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Messages of the history of reading
TÓTH Gyula
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 4. pp. 595 -  603.

In his essay the author deals with human factors of the library: readers and dif
ferent forms of reading. The books on the history of reading, by Roger Chartier 
and Alberto Manguel, published at the turn of the millennium in Western Europe, 
brought a revelation, because they have directed attention on a way of research 
into reading which is independent of the issues of writing. In the past millennia, al
ways aligning to the needs, mankind has created many ways of reading. The revo
lutions of communication -  i.e. the „switch” from rolls to codices, then from codices 
to printed books, or from printed materials to electronic formats -  always started 
by questioning the old rule. New formats came up as a replacement, an improve
ment, and resulted in their own „genres” only later. The literacy of new eras has 
always combined the old with the new. In our days, in the information age, new, 
corresponding reading methods and techniques have evolved again, which make 
us reconsider the role of reading both in cognition, and in learning. The history of 
reading points out for us rules that are valid not only in reading and communication, 
but in accessing and managing knowledge, in learning and thinking as well. Many 
issues of library history must be reconsidered too in the context of the history of 
reading. Today education must -  in co-operation with libraries -  convey new read
ing forms, such as non-linear (electronic) reading, browsing and scanning read
ing, reading and interpreting image and text together, the use of electronic search 
tools, critical thinking on information from combined searches, etc.
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The symbolic interpretation of informa
tion transfer
VÖRÖS Klára
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 605-612.

The study is interpreting the process of information 
transfer as a symbolic object, because its relation- 
character makes it appropriate for symbolising human 
relations as well. The term ’symbol’ is used as in the 
anthropology of Geertz, and is seen as a cognitive tool 
for interactions in the library or related to the library. 
In the information transfer, under any ICT condition, 
there is a relation, a problem, a task, an apparatus 
and a symbolic background involved. This symbolic 
environment is analysed by the study in the segment 
of structural space, text space, semiotic space, rela
tional, mediation and moral space. The most impor
tant findings are that the information transfer in the 
structural space makes up a hierarchical organisa
tion, where a logical sequence predominates. The el
ements of information transfer have a function in the 
structure as a whole, and are factors of the relational 
system determined by the whole. Information transfer 
and its outcomes are semiotically seen as a useful 
text holding information. To every information trans
fer belongs a cognitive meaning. Information transfer 
is a complex of meaning: it is an organised, analys- 
able, and a meaning-creating activity. As a semiotic 
process it means, that both partners in the process, 
the librarian (the mediator) and the user (asking for 
information) will become subjects of interpretation pro
cesses, and in both parties meaning-creations are be
ing fulfilled. The question „what does it mean to be a 
good librarian” is also an ethical problem. The library 
is becoming from a mechanism to a space full with 
energy while solving its societal tasks, and the content 
of its activities and services changes from working to 
a metaphor through human relationships.

Five Hungarian search engines: preci
sion and recall
TÓTH Erzsébet
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 613-636.

The study presents the findings of an empirical analy

sis which has compared the retrieval effectiveness of 
Hungarian search engines. Precision and recall meas
ures express mostly the effectiveness of information 
retrieval systems, therefore the author analysed the 
relevant Hungarian search engines on the basis of 
these two attributes. In the examination of precision 
she considered only the first 60 hits for the queries, 
and analysed precision from the aspect of usage (us
age meaning how many relevant web pages were re
trieved to various queries by the search engines in 
the first, second, and third 20 hits. The examination of 
recall was done on the basis of relative recall known 
from literature. Altogether five Hungarian search en
gines were analysed: AltaVizsla, Fleuréka, Origo- 
Vizsla, Kurzor and Góliát. Queries were executed with 
these search tools in Hungarian on five topics.

János Szentmihályi Centenary
SZABÓ Sándor
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 6 3 7 - 640.

The author recalls the memory of János Szentmihályi 
(1908-1981), one of the greatest personalities of the 
Hungarian bibliography and library science, a profes
sor at the University of Budapest. Szentmihályi be
gan his career in the reader services department of 
the University Library in Budapest, later he worked 
for the National Széchényi Library. He has acted as 
a faculty member for almost 25 years at the LIS de
partment of the Eötvös Loránd University Budapest. 
Many generations of librarians have learnt from him 
the basics of the bibliographical and reference work. 
His main fields of research were the theoretical issues 
of national bibliography and the control of hungarica 
literature. He edited Hungarica Külföldi Folyóiratszem
le (a quarterly registering current Hungarian publica
tions abroad). As a bibliographer he called attention 
to the theoretical and practical problems of bibliogra
phies, and was interested in the issues of scope and 
completeness in collecting bibliographical data. As 
a professor he took part in shaping the librarian ca
reer and in the activity of the FID (International Fed
eration for Information and Documentation) Training 
Committee as well.
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The Journal Népművelés (1906-1918) on 
libraries in the first two decades of the 
20th century, Part 1
SONNEVEND Péter
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 641 -  658.

During the time of the Austro-Hungarian Empire 
(1867-1918) Hungarian librarianship had originally 
only one professional journal, Magyar Könyvszemle 
(f. 1876). In 1906 a new journal has started under the 
title Népművelés, a journal for education and culture, 
edited by the mayor of Budapest, Ödön Bárczy, a re
searcher in pedagogy, Ödön Weszely, and an author, 
Ödön Wildner. The articles related to librarianship 
have not yet been explored within the rich subject of
fer of the journal. The journal was very popular with 
intellectuals and has made them, first of all teachers, 
aware that Hungary needs better libraries, and the re
ports about good examples from abroad may serve as 
a good starting point. After describing the first period 
of the journal and the editors’ principles, the author 
analyses the first year’s library-related topics: mod
ern public libraries (with outlook to France, Germany 
and the UK), school libraries, reading lists for young 
people, and quotes from the articles published be
tween 1907 and 1910.

Round table on the future of LIS educa
tion in Hungary
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 659 -  662.

A round table session was organised on August 26, 
2008 by the University of Debrecen (Department Li
brary and Information Technology) for LIS depart
ments in Hungary, which led to releasing a joint state
ment summarising in 14 points higher education’s 
main tasks for the future.

MESSAGES FROM THE PAST... FROM ABROAD

HILLENKÖTTER, Kristine: A virtual spe
cial library for book history, library  
and information science from Germany 
(Translated by Lajos Murányi)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 663 -  669.

A new portal was presented at one of the sessions 
of the German Library Association’s conference in 
Leipzig in April 2007, as part of a DFG project, built 
up in co-operation by five partners for researchers, 
students, librarians and interested laymen.

DÉVAI Péter: A new library journal for 
the profession: Journal of Web Libra
rianship
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 670 -  675.

The Haworth Press started in 2007 a new journal 
that publishes material related to all aspects of librari
anship as practiced on the World Wide Web, includ
ing both existing and emerging roles and activities of 
information professionals in the Web environment. 
The review describes the first issue of the journal 
in detail.

BOOK REVIEWS

A new LIS handbook from Italy
Biblioteconomia: guida classificata. Diretta da Mauro 
Guerrini. Milano, 2007.

(Reviewed by Anikó Dudás)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 677-682 .
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Search! How Google and its rivals re
wrote the rules of business and trans
formed our culture?
BATTELLE, John: Keress! Hogyan alakítja át 
kultúránkat, üzleti életünket a Google és az inter
netes keresés? Budapest, 2006. (Reviewed by Péter 
Dévai)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 683-691.

An etiquette for librarians
FODOR Péter- HAVAS Katalin: Könyvtári etikett. Bu
dapest, 2007. (Reviewed by Gabriella Szabó)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 692 -  694.

Honoured librarians 2005-2008
(compiled by Gyula GERO)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 6 9 5 - 708.

FROM FOREIGN LIBRARY 
AND INFORMATION  
JOURNALS
(Abstracts)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 
4. pp. 709 -  767.

Búcsúzunk lapunk műszaki szerkesztőjétől, grafikusától, a folyóirat borítójának, belső' tipográfiá
jának megújítójától, Gero Évától (kollégánk, dr. Gerő Gyula ny. főszerkesztő lányától), 
aki 53 éves korában, 2008. november 11-én hunyt el gyógyíthatatlan betegség következtében. 
Eleven eszére, vidámságára, jó humorára és példamutató lelkiismeretességére emlékezni fogunk.

4 szerkesztőség

Europeana - Európai Digitális Könyvtár
2008. november 20-a óta üzemel az európai digitális könyvtár, az Europeana. A 2010-ig 

teszt üzemmódban működő digitális könyvtárat az első napok rohama annyira „kimerítette", 
hogy egyelőre csak a weboldalon lévő (http://www.europeana.eu) videóból lehet elképzelni,

mit fog majd nyújtani.
A digitális könyvtár máris 2 millió digitalizált kulturális tételt (könyveket, folyóiratokat, 
kéziratokat, festményeket, fotókat, filmeket, zeneműveket stb. ) tartalmaz. A következő 

két évben 69 millió euró áll rendelkezésre a fejlesztésekre, s a próbaidőszak végére 
10 millió tételt (tárgyat) tartalmaz majd.

Az Europeana célja, hogy a 27 európai ország könyvtárainak, múzeumainak,
levéltárainak anyagait

-  hasonlóan az ókori alexandriai könyvtárhoz -  összegyűjtsék, és a világhálón 
mindenki számára hozzáférhetővé tegyék.

Az Europeanat a franciák indították 2007-ben el a portugálok és a magyarok támogatásával. 
Később valamennyi európai ország csatlakozott a programhoz.

