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Balogh Sándor
Az afrikai ismeretek hazai kútforrása
(Tájékoztatás a Magyar Afrika Tudástár létrehozásáról)

Biernaczky Szilárd, a 2007-ben alapított Afrika Magyar Egyesület, tavaly óta Magyar 
Afrika Társaság (AHU) tagságának, mondhatni, második nemzedékébe tartozik, tagsá-
gának kelte: 2008. Tehát már mint szervezetünk egyik tagja vetette fel néhány éve egy 
hazai elektronikus könyvtár ötletét, amelybe a sokféle diszciplínát magába foglaló hazai 
afrikanisztika teljes anyagát – természetesen fokról fokra – bele lehetne (kellene) foglalni 
– a 16. századi kezdetektől máig.

A Magyar Afrika Társaság az elképzelést magáévá tette, és vállalta, hogy költségtérí-
téssel, honlap (http://afrikatudastar.hu, vagy most már egyszerűen: http://afrika.hu, www.
afrika.hu) folyamatos működtetésével, szerverháttérrel segíti az AHU Magyar Afrika 
Tudástár (AHU MATT) megteremtését. A konkrét munka végül 2011/2012-ben kezdődött 
meg. Őszre készültek el az első elektronikus rögzítések. A honlap 2013 elején formálódott 
ki, kerültek fel rá az elsőként elkészült dokumentációk. És végül a Tudástár hivatalos 
bemutatására a májusi Afrika-rendezvények sorában, az Alexandra Könyvesház Lotz-
termében került sor 2013. május 29-én. 

De mi is valójában ez a magyar afrikai tudástár? Rövid összefoglalójaként a honlap 
bevezető szövegét idézhetjük:

Első magyar, szabad felhasználású, elektronikus, ágazati szakmai könyv-, tanulmány-, cikk-, doku-
mentum- és adattár

Az adatbázis magyar és idegen – angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz, és szükség 
szerint más – nyelveken készült publikációk (továbbá hangzó és vizuális anyagok) elekt-
ronikus könyvtára.

Az Afrikai Magyar Társaság (AHU) nonprofit civil szervezet, amely az oktatók, 
kutatók, diákok és érdeklődők számára hozta létre az itt elérhető elektronikus adattári 
szolgáltatást. Ennek célja kettős, szerkesztői mindenekelőtt sokoldalú és gazdag anyagú 
ismeretekkel kívánják elősegíteni a magyar afrikanisztikai kutatásokat, illetve kielégíteni 
a mind növekvő ismeretigényt, másrészt arra törekszenek, hogy feltárják az afrikai témájú 
hazai publikációs tevékenységet teljes dimenziójában a kezdetektől máig.

Ami a részleteket, illetve a konkrét célokat illeti:
1. a tudástár minden elérhető (régi, régebbi, újabb és mai) afrikai tematikájú, itthon 

vagy külföldön publikált, magyar vagy idegen nyelvű magyar szerzői munkát magába 
kíván fogadni,

2. hasonlóképpen minden külföldi szerző által készített, de magyar nyelven elérhető, 
illetve külföldi szerző idegen nyelven publikált, de Magyarországon kiadott (régi, régebbi, 
újabb és mai) írásművet fel kívánja venni anyagába,
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3. a szerkesztőség újabb elképzelése (és már gyakorlata is), hogy a magyar tudomány 
külföldi barátai mint vendégek számára is igény esetén helyet biztosít a tárban (a magyar 
tudomány külföldi barátai az afrikanisztikai kutatások területén – felcímmel), természetesen 
külön figyelmet fordítva egyrészt azokra, akik magyarországi tudóstalálkozókon vettek 
részt és magyarországi kiadványokban publikáltak, illetve azokra, akik nálunk tanultak, 
szereztek diplomát,

4. az Afrika Tudástár természetesen nyitva kívánja tartani kapuit a mai aktuális témák 
(politológia, diplomácia, gazdaság-kereskedelem, különféle szintű kapcsolatok) irányában 
is, ezen a területen azonban fontos és máshol is elérhető dokumentumok átvétele mellett 
olyan rejtve maradt, vagy csak kéziratban létező források felkutatására törekszik, amelyek 
aktuális praktikus ismereteinket bővíthetik,

5. ugyanakkor „a kezdetektől máig” gondolat jegyében a Tudástár szerkesztősége 
igyekszik a magyar művelődés történetéből kiásni azokat az elfelejtett értékeket, amelyek 
segíthetik napjainkban az Afrika felé fordulás folyamatát,

6. a technikai vonatkozásokat illetően a Tudástárba az egyes tételek lényegében egykép-
pen újraszerkesztve, pdf-formátumban, könnyen futtatható módon kerülnek elhelyezésre. 

Akik magáról a Tudástárról szeretnének bővebb ismeretekkel rendelkezni, azoknak 
figyelmébe ajánljuk, hogy a szerkesztőség elkészített egy részletes áttekintést a Tudástár 
mikéntjéről. Ez olvasható a Kultúra és Közösség egyik utóbbi számában (2014, IV. folyam, 
V. évf., 1. szám, pp. 37–49. old.), de elektronikus könyvtárunk anyagából is előhívható (B. 
Sz.: Magyar Afrika Társaság (AHU) – Magyar Afrika Tudástár (AHU MATT) elektronikus 
könyvtár (szakmai bemutatkozás, célok, feladatok és első eredmények, AHU MATT, 2014, 
pp. 1–30. old., No. 000.000.963, http://afrikatudastar.hu)

Hadd jegyezzem meg végül, az Afrika Tudástár anyagának kiépülését magam is, mint 
az AHU elnöke, folyamatosan nyomon kísérem. És úgy vélem, az máris talán a legjelentő-
sebb olyan hazai, közvetlenül hozzáférhető közismereti gyűjtemény, amelyből az immár 
54 országot, több ezer népet, nyelvet és kultúrát magába foglaló kontinens a tudás extra-
széles elektronikus országútján megközelíthető.


