle, Területi Statisztika

• Nemzetközi Statisztikai Figyelő – gazdaság, 

társadalom, demográfia, statisztikai módszertan
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Szakkönyvtári szolgáltatások, kutatástámogatás

• Magyar Statisztikai és Demográfiai Bibliográfia (MSDB) című 
szakirodalmi bibliográfia (monografikus kiadványok, analitikus 
rekordok, fontosabb hírek és interjúk)

• Saját kiadványok – A statisztika történetei (3 kötet – Portrék a 
magyar statisztika és népességtudomány történetéből), 
Magyarország történeti helységnévtára (1773–1808), Számok 
és történelem, a KSH és a könyvtár történeti monográfiája 

• MTMT-adminisztráció (2015-től a KSH részére is)

• Kéziratok (hagyatékok – hivatalvezetők, kiemelkedő 
statisztikusok, pl. Elekes Dezső, Kovács Alajos, Thirring Gusztáv 
és Lajos)
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Szakkönyvtári szolgáltatások, kutatástámogatás

• Előfizetett adatbázisok (pl. OECD Statistical Compendium –
OECD Selection, International Statistical Yearbook, Science 
Direct)

• Magyar és külföldi szakfolyóiratok (34 külföldi)

• Különgyűjtemények
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Fejlesztési irányok

•Digitalizált anyagok, tudásbázisok elérhetővé tétele egy 
felületről – repozitórium (katalógusban, felhő?)

•Hozzáférés optimalizálása hordozható eszközökre

•Személyre szabott szolgáltatások

•Speciális szolgáltatások célzottabb eljuttatása a felhasználókhoz

•Nemzetközi láthatóság növelése

•Felkészülés a szemantikus web követelményeire

•Megfelelő informatikai infrastruktúra – eszközök és integrált 
rendszer fejlesztése
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Egy kis statisztika
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Vélemények a könyvtárról

•„Gyönyörű környezetben imádnivaló és segítőkész 
könyvtárosok és RENGETEG jó könyv! Hát kell ennél több? :D” − 
Facebook, 2016. március 1.
• „Nagyon segítőkészek voltak velem :) Csak ajánlani tudom 
(Y)” − Facebook, 2016. október 18.
• „Nagyon szeretek hozzátok járni, minden szempontból. Sok-
sok jó könyv (újak is, régiek is), klassz olvasóterem, kedves 
könyvtárosok. :) Csak azt fájlalom, hogy sok-sok évig nem 
tudtam, micsoda kincsesbánya mellett járok el nap mint nap…” 
− Moly.hu, 2016. november 6.
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Könyvtár
mindenkinek
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Köszönöm a figyelmet!