(Grebot Ágnes levele Kotolist, 2008. nov. 23. és a http://itcofe.hu/hir/europeona alapján)
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Az olvasástörténet
üzenetei
TÓTH Gyula

Lassan öt éve, hogy a szakmával csak áttételesen, többnyire a szaksajtó 
útján tartok kapcsolatot. Az utóbbi időben ezekben tallózva az a benyo
másom alakult ki, mintha csupa Bernstein lenne a hangadó; nem a zene
szerző és karmester, nem is a sakkozó, hanem Eduard, akinek szállóigévé 
lett mondása szerint: mozgalom minden, a végcél semmi. ” (Németül
jobban hangzik: „Das Endziel ist nichts, die Bewegung alles”.) Miköz
ben egyre több és számomra egyre érthetetlenebb számítástechnikai és 
menedzsment-cikk jelenik meg, a végcélról, az olvasóról, kiszolgálásáról 
kevés szó esik. Eddig abban a tudatban éltem, hogy a könyvtár jelenlegi 
és jövőbeli, valóságos és lehetséges olvasóiért van. Röviden: mintha az 
eszköz lenne a cél.
Ezért fogadtam el a felkérést, hogy olvasástörténetről beszéljek, mert az 
olvasóról, az olvasásról szólhatok, vagyis a könyvtár emberi oldaláról.* 
H ajói értem a vándorgyűlés szervezőit, a délelőtti program a könyvtár 
történetiségéről szól. Tehát a 21. század könyvtárát a reneszánsz évben a 
rendszeresen megújuló egyetemes könyvtár reinkarnációjaként kezelik. A 
tizennégy évvel ezelőtti vándorgyűlésen, szintén itt Vas megyében, Körmen
den volt szerencsém kifejteni, hogy „a könyvtárak egyidősek az emberiség 
történetével, tehát az emberiség tudatos korszaka és a könyvtár, a történe
lem és a könyvtár egymástól elválaszthatatlanok.” Hozzátettem még, hogy 
„amíg a könyvtár őshivatását teljesíti az emberek számára, addig mindig 
megtalálja a technika és az információhordozók új kihívására is a választ, 
s azok nem sírásói, hanem segítői lesznek feladata teljesítésében.”1

*  A tanulmány az MKE 2008. évi szombathelyi vándorgyűlésének ún. kisplenáris ülésén 
elhangzott előadás jegyzetekkel bővített, szerkesztett változata.
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<®> TÓTH GYULA <®>

Az olvasástörténet segítségével ez a hitem azóta 
még inkább erősödött. Sajnos, az utóbbi évek 
Magyarországán mindenki azt akarja elhitetni 
velem, hogy a történelem vele kezdődött.

1994 őszén olvastam Roger Chartier számomra 
a hazai szakirodalomban új hangot, új megkö
zelítést jelentő írását a BUKSZ-ban.2 Igazán 
új gondolkodásom az ezredfordulón megjelent 
olvasástörténeti könyveket olvasva kezdődött.3 
Lenyűgözött, amikor a német kiadásból meg
tudtam, hogy az 1995-ben először olaszul meg
jelent esszékötetet 1997-ben követte a francia, 
1999-ben szinte monográfia-szerűen a német, s 
ugyanabban az évben az angol, majd 2000-ben 
a magyar is. A másik olvasástörténetet jegyző 
Alberto Manguel a német változat bevezetőjében 
méltatta a világsikert aratott tanulmánykötetet. 
,jüoger Chartier az olvas Őstörténeti kutatás ala
pítója, nélküle nem lenne ’Az olvasás történe
te. ’[...] ez a tudós könyv a mindennapi olvasók 
története, melyben elődeink olvasási szokásait 
élhetjük át, s általa mi, a 21. század küszöbének 
olvasói magunk is jobban megérthetjük a tanu
lást.” Az olvasás kultúrtörténete... szerkesztői 
bevezetőjében pedig ez olvasható: ,glz olvasás 
történetírását régtől fogva kétféle megközelítés 
határozza meg: az egyik a hagyományos iroda
lomtörténetet akarná meghaladni vagy félretol
ni, míg a másik az írás használatának társada
lomtörténetét kívánná megírni.[...] Az olvasás 
történetének általunk e könyvben felvázolt metó
dusa a különféle történeti megközelítések ötvö
zésére törekszik. [...] A társadalmak igen korai 
időtől, a görög világtól kezdve az írás, a szö
veg, a könyv társadalmai voltak, s ilyenformán 
az olvasás társadalmai is. Az olvasás azonban 
nem valamely történetiség nélküli antropológiai 
állandó, s a Nyugat emberei sem olvastak min- 
dig egyazon módon. Többféle modell vezérelte 
olvasási gyakorlatukat, s az olvasás többféle 
forradalma formálta gesztusaikat és szokásai
kat. Ezeket a modelleket és forradalmakat kísérli 
meg leltárba venni és megérteni e könyv. ” Egy 
év múlva megjelent magyarul Manguel könyve 
is, amely nem kronológiai elrendezésű, hanem

inkább a sokféle olvasás tematikai foglalata, 
hiszen az olvasó sem a szerző első könyvével 
kezdi. A hazai fordítások most dicséretesen rövid 
idő alatt követték az eredeti műveket.
Több -  mi tagadás, többségük nem könnyen 
hozzáférhető -  írásban kíséreltem meg össze
foglalni olvasástörténeti olvasmányaim törté
netszemléletemet változtató, s mi több: a jelen
kori jelenségekre számomra magyarázattal is 
szolgáló hatását.4

Nagy hasznát vettem új olvasástörténeti isme
reteimnek a Horváth Tibor és Papp István által 
szerkesztett kézikönyv 3. kötete, A könyvtár 
történeti szerepváltásai c. fejezetének a meg
írásában. A hagyományos könyvtártörténetet 
közlés- és olvasástörténeti összefüggésükben 
kíséreltem meg újragondolni. Hitem szerint a 
régi felfogástól eltérő, más könyvtártörténeti váz 
született. A hagyományos könyvtártörténet az 
írásművei, gyűjteménnyel: tárolásával, rendsze
rezésével foglalkozott, így a megőrző könyvtár 
történeti hátterét írta le.
A kezdetektől igazolható: a közlési forradalmak 
előbb megkérdőjelezték a régit, az új a pótlás/ 
helyettesítés, a tökéletesítés/jobbítás szándéká
val született, a régit akarta helyettesíteni. Csak 
később teremtett saját „műfajokat”. Sajnos, nem 
eléggé tárgyalt, feltárt, hogy történetük során a 
könyvtárak miként reagáltak a rögzítés-tech
nika változásaira, új hordozók megjelenésére, 
térnyerésére. De valószínű, a könyvtár lassan, 
megkésetten, pótlásként, kiegészítésként fogadta 
be az újakat, és akkor váltak gyűjtése elsődleges 
tárgyává, amikor új tartalmat (vagy új módon) 
hordoztak. A közlés- és tudás őrzés története fel
fogható az egyikről a másikra történő „ átiratok” 
történeteként is. Az olvasástörténet tanulmányo
zása árnyaltabb, az ún. használói könyvtár törté
neti képét eredményezi. S valószínű bizonyíték 
arra is, hogy a könyvtár számára a tartalom és 
kevésbé a hordozó a fontos. Úgy tűnik: az új in
tegrálása a mához közeledve mind kisebb inter
vallumot igényel. (A nyomdászatra pl. közel egy 
évszázad múltán reagáltak a könyvtárak.) 
Említett olvasmányom óta a hazai olvasástör
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ténet művelői közé sorolom mindenekelőtt Fü
löp Gézát Lényegében a Chartierék kötetének 
szerzőivel egy időben, róluk aligha tudva, hiszen 
nem hivatkozott rájuk, az 1970-es években ol
vasástörténetet írt a felvilágosodás és a reform
kor időszakáról.5 Fülöp Géza könyvének meg
jelenése után6 1979-ben indult Keserű Bálint 
és Monok István vezetésével a 16-17. századot 
vizsgáló szegedi műhely szinte azonos forrá
sokat használó, azonos módszereket alkalma
zó kutatása, mely a korábbiakat számottevően 
megváltoztató eredményeket hozott.7 (Bizony
nyal nem véletlen, hogy a Chartier és Cavallo 
szerkesztette kötet fordításának lektora Monok 
István volt.)
A következőkben néhány írásom -  főleg Az 
„olvasásbeliség^ történetének üzenetei (2002), 
valamint Az olvasás „ tágulása ” és az olvasni tu
dás (2006) -florilégiumszerű (szemelvénygyűj
temény) összefoglalását kínálom, mai facilitátor 
-  a tanulmányozást előkészítő, megkönnyítő re
neszánsz kori tájékoztató -  módjára Fülöp Géza 
emlékének és az Önök figyelmébe ajánlva.

A külföldi szakirodalom megismerése és for
dítása mellett és után némileg megélénkült 
a hazai olvasástörténeti írások közreadása. 
Örömmel figyeltem fel arra, hogy a néprajz 
művelői is érdeklődnek a téma iránt. Az olva
sástörténet művelése, az egyre több tanulmány, 
monográfia megjelenése talán az olvasás tár
sadalmi jelentőségének felismerését jelenti. A 
20. század végéig a közbeszédben ími-olvasni 
tudásról, alfabetizációról, írásbeliségről, újab
ban könyvbeliségről, könyvbeli emberről esett 
szó. Az olvasásról kevesen, keveset szóltak. 
Csak közbevetőleg: az olvasástörténet is azt 
támasztja alá, hogy a könyvbeli embert nem 
Gutenberg találmánya teremtette meg, mint azt 
a pszichoanalitikusok állították, de nagyban 
hozzájárult! A könyvbeliség már a kódexek 
megjelenésével elkezdődött. Az olvasástörténet 
szempontjából a tekercsről a kódexre való átté
rés nagyobb változás, mint a kódexről a nyom
tatott könyvre; az olvasásban nagyobb változást 
jelent a gördülő tekercs használatához képest a

lapozható kódexé, mint a kódexről a magát soká
ig kódexnek láttatni akaró a nyomtatott könyvre 
való áttérés. (Az olvasás szempontjából a kódex 
is könyv.) A korábbi gyakorlat annak az iroda
lomtörténeti felfogásnak felelt meg, amely a 
művet és a szerzőjét, illetve az írásmű hordozó
ját tekintette vizsgálódása tárgyának. Változott 
a helyzet, mióta a nálunk Horváth János és má
sok nevével fémjelzett irányzat harmadikként 
beemelte az irodalom fogalmába az olvasót, a 
befogadót is. Az olvasás társadalom- vagy kul
túrtörténetének mind alaposabb megismerése 
indokolja, hogy az olvasás/beliség kiszabadul
jon az írás/beliség alárendeltségéből, és önma
gában megálló, vizsgálható emberi cselekvés 
és társadalmi gyakorlat rangjára emelkedjék. 
Kétségtelen, az írás és olvasás elválaszthatatlan 
ikerszavak, egyiknek a másik nélkül nincs ér
telme és fennmaradási lehetősége. Az olvasás 
történeti vizsgálata kimutatta, az írás és olvasás 
az emberiség múltjában úgy kapcsolódott össze, 
hogy el is váltak egymástól. Ha abból az állítás
ból indulunk ki, hogy az alfabetikus írás a han
gos közlés rögzítése (Balogh József az írás révén 
„megdermedt szó”-ról írt a 20. század elején), 
mégpedig azért, hogy hangosan olvashatóan és 
bármikor, korlátlanul ismételhetően közölhető 
legyen, úgy a köznapi gondolkodásban reprodu
kálásra leértékelt olvasás sem pusztán járulékos, 
technikai elem, hanem társtényezővé lépett elő. 
Az olvasás története azt mutatja, hogy az olva
sásnak a dekódolással, sőt a néma olvasással 
való azonosítása leegyszerűsítés. Az olvasás 
önmagában megálló és vizsgálható tevékenység. 
Az emberiség az írás/olvasás évezredeiben, a 
mindenkori igényekhez-szükségletekhez rendel
ten számos olvasásmódot hozott létre, minként 
az írásműveknek is sokszínűsége alakult ki, és 
mindmáig alakul is.
Célszerűnek látszik, legalábbis nem hibás az 
olvasásbeliség fogalmának bevezetése és hasz
nálata. Az olvasásbeliségnek mint társadalmi 
jelenségnek a tanulmányozása hozzájárulhat 
az emberi kultúra múltjának megismerésé
hez, mindenkori trendjeinek megértéséhez. 
Az olvasás ebben a tágabb értelemben olyan
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megismerési mód és forma, amely magában 
hordozza az ismeret kiválasztását, értékelé
sét, rendszerezését, és hozzájárul az ismere
tek megismeréséhez, tudássá alakításához. Az 
ilyen célú olvasásnak korán sajátos technikái 
és módszerei, időnként sajátos elmélete alakult 
ki. Az olvasói szokások jellemzőek, különbö
ző korok leírhatók olvasásbeliségük jellemző
ivel. (Az olvasásbeliség lényegi vonásait Az 
„olvasásbeliség” történetének üzenetei... c. írá
somban bővebben kifejtettem.)

A közel három évezred alatt az olvasásnak sok
féle módja, technikája, módszere alakult ki. 
Részletezésükre most nincs mód, a szakiroda- 
lomhoz irányítjuk az érdeklődőt: az igazolást 
keresőt csakúgy, mint a kételkedőt. Nincs mód 
a különböző korok olvasásának bemutatására, 
és arra sem, hogy a különböző korszakokat ol
vasásukkal jellemezve megtárgyaljuk. Néhány 
általánosítás viszont megengedhető. Az egyér
telmű, hogy az olvasásmódok (pl. hangos, mor
moló, csöndes) és a különböző célú olvasás (pl. 
örömszerző, élvezeti, voluptas olvasás, illetve 
az utilitas, vagyis a haszon- és előnyszerzés
ből, érdekből való stb.) nem egymást váltják, 
az olvasás fejlődéstörténete nem lineáris, nem 
olvasásmódok és technikák egymásutánja. Az 
alapvetők viszonylag korán kialakultak, mintegy 
állandónak bizonyultak, különböző mértékben, 
de a legtöbb korszakban jelen voltak. A válto
zás az arányok és a hangsúlyok módosulásában 
mutatkozik meg. Az ikonográfia és a leírások 
már az ókori olvasás sokszínűségét mutatják: 
olvasás magányosan és hallgatóság előtt, a tanító 
iskolai felolvasása, a szónok, amint írásból tartja 
beszédét, a kocsiján utazó olvasó, heverő vacso
ravendég felolvasást hallgat, az oszlopcsarnok 
alatt állva vagy ülve olvasó fiatal (igen!) lány; 
olvastak vadászaton és éjszaka, hogy elűzzék az 
álmatlanságot stb.
Az olvasás története a görögöktől (a betűírástól) 
a 19. század derekáig kidolgozottabb -  a meg
előző időszakra inkább sejtések vannak, a ké
sőbbiekre vázlatosság jellemző. Az olvasástör
ténészek két olvasási forradalmat jelölnek meg,

a 12. századra és a 18. század második felére; a 
harmadik is sejthető (20. század), de jellemzői 
még nem kristályosodtak ki.
Az első forradalmat elsősorban az olvasás el- 
csöndesedésével, a másodikat az intenzív ol
vasásról az extenzívre való átváltással, minde
nekelőtt a polgári olvasóközönség kialakulásá
val írják le. A „forradalmakat” (itt is!) célszerű 
idézőjelbe tenni. Inkább permanens vonásaikkal 
jellemezhetők, inkább evolúcióról, mint revolú- 
cióról lehet szó. Huzamosabb készülődés után 
új vonások kerültek előtérbe, mások -  gyakran 
búvópatakként -  ismételten előbukkannak. Nin
csenek „tiszta” időszakok, az olvasás története 
tele van együttélésekkel, átmenetekkel, az egyes 
korszakok elsősorban domináns vonásaikkal jel
lemezhetők. Például a sokfélét olvasó extenzív 
olvasók, ha feltűnő kuriózumnak is számítottak, 
jelen voltak mind az ókorban, mind a középkor
ban, ahogy az extenzív olvasó gyakran vissza 
is váltott az intenzív olvasásra, vagyis újra és 
újra olvasta -  immár nem lelki táplálékát vagy 
tanulmányi anyagát, hanem -  kedvenc regé
nyét. Mindkét forradalom jelentékeny olvasó
bővüléssel járt, kapcsolatba hozható az előbbi 
a nyomdászat, utóbbi a nyomdászat technikai 
forradalmának kiváltásával.

vöy
A nyugat-európai olvasási kultúra történetét ta
nulmányozva, arra a következtetésre jutottam: 
az olvasásra is érvényesek az emberi közlés tör
vényszerűségei. Utóbbiakat ismereteim szerint 
a hazai szakirodalomban a könyv és a könyvtár 
társadalmi szerepét tárgyaló előadásában Ko
vács Máté fejtette ki először 1960-ban, mintegy 
McLuhan elméletére is előre (?!) válaszolva.8 
Az olvasásra, olvasásmódokra, módszerekre, 
technikákra ugyanúgy jellemző, miként a be
szédet is megelőző technikáktól az íráson és 
nyomtatáson át a legújabb elektronikus közlési, 
ismeretrögzítési, közvetítési technikákra is, hogy 
a mindenkori közlési és közvetítési rendszerek 
magukban foglalják a valaha létezett összes 
technikát és módszert. Az olvasás területén sem 
bizonyultak a régiek fölöslegesnek és helyette- 
síthetőknek, hanem minden lényegi változáskor,
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új olvasási mód és technika keletkezésekor, az 
olvasással kapcsolatos társadalmi gyakorlat új
rarendeződésére került sor. Az emberiség, kü
lönböző csoportjai, az egyes ember az ez idáig 
kialakított valamennyi olvasásmódot, olvasási 
módszert hasznosítja. Olvasástörténeti törvény- 
szerűségnek tűnik, hogy az új korszak írásbe
lisége mindinkább sokszínűvé válik, egyesíti a 
régit és az újat. Ezért megismerésük és megis
mertetésük szükségszerű és nélkülözhetetlen. 
Az olvasás történetéből kiolvasható jó  hír, hogy 
az új rögzítési és közvetítési technikákkal egyi
dejűleg, új hordozók születésével, jelenkorunk 
ismét sajátos és az új körülményekkel adekvát 
olvasásmódokat és technikákat fejlesztett ki, várt 
el az új információs korszak viszonyai között. A 
jelen mindig az új és régi -  nem ritkán kemény 
-  küzdelme közepette kialakított új szereposz
tásban született meg. Számos jel szerint ma is 
ennek, vagy hasonlónak vagyunk részesei.
„A történelem sehol másutt nem ismétli magát 
annyira, mint az olvasás történetében, ahol az 
olvasók minden új generációjának ugyanazo
kon a tanulási és felismerési fázisokon kell ke
resztülmennie, mint elődeinek’ -  írta Malcolm 
Parkes a koraközépkor monasztikus olvasási 
gyakorlatáról írt tanulmánya összegzéseként 
a már hivatkozott olvasástörténeti esszégyűj
teményben. Az olvasástörténet tanulmányo
zásának másik üzenete számomra az, hogy az 
egyes ember egyéni gyakorlatának kialakítása, 
fejlődése, olvasási módjának és technikájának 
elsajátítása során -  persze rendkívüli módon 
lerövidítve, történetileg viharos gyorsasággal! -  
nagyjából ugyanazt az utat járja be, amit az em
beriség már bejárt. Az emberpalánta ugyanúgy 
a némaságból indulva, mozgással és mimikával, 
sőt sírással történő „beszédtől”, közléstől jut el 
a szóbeliséghez, majd ettől sajátos, változatos, 
sokrétű írásos és olvasásos életszakaszába lép 
át. Ezen belül a hangos olvasástól a mormolón 
át a csöndes olvasásig tartó folyamat is erősen 
hasonlít a törzsfejlődéshez. Abban is fennáll a 
hasonlóság, hogy szükség esetén és a maga he
lyén valamennyit hasznosítja. Ezért ma már el 
kell sajátítania a modern rögzítési és közvetí

tési technikáknak, új írásmódoknak megfelelő, 
mindenki számára nélkülözhetetlen „olvasási” 
technikákat, olvasásmódokat.
Korunkban új írásbeliség jött létre, mellyel adek
vát olvasási technikákat kell kialakítani, illetve 
máris új olvasásbeliség alakult ki. Emiatt igye
keztem meggyőzni egyik írásom9 olvasóit, hogy 
újra kell gondolni az olvasás szerepét a megis
merésben, tanulásban, személyiségfejlesztés
ben, a mindennapokban. Az oktatásnak rég túl 
kellett volna lépnie a grafikus jelek feloldásának 
elsajátíttatásán, el kellett volna jutnia az értő ol
vasáshoz, melybe beleértendő az ismeretek és 
hordozóik kiválasztása, értékelése és az egyén 
ismeretanyagába integrálása. Vagyis az iskolá
nak újra kell gondolnia a „kitágult” és rendkívül 
sokféle, sokrétű olvasás korában az olvasásra 
való felkészítés kereteit, módszereit, eszközeit. 
Ezt minden korszak elvégezte.
Az én olvasatomban az olvasástörténet azt üzeni 
a mai kor iskolájának, a szülőknek és az egész 
társadalomnak, hogy a tanítás-nevelés feladata 
megtanítani
-  a grafikai jelek dekódolásával a hangos, a mor

moló, a csöndes/néma olvasásra;
-  a lineáris olvasás mellett a nem-lineáris (elekt

ronikus, számítógépes) olvasásra, a teljes szö
vegű olvasás mellett a pásztázó/kereső olva
sásra;

-  a szövegolvasás mellett a képi ábrázolás (il
lusztráció, képi közlés), a táblázatok, grafiko
nok -  szöveggel együtt történő -  olvasására;

-  a szépirodalom (és külön annak egyes műfa
jai) és a tudományos és ismeretközlő iroda
lom olvasására;

-  a könyvek számos fajtája, kézikönyvek, lexi
konok, szótárak stb. használatára, a hírlapok, 
képes lapok, folyóiratok olvasására (ez utóbbit 
a Ratio Educationis egyszer már elrendelte, s a 
19. században a középiskolák végezték is!);

-  az írásos-nyomtatásos, a kép- és hangrögzítés, 
film és televízió által létrehozott, az újabb és 
újabb elektronikus dokumentumok olvasá
sára;

-  a keresésre (katalógusok, bibliográfiák, reper
tóriumok, indexek, újabb visszakereső rend
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szerek manuális és számítógépes változatai
ra), az értékelésre, kiválasztásra és a szerzett 
ismeretek és információk személyessé tételére; 
az ismeretszerzés technikáira, a kombinált (lá
tott-hallott, olvasott, megfigyelt) úton-módon 
szerzett ismeretek ütköztetésére, saját követ
keztetés levonására és tudatossá tételére;

-  egyáltalán: az olvasásmódok és technikák he
lyes megválasztására, ötvözésére.

Hangsúlyozom, ez különböző iskolafokozatok 
feladata. A könyvtárak és könyvtárosok jussa 
ebből az, hogy ezt elősegítsék, gyakoroltassák 
be -  egyáltalán a feltételeket biztosítsák, ameny- 
nyire lehet saját gyűjteményből és helyben, vagy 
távolról és táguló rendszerük útján. (Netán az 
eredetinél bővebb tematikával oktassák a könyv
tárhasználatot.)

iSr££\

Az olvasástörténet meggyőzően érvel amel
lett, hogy a jelrendszer dekódolása nem pusz
tán a hangok, szavak, mondatok stb. újbóli 
„kihangosítása”, feloldása. Az olvasás az üze
net újraalkotása, értelmezése és befogadása, 
melyben nem kis szerepet játszik az olvasó 
szociokulturális helyzete, ugyanazon szemé
lyek pillanatnyi értelmi és érzelmi diszpozíció
ja. „Minden új olvasmány a korábbiakra épül”
-  írta Manguel. Közhely, ámbár nem mindig és 
nem eléggé következetesen érvényesített megál
lapítás, hogy ugyanannak az írásműnek számos 
olvasata van. Szintén Manguelnél olvasható, 
hogy „az olvasók száma mindig meghaladja az 
őket generáló szövegekét.” Ugyanő mutatott 
rá az olvasás teremtő voltára is. Szerinte már 
Konstantin császár tudatában volt ennek, és rá 
hivatkozva fejtette ki könyvében az olvasónak 
ebben a folyamatban nem passzív, hanem igen
is alkotó szerepét: Konstantin „azt fedezte fe l 
örökre szóló érvénnyel, hogy az olvasó képes
ségei és vágyai a szöveg jelentését gazdagítják. 
A szöveggel szembesülő olvasó olyan üzenetté 
tudja transzformálni a szavakat, amelyek a szö
vegtől és szerzőjétől történetileg független kér
dést fejtenek meg a számára. A jelentésnek ez a 
lélekvándorlása hol gazdagítja, hol szegényíti a

szöveget, de minden esetben átitatja az olvasó 
körülményeivel. Tudatlansága, hite, intelligen
ciája, ravaszkodása, cselei és megvilágosodása 
révén az olvasó újraírja a szövegét, [...] önmaga 
számára újraalkotja. ”
Ide is kapcsolható olvasástörténeti üzenet: a 
források tanúsága szerint már az ókori Görög
országban kialakult az olvasás különféle gya
korlata, amelyek különféle kompetenciákhoz, 
funkciókhoz kötődtek, azokhoz pedig eltérő 
könyvgyűjtemények, könyvtárak. Feltételez
hető valamiféle kapcsolat az ókorban, főleg 
Rómában kialakult utilitas és voluptas olvasás, 
valamint a római könyvtár kettőssége, a görög 
és a latin irodalomra felbontása között: a görög 
tudományosság adta a haszonelvű, a latin iro
dalom pedig a gyönyörködtető olvasmányokat. 
A kétféle olvasás különösen szembetűnővé a 
reneszánsz idején vált, de máig végigvonul az 
olvasás/könyvtárak történetén. Miként a tema
tikus elrendezés is.
Az olvasástörténet azt is feltárta, hogy már a 
rómaiak körében jelen volt az ún. keresztbe 
olvasás: a művelt olvasott „hozzá nem méltó” 
irodalmat, a kevésbé művelt pedig „neki nem 
valót”, és azt műveltsége színvonalán fogadta 
be. Az olvasás már csak ilyen: régtől rétegzett. 
(Akár az irodalmi alkotások!)

/5?shCgy

A bemutatott olvasástörténeti törvényszerűsé
geket tovább általánosítva, nemcsak az olvasás 
és a kommunikáció, hanem az ismeretszerzés és 
-kezelés előfeltételeként az olvasás, a tanulás és 
a gondolkodás közös törvényszerűségeire buk
kanunk. Ismételten Manguelt idézhetjük: „Tz ol
vasó ’megszólaltatja ’a nyomon követett szöveg 
értelmét a tanult jelentésektől, társadalmi kon
vencióktól, korábbi olvasmányoktól, személyes 
tapasztalattól és magánízléstől meghatározott, 
roppantul bonyolult módszert alkalmazva. [...]E 
bonyolult folyamat során az olvasók gondozzák 
a szöveget, [...] olvasás közben úgy hozzák létre 
a jelentést, hogy kapcsolatokat építenek ki tudá
suk, felidézett élményeik, ill. az írott mondatok, 
bekezdések és passzusok között. [...] A kutatók
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egyelőre sok mindent nem tudnak, de sokuk meg 
van győződve róla, hogy az olvasás éppolyan 
komplex, mint a gondolkodás maga. ”
A mai tanulásmódszertan és a gondolkodás is 
mindinkább kitüntetett helyet szán -  a kész is
meretek átadása mellett, sőt egyre inkább he
lyette! -  annak az útnak a bejárására, amelynek 
révén a felnövekvő ifjú, (és a kevésbé ifjú is!) 
elsajátítja azokat az ismeret- és tudásszerzési, 
értékelési és feldolgozási módszereket, techni
kákat, amelyeket az emberiség ugyancsak törté
nelmi útja és olvasási gyakorlata során alakított 
ki. Az olvasástörténet tanulmányozása (is) azt 
igazolja, hogy az ember régi kultúrája váltása
kor és az új kultúrába való beilleszkedése során 
megőrizte, de egyúttal ki is bővítette, egyre szé
lesebb repertoárúvá tette olvasási gyakorlatát. 
Az utilitas és a voluptas olvasásnak nemcsak 
múltja van, de jövője is, amennyiben éppilyen 
biztos jövőt jósolnak a kultúrtársadalmak az 
írásnak. Múltra, jelenre, jövőre vonatkoztatva, 
célszerű egyaránt értékesnek tekinteni a szép- 
irodalmat, a közelálló, határesetként kezelhető 
szórakoztató jellegű ismeretterjesztő irodalmat 
(életrajzok, igényes útleírások stb.) megcélzó 
olvasást, mint az egészen más, az oktatási, tudo
mányos, kutatói célú és a munkához szükséges 
un. haszonelvű olvasást.
Nem árt arra sem figyelmezetni, hogy a törté
nelem során az emberiségnek csak kisebb-na- 
gyobb része lépett túl a szóbeliségen. Mi több: 
eddig az is állandó vonás volt, hogy különböző 
társadalmi viszonyok közepette, eltérő mérték
ben ugyan, de az emberiségnek csak bizonyos 
hányada alfabetizált. Több ezer év alatt sohasem 
az emberiség egésze olvasott! Eddig az emberi
ség fejlődéséhez elegendőnek bizonyult az elté
rő hányadú, bár lassan növekvő arányú rész. Az 
olvasás története mutatja, hogy ha a társadalmi 
gyakorlat nem kívánta meg az olvasás ismeretét, 
vissza is lehetett lépni a teljes, a fél-, vagy újabb 
nevén funkcionális analfabétizmus valamely 
fokához. Több mint érdekes kérdés, hogy ma
napság, amikor az információ- vagy a tudás tár
sadalmának építése van napirenden, a világnak 
miért éppen azon a legfejlettebb kultúrájú felén,

a legmagasabb szintű technológiát alkalmazók 
körében és a nagyvárosokban támad a (funkci
onális) analfabétizmus vírusa? Közgazdászok, 
politológusok, szociológusok stb. állítják, hogy 
magasan képzett munkavállalókkal lehet előbbre 
jutni. Csakhogy hazánkban évtizedek óta nem 
tapasztaljuk, hogy ezért tennének is -  a politiku
sok. Egyszer szívesen olvasnék számokon, táb
lázatokon alapuló áttekintést, miként alakultak 
az elmúlt évtizedekben reálértéken a kis falusi 
és iskolai könyvtáraktól a városi és felsőokta
tási könyvtárakon át az akadémiai és nemzeti 
könyvtárig a beszerzési keretek? Korszerűbben 
fogalmazva: mekkora reprezentációjára képesek 
a különböző könyvtárak az ismeretanyagnak? S 
egyéb feltételekről és erőforrásokról ne is tör
ténjék említés!

Az olvasást, miként az írást is, különböző ha
talmi, oktatási, egyházi, esztétikai stb. kánonok, 
charták igyekezték befolyásolni. E metszetben 
az olvasás története -  hatalmi filozófiáktól füg
gően -  a befolyásolás, ellenőrzés, az olvasás 
irányításának a története. A hatalomgyakorlás 
módszerei, központosítása vagy demokratiz
musa -  erősen befolyásolták az olvasás körül
ményeit, az olvasásbeliség jellemzőit. Szintén 
Mangueltől veszem kölcsön a következő esz
mefuttatást. Nem csak a totalitárius rendszerek 
félnek az olvasástól [...]. Kivívott tekintélye és 
érzékelhető hatalma miatt az olvasók közösségét 
szinte mindenütt ellentétes érzelmek övezik [...], 
sokan félnek tőle, mit művelhet az olvasó titok
ban a könyv lapjai között. [...] A népboldogító 
rendszer azt követeli, hogy felejtsünk, ezért fölös
leges fényűzésnek tekinti a könyveket; a totalitá
rius rezsim azt követeli, hogy ne gondolkozzunk, 
s e célból betilt és fenyegetőzik, cenzúráz; lénye
gében mindkettőnek arra van szüksége, hogy el- 
butuljunk, és békésen fogadjuk el lealacsonyodá- 
sunkat, épp ezért a bóvli fogyasztását ösztönzik. 
Ilyen viszonyok közepette képtelenség, hogy az 
olvasó ne legyen fölforgató. ” Hogy az olvasás 
második forradalma nyugaton és a hazai polgári 
olvasóközönség kialakulása kemény ellenállás 
közepette zajlott, arra Az olvasás kultúrtörténe
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te ... című tanulmánygyűjtemény és Fülöp Géza 
könyve bőséges példával szolgál.

(5

A második olvasási forradalom nemcsak befo
lyást gyakorolt a könyvtárszervezésre, hanem 
bizonyos előzményeit felhasználva új könyvtár- 
típust hozott létre. Chartier szerint „az ’intenzív’ 
olvasó a könyvek szűk és véges halmazával ta
lálkozott, mely generációról generációra hagyo- 
mányozódott: ezeket a műveket az emberek újra 
és újra elolvasták, memorizálták, és előadták, 
hallgatták és kívülről ismerték [...]. Az extenzív 
olvasó, a Lesewut, a Goethe idejében Német
országot magával ragadó olvasási láz embere, 
egészen más olvasó volt: sok és sokféle szöve
get olvasott el gyorsan és mohón, és éles kritikai 
hozzáállással, egyetlen területet sem kímélve 
meg a metodológiai kételytől.”
Angliában és Franciaországban a 18. század 
első felében azok olvastak többet, akik eddig is 
olvasónak számítottak, de még nem növekedett 
szembetűnően az olvasó emberek száma. Csak 
a század második felében figyelhető meg az ol
vasás szokásának szélesebb körű elterjedése. Az 
új könyvtártípus, a nyilvános köz(művelődési) 
könyvtár -  nem előzmények nélkül -  a hozzáfé
rés, a nyilvánosság korábbit meghaladó mértékű 
szélesre tárását tűzte zászlajára, idővel a könyv
tárhasználat állampolgári jogát (is) eredményez
te. Ugyanakkor arra is az olvasástörténet, jelesül 
Manguel mutatott rá, hogy a nevelő szándékú 
programok, a könyvkiválasztás és könyvfelállí
tás módja is, végső soron a könyvtáros könyvtá
raként leírt formációk mind szolgáltak hatalmi 
célokat. Nem véletlenül a demokratikus állam- 
polgári jogok kiterjedésével jött el a használói 
könyvtár, a mindenféle tudományos, művészi, 
ideológiai stb. irányzatnak teret engedő, liberá
lis könyvtár kiharcolásának igénye. S az sem ok 
nélkül való, hogy a diktatúrák minden eszköz
zel kordában igyekezték tartani az öntevékeny 
könyvtárszerveződéseket. A könyvtárakkal jó l 
leírható/jellemezhető egy társadalmi formáció 
vagy közösség (állam, város) demokráciafoka.

Sok mindenről nem, vagy alig esett szó. Nem 
lehetett kitérni egyes korok érdekes és fontos 
vonásaira,így pl. a skolasztikának a kutatásban, 
kutatási módszerekben és a visszakeresési tech
nikák kialakításában betöltött szerepéről alig 
esett szó. Legfeljebb csak utalhattam arra, hogy 
a humanisták megváltoztatták a könyvhöz és az 
olvasáshoz való viszonyt (személyessé tették), 
már szinte a későbbi tájékoztató könyvtáros 
előfutárát foglalkoztatták. Eddig a reformáció 
pozitív vonásait volt szokás hangsúlyozni, és 
nem figyeltünk fel arra, hogy a kezdetben pozitív 
szerepet betöltő reformátorból egyházalapítóvá 
lett Luther, Kálvin, sőt VIII. Henrik is olvasást 
korlátozó, sőt tiltó intézkedéseket vezetett be. 
„v4z olvasás terén a reformáció mindent meg
változtatott, ill. a reformáció nem változtatott 
meg semmit. ” -  ez a francia olvasástörténész, 
Gilmont summája. Csak érinteni lehetett, hogy 
a 18. században -  Kosáry Domokos kifejezésé
vel -  Európának nemcsak a népessége, gazda
sága „nőtt meg”, hanem az élet más területeivel 
együtt, olvasottsága is. Még érinteni sem tud
tam azt a kérdést, hogy az olvasáspedagógia 
előzményeit sem a 19—20. század fordulóján 
kell keresni. Már az ókor -  sajnos elpusztult -  
fontos műveket hozott létre, és ne feledkezzünk 
meg a középkor teljesítményeiről sem. Ugyan
csak alig eshetett szó az olvasástörténetnek a 
könyvtártörténeti ismeretekre gyakorolt hatá
sáról: mire adott magyarázatot, mit módosított, 
esetleg cáfolt. Mégis, ha csak néhány jelenlé
vő érdeklődését sikerült felkelteni, és ezzel az 
enyémhez hasonló élményhez kalauzolni, már 
jó érzés számomra.

Nagy László Kossuth-díjas költőnk utolsó tv- 
interjújában azt üzente az utódoknak, hogy ha 
még lesz emberarcú ember, akkor csókolja őket. 
A könyvtár addig lesz emberarcú, amíg őrzi tör
téneti vonásait. Üzenem a könyvtáros utódoknak, 
őrizzék meg emberarcúkat!
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Korszerű könyvtár. Szerk. Sándor Csilla. Bp. RAABE, 2006. 

május, 1-26. p.

3

A Könyvtár portál információs oldalára (http://konyvtar.info/terv/) 
új bejegyzés került,

melyben a „Polcok" menüről, azaz a virtuális könyvespolcokról, illetve az ezt kiegészítő, 
OPAC-okba építhető Könyvsegéd eszközről lehet olvasni. A polcok könyvajánlók, 
olvasmánylisták, és a kölcsönzések automatikus nyilvántartására is használhatók.

A portál szerkesztői kérik, hogy jelentkezzenek azok a könyvtárak, amelyekben 
könyvkivonatokat, ajánlókat készítenek, s ezeket hajlandók lennének olyan adatbázisba 

betölteni, mely azt az ország szinte bármely 
OPAC-jában képes azokat megjeleníteni.

Legeza Ilona, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola Kar által készített több ezer kivonat használatához a portál szerkesztői 

már engedélyt kaptak, rövidesen a portálon ezek is elérhetők lesznek.

(Ládi László tájékoztatójából, Katalist, 2008. nov. 10.)

Z Z
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Hol keresse a hálózaton szám ítógépes szolgáltatásainkat?
—  2008. decem ber —

(Az URL-ek esetleges változásairól folyamatosan hírt adunk)



Az információközvetítés 
szimbolikus olvasata

VÖRÖS Klára

1. Fogalomértelmezések

1.1. Információ

írásunkban az információ szó használatával álta
lános értelemben arra a jelöltre gondolunk, mely 
a keletkezés (értsd: keresési eredmény) miként
jétől független szellemi formáció, és amelynek 
az információt igénylő értéket tulajdonít.
Ha az Oxford English Dictionary hármas meg
közelítésének (folyamat, ismeret, dolog) értel
mezései közül kell a kifejezést azonosítanunk, 
akkor munkánk a hármas egység első tagját, 
a folyamatot, és annak szimbolikus vetületét 
vizsgálja. Horváth Péter (2001) modelljében 
gondolkodva, melyben az információ „az adott 
problémával kapcsolatos vagy a világállapotról 
érkeziP\ az ismeret „a rendszerben levő ismeret, 
amely az információval azonos jellegű, de attól 
mégis elválasztott”, a folyamat „a feldolgozás 
vagy processzálás, amely a bejövő információ 
és a rendszerben lévő ismeretek alapján történik,

és amelynek eredménye a döntés, mint megadott 
lehetőségek közötti választás’V

1.2. Információközvetítés

Az információközvetítés kifejezés használatakor 
egy könyvtári szolgáltatásra, a tájékoztató tevé
kenység munkafolyamatára vonatkoznak állítá
saink és kifejezéseink. Az információközvetítés 
szó tehát minden megemlítése esetén könyvtári 
információközvetítést jelent.
Ennek értelmében az információközvetítés az a 
folyamat, amelynek eredményeképpen a könyv
táros által közvetített információ találkozik az 
azt megértő felhasználóval, s amely folyamat 
ezután következő lényegi kérdése az, hogy az 
igénylő számára, az információ bármely korrekt 
is, de megfelelő-e: kinyerhető-e belőle az elvárt 
relevancia?
Az információközvetítés minden esetben egye

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4 605



<a> VÖRÖS KLÁRA <®>

di szituáció, azonban részlet-körülményei mint 
processzus-összetevők tartósan rögzíthetők. 
Az információközvetítés nemcsak ismeretát
adás, hanem a hozzáférés segítése is. Az infor
mációközvetítésben -  bármely információs- 
kommunikációs-technológiai feltétel mellett 
-  bennfoglaltatik: kapcsolat, probléma, feladat, 
apparátus, morális háttér és szimbolikus tér.
Az információközvetítés tereit bemutató rész
ben nem tárgyalt cybertérrel kapcsolatosan itt 
jegyezzük meg, hogy azt nem egy elkülönült és 
egyébként is majd csak a későbbiekben általáno
san kihasználható térnek tekintjük, hanem Pierre 
Lévyt idézve „a létező kultúra egyik lényegi 
megjelenési formájának, mutációjának.”2

1.3. Interakció

Az interakció az információközvetítés folya
matában, kommunikáció keretében valósul 
meg, melyben „az egyének kölcsönösen észlelik 
egymást, és egymásra reagálnak.”3 A tényeket, 
közléseket, kapcsolatokat, folyamatokat, képi és 
tárgyi szövegeket interakció keretében szolgál
tatja a könyvtáros. Önmagában nem értékelhető 
sem az információ, sem a könyvtáros, sem annak 
igénylője, csak a közöttük levő és egymásra ref
lektáló kölcsönös kapcsolat elemzésével.

1.4. Relevancia

Sperber és Wilson relevancia-felfogásmódjával 
egyetértve, abban az összefüggésben használjuk 
ezt a fogalmat, mely attól függően interpretál
ható más- és másképpen ugyanarra a kérdés
re adott ugyanazon válasz esetén is, hogy azt a 
felhasználó, megélt, majd átszűrt tapasztalatai, 
élményei alapján, milyen kontextusba helyezi. 
A kontextus ebben az értelemben pszichológi
ai képződmény.4 Figyelembe vesszük továbbá, 
hogy a források keletkezésekor adott környezet 
és a felhasználó relevancia elvárása, az “éppen 
ez az információ kell nekem” megfogalmazása 
idejében fennálló kognitív környezete, sohasem 
lehet teljesen egybevágó.5

1.5. Szimbólum

A szimbólum kifejezést a geertzi értelmező ant
ropológia megközelítése alapján használjuk. E 
szerint szimbólummal jelölhető bármely dolog 
(tárgy, tett, történés) vagy viszony ,,/za azok 
valamiféle koncepció hordozói -  a koncepció 
maga a szimbólum ’jelentése ’6. ” A szimbólu
mok elemzési alapok ahhoz, hogy megrajzol
juk, milyennek látjuk a könyvtárat és funkcióit. 
Geertz felfogásának sarkalatos mondatát fel
használva: nem megfejtjük a könyvtárral és az 
információközvetítéssel kapcsolatos szimbólu
mokat, hanem interpretáljuk. A szimbólumokban 
jelentések raktározódnak el, halmozódnak fel. 
A szimbólumok benne vannak a könyvtáros és 
a könyvtárhasználó tudásában, értékítéletében, 
attitűdjében, kommunikációjában.
A szimbólumokat nem a könyvtáros vagy a 
könyvtárhasználó találja ki, azok készen várják 
már őket, s az átélő szubjektum átplántálva hely
zetébe, értelmezi azokat. A szimbólumot úgy 
tekintjük, mint a könyvtár és a hozzá köthető 
interakciók megismerési eszközét.

2. Az információközvetítés szimboli
kus terei

2.1. Strukturális tér

Strukturális megközelítésben a közvetítő me
chanizmus elemei bizonyos szervező elvek 
alapján állnak össze egésszé. Úgy tekintünk az 
információközvetítés elemeire, mint az egész 
struktúráján belül funkcióba jutott, az egész ál
tal meghatározott szerkezetű viszonyrendszer 
tényezőire.
Strukturális térben szemlélve: az információ- 
közvetítés hierarchikus szerveződés, melyben 
logikai sorrend érvényesül. A könyvtárosok az 
információs igényekre válaszadási stratégiák 
révén tervezik meg szolgáltatásukat. Az infor
mációközvetítés modelljében kitüntetett típus
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az információkeresés, melyben a keresés nem 
egyetlen keresés, hanem részkeresések sora.
A strukturalista szemléletmód szerint azonban 
nem az a mérvadó, hogy a közvetítés hogyan 
jött létre, hanem hogy mi az eredménye. Nem 
az információközvetítés körüli tényezők (igény
lő, szolgáltató, könyvtár, társadalom) fontosak, 
hanem a mechanizmus szerkezete. Nem a speci
fikusságok, hanem a törvényszerűségek felmu
tatása a cél. Nem az elemek és egyes jelenségek 
vizsgálandók, hanem a belőlük felépíthető struk
túra. Nem az ok-okozati összefüggések, hanem 
a komplex összefüggésrendszer veendő számba. 
Általában elmondható, hogy a strukturalizmus 
rendszerben gondolkodó, a komplexitást meg
ragadó és az objektív módszereket előtérbe he
lyező elemzési mód.
Hankiss Elemér a struktúradefmíciók összeha
sonlítása után két csoportba rendezte a meghatá
rozásokat.7 Az első csoportba a struktúrafelfogá
sok azon tagjai kerültek, melyek szerint a struk
túra mozgások, cselekvések és erők rendszere, 
illetve ezek dinamikus és dialektikus egyensú
lya. Nevezhetjük az ilyen értelemben használt 
struktúrát reális struktúrának is, mivel ez a va
lóságban is létező, működő rendszerek sajátja. 
Reális struktúrája van a társadalmi rendszernek, 
élő organizmusnak, gépnek, információközvetí
tő tevékenységnek.
A másik csoportot azok a definíciók alkották, 
amelyek törvényrendszerként határozták meg a 
struktúra lényegét. Törvények, szabályok rend
szere biztosítja, hogy egy-egy terület viszony
latai egymásba átalakíthatok, leképezhetők le
gyenek. Tehát lehetőségrendszerről, virtuális 
struktúráról van szó.
Az információközvetítés során használt nyelv 
önmagában virtuális struktúra, kombinációinak 
száma végtelen, viszont egy konkrét beszédak
tus, például a referensz-interjú már meghatá
rozott: a gondolati, érzelmi, társadalmi erők, a 
szakma cselekvésrepertoárja, továbbá a párbe
széd dinamikája és dialektikája által, ezért reális 
struktúra.
Megközelítésünk szerint ez a struktúra egy mes
terségesen létrehozott helyszínen, a könyvtárban

létrejövő, emberek közötti kognitív kapcsolat 
összetett apparátusa.

2.2. Szövegtér

Szemiotikái megközelítésben szövegnek tekint
hető minden olyan jel (nyelvijei: hangsor, szó
sor; zenei, képi stb.), amely közlési funkcióra 
alkalmas. Az információközvetítés kommuni
kációja is szöveg.
Az UNESCO 1988-ban közzétett nómenklatúrá
jában a dokumentáció diszciplínája az alkalma
zott nyelvtudományban található.8 Összefonódik 
a két terület: a nyelvészeti kutatások eredményei 
befolyásolják az információkeresés elméletét, az 
információtudományi kutatások fejleményeit, 
ugyanakkor az információtudomány által ki
dolgozott természetes nyelvű visszakeresés a 
nyelvészet elméleteire épít.
A számítógépes nyelvészet a két tudományág 
közös határterülete. Az online információforrá
sok leginkább igényelt elemei a teljes szövegű 
információk. A feldolgozás és a párbeszédes 
üzemmód megkívánja a szövegek automatikus 
strukturálását.
Barthes transzlingvisztikai koncepciójának ér
telmében9 a szöveg meghatározásának értelme 
a nyelvi kommunikáció szféráján túlra, a kul
turális jelenségek egészére is vonatkoztatható: 
átvitt értelemben minden tájékoztatásra, kifeje
zésre szánt produktumnak van „jelnyelve”. Bár
mely kódon történik a kommunikáció, szöveget 
eredményez.
Az információtudomány számára is fontos vizs
gálati terep a szöveg. Horváth Tibor szakmai 
alapvetése (1999) szerint, fizikai értelemben az 
emberi tudás és minden más szellemi alkotás 
a legtágabb értelemben vett szövegként áll az 
információtudomány rendelkezésére. A szöveg 
minden ismeret és alkotás megtestesülése, a 
szöveg tárgyiasult valóság.”10 
Az információközvetítés és annak eredménye 
szöveg, mert -  egyetértve Terestyéni Tamás fel
fogásával -  „szövegnek nevezünk minden olyan 
emberi produktumot (artefaktumot), mely a 
kommunikáció céljait szolgálja, legyen az a szó
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hétköznapi értelmében vett verbális szöveg vagy 
egyéb kommunikációs termék...”n, a lényeg, 
hogy jelentést hordozzon, a megismerőtevé
kenységet reprezentálja.
A fentiek értelmében: gazdag szövegtérbe ágya
zódik be az információközvetítő tevékenység:
-  az információkeresés során a megismerésre 

vonatkozó szöveget és a keresőkérdést hason
lítjuk össze;

-  a számítógépes információközvetítésben az 
ember szövegeihez, mondataihoz a gép jelen- 
tésstruktúrákat rendel;

-  a szövegszerkezet vizsgálata fontos tényező 
az információfeldolgozás szempontjából, tud
nunk kell, mi lehet, s mi nem (pl. szövegrész) 
a feldolgozás egysége;

-  végül: a könyvtári szolgáltatások végső meg
jelenési formája valamiféle szöveg, üzenetet 
hordozó kommunikációs produktum.

2.3. Szemiotikái tér

Az információközvetítés cselekvés- és szabály- 
rendszer terméke, azonban szemiotikái analízis 
alá is vethető. Petőfi S. János meghatározása 
szerint a szöveg „egy fizikai entitásnak, vagy 
egy (jelölő-jelentett) relációnak tekintett szemi
otikái objektum. ”12
Minden információközvetítéshez tartozik vala
milyen kognitív jelentés. Az információközve
títés jelentéskomplexum. Megszervezett, ele
mezhető, jelentést létrehozó tevékenység. Mint 
szemiotikái folyamat azt jelenti, hogy benne az 
információt kérő és közvetítő értelmezési folya
matok alanya lesz, s mind az átadóban, mind a 
befogadóban jelentés-megvalósulások teljesed
nek be. Konnotációját egy sokdimenziós tér 
formálja: az eddigi keresések tapasztalata, az 
eddigi gesztusrepertoár, az eddig már használt 
fogalmak és jelek szövedéke. Mindegyik infor
mációközvetítésben van valami az azt megelőző, 
másfajta információközvetítések jelentéseiből. 
Az ismétlődő analógiák rendszeréből mégis min
den esetben egy eredeti és új jelentés jön létre, 
mely az interakció során áll össze. Jelentésámya- 
ló tényező továbbá az adott helyzet, a konkrét 
szituáció, az információközvetítő hagyomány,

az általános kulturális környezet, a politikai, 
társadalmi közeg.
Az információközvetítés szemiotikáját a célja 
határozza meg. Valamely információ, ismeret, 
tartalom keresése/közvetítése sokféle jelre és 
formai kategóriára vonatkozhat: kép-, hang-, 
szám-, betűjelek sorára, s a tartalmi kategóri
ák is szinte besorolhatatlanok. Csak egyet tu
dunk: ezek egy közvetítési folyamat tárgyai, s 
általuk egy egyértelmű denotáció a cél. Ennek 
értelmében elsődleges funkciója a megismerés 
előmozdítása, mely denotálja a tájékoztatást, 
másodlagos funkciója az értékteremtés, mely 
konnotálja a szolgálatot. Az információközve
títés több egyszerű szolgáltatásnál.
Ha az információkérés az információs igény jele, 
s ha a könyvtáros odafordulása, figyelme a köz
vetítési szándék és képesség jele, akkor ezen cse
lekedetek és viselkedések összekapcsolódásával 
együtt a jelek is összekapcsolódnak, s kialakul az 
összekapcsolódások által egy rendszer, a jelek, a 
magatartásmódok komplex rendszere, vagyis az 
információközvetítés rendszere. Jelrendszereken 
keresztül történik a megismerés.
Az információközvetítés négy egységre külö
níthető el:

A/ a kérés megfogalmazása,
B/ az igény és forrás összevetése,
Cl relevancia-értékelés,
D/ közvetítés.

Ez annak a folyamatnak a logikai váza, egymás- 
utániságának a rögzítése, ahogy a választ/forrást 
megkapja a könyvtárhoz forduló. Az A/D a fel- 
adó/címzett elemekre, a B/C egységei a kódolás, 
dekódolás elemeire vonatkoznak. A közlemény 
a D részben van:

A B  CD
Az egységek között okozati összefüggés áll 
fenn:

A — —»C —>D
A láncolat annak az intencionális folyamatnak 
a rögzítése, melyben aszimmetria mutatkozik, 
az egyik fél, a könyvtáros több tevékenységét 
tükrözve:
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{A} ->{B - D }
A B  és C rész akár össze is vonható, mindkettő 
funkcionálisan szorosan együvé tartozik:

A —>(B —>>C) —>D
Az A szekvenciális belső tagolása: Aa! informá
ciós igény alapján, Ab!kérés megfogalmazása, 
A d  kérés artikulációja.

A(a+b+c) —>(B ->C) —>D 
A közlésre létrejött szerkezet magja a B és C 
rész, mely ön-reflexív. A könyvtáros ebben az 
egységben már meglévő tartalmakat interpretál, 
ugyanakkor, nyitott rendszer révén, itt építi be 
saját intellektuális, szakmai, érzelmi asszociáci
óit. Itt kell az adott igényre, a körülmények ösz- 
szességére tekintettel a jelek tartalmának az op
timális mértékét közvetíteni; ugyanis a könyvtár 
elvileg minden kérdésre rendelkezik a releváns 
válasszal, de a gyakorlatban ugyanazon forrás
nak odaadása a különböző felhasználók számá
ra hol kezelhetetlen bőséget, hol hiányérzetet 
eredményezhet. A könyvtáros nem megtalálja, 
hanem létrehozza a választ.

A(a+b+c) —>(B <->C) —>D 
A negyedik egység (D) a tényleges válasz az 
elsőre (A), bár tekinthetnénk a másodikat (B) és 
harmadikat (Q  is, ahol az átkódolás, dekódolás 
munkaanyaga létrejön, de szemiotikailag az a 
különbség a B/C és D részek között, hogy a D 
az a jel, amely a kérdés tartalmára, kommuni
kációjára vonatkozik.
Összefoglalóan: a könyvtáros az információké
rést üzenetnek fogja fel, interpretálókéntjeiként 
értelmezi. Ez az indikáció nyitja meg az infor
mációközvetítés interakcióit, melyet hangsúlyo
san befolyásol a kapcsolati és a közvetítői tér.

2.4. Kapcsolati tér

Az információ, az igénylő és a közvetítő hármas 
viszonylata tölti ki a teret. A kapcsolat az infor
mációközvetítést szolgálja.
A könyvtárban rejlő információkat két módon 
érhetjük el. Vagy tanult, megtapasztalt eljárás
módok alapján közvetlenül, a magunk erejéből, 
vagy mások, nevezetesen a könyvtárosok segít
ségével. Ez utóbbi esetben a megismerési folya

matnak része lesz az emberi kapcsolat, melynek 
sikerét nagymértékben befolyásolják az interak
ció szavai és nyelven kívüli eszközei, a mimika, 
a gesztusok, az intonáció.
Az információközvetítő tevékenység alapvetően 
beszédkapcsolat, mely erősen kontextus-függő. 
Bár van egyfajta kanonikus jellege, a párbeszéd 
szereplői szempontjából ez inkább egyéni jelen
ség. A kapcsolati tér szerkezetét kapcsolatsoro
zatok alkotják.
Reynolds (1993) archaikus társadalmakban és 
20. századi gyárakban tanulmányozta az embe
ri kooperáció jellemzőit.13 Azt állapította meg, 
hogy a sikeres együttműködésben az ember elő
re elképzeli az eseményeket, készít egy cselek
vési tervet, s mindezt megosztja közreműködő 
társával. A terv megvalósulása során részfel
adatokra bontják a teendőket, majd a konkrét 
végrehajtás alkalmával összeillesztik ezeket. Az 
ily módon együttműködő két személy kapcso
lata olyan együttes eredményt hoz létre, mely 
nem jönne létre ugyanannak a két személynek 
az egymástól független, időben elkülönült fel
adat-végrehajtásával. Reynolds komplementer 
kooperációja van jelen az információközvetítés 
gyakorlatában is.
A kapcsolati tér elemei az előző generációk, a 
szakma és a tevékenységek kapcsolati jellege.

2.5. Közvetítési tér

A könyvtár intézményesült közvetítési tér, a 
receptív élmény közvetítője. Megtestesíti az át- 
örökítendők és a felhasználók közötti áthidaló 
teret.
Az információközvetítés során a tartalom a 
könyvtáros közreműködésével jelenik meg az 
információt kérő számára. A közvetítés objektív, 
tárgyi eleme az apparátus, személyes hordozója 
a könyvtáros, spontán tényezője a felhasználó. 
A nyilvános könyvtár általánossá válása óta ez 
a struktúra egyetemes közvetítő eszköz, mely a 
szociológiailag és intellektuálisan heterogén em
bercsoportok felé ugyanazzal a mechanizmussal 
közvetít, s emberközeli módon. Nem katedráról 
(oktatás), nem személytelenül (internet) és nem
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nyereségorientáltan (dokumentációs intézmé
nyek és szolgáltatók). A könyvtári információ- 
közvetítést igénylők egyúttal a közvetítés termé
kei is. Személyiségalakító, identitásmegerősítő 
lehet egy sikeres közvetítési aktus. Szellemi kö
zösség tölti ki a teret a közvetítés során.
Az információközvetítés a gyűjteményszerve
zésre, a kiválasztásra épül, a kérészéletű és a tar
tós reprezentációval bíró források felismerésére, 
gyakorlati funkcióik különbözőségének figye
lembevételére. Szűkén értelmezve: a könyvtári 
dokumentumok jellemzően nem könyvek, folyó
iratok, hangszalagok, digitális lemezek többé, 
hanem -  közös nevezőre hozva -  közvetítendők, 
egy eleven folyamat részelemei.
A közvetítés végső célja releváns forrás vagy 
információ nyújtása, de ehhez az egész közvetí
tési folyamatban jelen kell lennie a releváció nak 
mind a szerepekre, mind a teendőkre nézve is. 
A közvetítés kifejezésnek van jelentést árnyaló 
kiegészítő tartalma, amely stilisztikailag inkább 
passzív színezetet ad a szerepnek. Azonban ha 
koncepcióját értelmezzük, éppen olyan gazdag 
és színes mintázatot látunk benne, éppen olyan 
sokrétű szándékot, törekvést, célzatot, mint más 
aktív pszichológiai és közösségi folyamatokban. 
A relevancia beteljesüléséhez tehát logikai-lé
lektani fegyelmezettség szükséges.
A munkafolyamat „belső monológja”, hitvallása 
a következő lényeges mozzanatokat tartalmazza 
(vagy megfogalmazhatjuk úgy is, ez a relevancia 
beteljesülésének 10 pontja):
1. Ismerd fel a szándékot!
2. Fogadd el célját!
3. Légy a közvetítés során informatív!
4. Kerüld a félreérthetőséget!
5. A jó szándék nem pótolja a relevanciát.
6. Oszd meg a végrehajtási tervedet!
7. Azt haladéktalanul valósítsd is meg!
8. A tevékenység célpontja mindig a szolgál

tatást kérő legyen!
9. Ne hagyd figyelmen kívül a kontextuális és 

a metakommunikációs fogódzókat!
10. Használj konvencionális nyelvi eszközö

ket!

2.6. Morális tér

A könyvtár tevékenysége az emberek javára vég
zett munka. Természetes módon illik bele egy 
gondolatait dokumentálni képes, társadalomban 
élő lény intézményei közé. A közösség intéz
ményei közül az elsők között találkozhat vele a 
gyermek. Segít megérteni a többi működését, a 
használatukkal járó morális kötelezettségeket. 
Célja lehet tehát a korai könyvtárhasználatra 
ösztönzésnek, hogy a gyermek olyan helyzetek
kel, kérdésfeltevésekkel találkozzon, amelyek 
segítségével elsajátíthatja a közösség érdekeit 
figyelembe vevő erkölcsi magatartást. Gon
doljunk bele, csupán azzal, hogy beiratkozik, 
alapelveket és működést érthet meg. A felelős
ségvállalás, az elfogadás, a norma-, szabály- és 
értékkövetés általa még nem is definiált szavait 
a személyesen vele megtörténő gyakorlaton ke
resztül élheti át. A kölcsönzés a felszín rutinján 
túl morális interakciók sora: megbízhatóság, 
bizalom, becsületesség, önfegyelem, alázat, 
igazságosság, következetesség, méltányosság 
rejlik a vonalkód lehúzásának pár másodperces 
műveletében.
A könyvtár természetesen mindezeken túl köz
vetlenül is világossá teszi normáit. Könyvtár- 
használati szabályzatában deklarálja, mi a jó, 
és mi a helyes, de minden könyvtáros tudja, 
hogy a számtalan morális helyzet, a lehetséges 
megoldási módok sokfélesége nem rögzíthető, 
s azt is, hogy aki csak szabályokat állít fel, az 
egyéb eszközeiről lemondva, már nem tud mi
vel nevelni.
A könyvtárosság erkölcsi vetülete többek között 
abban áll, hogy napi munkájában tanúbizonysá
got kell tennie arról, tevékenységét a jó, a mél
tányos, az igaz eszméje motiválja. A szakmát 
mindig is foglalkoztató „Milyen a jó könyvtá
ros?” kérdése etikai kérdés is.
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3. Az információközvetítés mint 
társas folyamat

A szimbolikus tartalmak alárendeltek a társadal
mi kapcsolatoknak. Mauss (1924) a társadalmi 
életet szimbolikus kapcsolatok világának nevez
te.14 Egy társadalmat szolgáló struktúrában, egy 
működő intézményben, annak tevékenységi szo
kásrendszereiben szimbólumok közvetítődnek. 
A könyvtár társadalmi feladata megoldása köz
ben válik mechanizmusból erőtérré, tevékeny
ségeinek tartalma a társas kapcsolatok révén 
lehet munkavégzésből szimbolikus cseleke
detté. A „tudás-templom”, a „memória-palota” 
kifejezések kitüntetett, felülmúlhatatlan épüle
tek metaforáján alapulnak, feltételezve, hogy 
a könyvtár az ezekhez kötődő tulajdonságokat 
tükrözi, és foglalja magába. A könyvtárnak tu
lajdonított kompetencia befolyásolja a társas 
kapcsolatokat.
A könyvtár magas szinten strukturált, minden 
a rendszeren belül funkcionál, az egyének ru
tincselekedetei a rendszerbe szervesülnek, egy- 
egy munkatárs nem fogalmazhatja át a könyv
tár működését. A struktúra megmutatkozik az 
egyéni attitűdök síkján, azonban a psziché is 
kivetül a szerkezetre. A könyvtár és működése 
több annál, mint ami látható a hétköznapi szem
lélő számára. Nem pusztán az történt a public 
library megjelenésével, hogy többen találkoztak 
a könyvtárossal, hanem az is, hogy már másmi
lyen szemléletű könyvtárossal érintkeztek. De 
a nyilvános könyvtárakon belül is (szerepéhez 
alakulva) eltérő magatartást mutat a könyvtá
ros, ha elsősorban kölcsönzőhelyként funkci
onáló könyvtárban dolgozik, mint ha például 
a referensz-szolgáltatásokat is előtérbe állító 
szakkönyvtárban. Más magatartást látunk a fel
dolgozó könyvtáros esetében, mint a referensz- 
munkát végzőnél.
Az ismeret- és információhalmaz a társadalom 
közegén másként és másként jut át. A viszonyok 
szempontjából aktív faktor mind a használó, 
tulajdonló közösség, mind a közvetítői, szol
gáltatói kör.

Könyvtáron azt a képződményt értjük, melynek 
az információközvetítés, az információhoz való 
hozzáférés biztosítása az egyik lényegi rendel
tetése, s mely tevékenység az emberi kapcso
latok által determinált processzus. A könyvtár 
emberi kapcsolatai rendszert alkotnak. Benne 
a funkciók és attitűdök, a szolgáltatások és ma
gatartásformák olyan integrációja valósul meg, 
melyben nem beszélhetünk rendszerszerű műkö
désről (gyűjteményépítés, rendszerezés, feltárás, 
szolgáltatás) az emberi tényezők és e működés 
viszonylatok komplexitásának figyelembevéte
le nélkül. A használat a működés teremtő, építő 
tényezője. A könyvtár funkciója (többek között) 
a dialógus azokkal, akik felkeresik. A könyvtár 
a gyűjtés, az őrzés igényéből alakult ki, de kom
munikációs intézmény.
Mindenkori alkalmazási formája, működési gya
korlata a társadalmi és technikai konstellációk 
változásaitól függően lassan alakul ki és for
málódik át. A dokumentum- és információ-ma
téria használatra idomítása társas folyamat. Az 
információközvetítés szándékokba, szokásokba, 
személyek cselekvéseibe ágyazódik.
A könyvtár funkcionális életéhez kötött emberi 
kapcsolatrendszere konvenciók és spontane
itások rendszere, ami nem egyenlő a rutin és 
a rögtönzés mechanizmusával. A konvenciók 
elemei a szabályok, normák, hagyományok, 
minták, állandó formák és a folyamatosság. A 
spontaneitás összetevői a megújulás, a dinamika, 
a személyesség, a variabilitás, a különösség, a 
másság. Tehát az információközvetítés konven
cionális eljárási módok és egyéni megoldások 
elegye. Ezek az eljárási módok kapcsolatokon, 
érzelmi és motivációs folyamatokon keresztül 
valósulnak meg, következésképp a könyvtá
rosok és a könyvtárhasználók hozzáigazítják 
tevékenységeiket, elvárásaikat, párbeszédeiket 
az adott kultúra jelentés- és szokásrendszeré
hez.15 Ebben az esetben a könyvtári interakciók, 
kapcsolatok, érzelmek, cselekvések jelentéssel 
bíró szimbolikus kódoknak is felfoghatók. Az 
információközvetítés folyamata és tartalma a 
használók reakcióitól kap értelmezést, miként a 
műalkotások a befogadóiktól. A közvetíteni kí
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vánt ismeret- és információhalmaz a társadalom 
közegén másként és másként jut át -  függően a 
használó, illetve tulajdonló közösségtől.
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Magyar nyelvű internetes 
keresők vizsgálata 
a relatív teljesség és 
a pontosság szempontjából

TÓTH Erzsébet

Elöljáróban

Ahtml-dokumentumok gyors elérését a szerver- 
oldali keresőszolgáltatások biztosítják. E szol
gáltatások lehetnek globálisak, ha gyűjtőkörük 
a web egészére terjed ki, lehetnek nemzetiek, 
ill. regionálisak, vagy speciális tartalmú, eset
leg speciális típusú html-dokumentumot szol
gáltatók. Az információkereső rendszerek ha
tékonysága több szempont szerint vizsgálható, 
így például a keresési eszközök gazdagsága, az 
átvizsgált adatbázisok nagysága, a keresési ered
mények relevanciája stb. szerint.
Egy keresőszolgáltatás hatékonyságának jel
lemzésére jómagam a keresés pontosságát és

a keresés teljességét kifejező mutatókat tartom 
leginkább jellemzőnek, ezért e két szempont 
megvalósulását elemeztem öt magyar nyelvű 
keresőszolgáltatásban.1
Pontosság alatt a releváns dokumentumoknak a 
visszakeresett dokumentumok összességén be
lüli arányát, teljesség alatt pedig a megtalált re
leváns dokumentumoknak az összes (akár talált, 
akár nem) releváns dokumentumhoz viszonyított 
arányát értettem (Ungváry, 2001.196-197. p.).

1. Jelen írás a szerző Az internetes keresők lekérdezési hatékonyságának vizsgálata című PhD-dolgozata részfejezeté
nek lapunk számára átdolgozott, rövidített vátozata.
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Mit és hogyan?

Az indexelő-szolgáltatások (keresőgépek, ka
talógusok) úgy dolgoznak, hogy meghatározott 
időközönként szisztematikusan átnézik a háló
zaton lévő dokumentumok jellemző adatait és 
az indexkifejezéseket. „Többségük nem a teljes 
szöveget nézi át, hanem csak a dokumentum 
elején meghatározott számú (pl. 20-30) sort, és 
egy részük figyelembe veszi a címfejben szereplő 
metaadatokat is, ha léteznek. A szolgáltatások 
általában arra törekszenek, hogy a teljesség le
gyen nagy, ezért a pontosságról eleve nincsen 
szó” (Ungváry-Vajda, 2002. 111. p.).
A pontosság és a teljesség között fennálló ösz- 
szefuggésről elmondható, hogy a pontosság a 
teljesség hátrányára érvényesül (Brin -  Page, 
1998. 3. p.), és mivel e két fogalom fordított 
arányban áll egymással, ezért az ideális kere
sési állapot lényegében sosem érhető el. Minél 
teljesebb egy keresés, annál pontatlanabb, mert 
a teljesség növelésével csökken a pontosság és 
viszont: a pontosság növelése a teljesség csök
kenését vonja maga után (Horváth -  Sütheő, 
2003. 180. p.).
Elemzéseim a következő öt magyar nyelvű ke
resőszolgáltatásra irányultak: az AltaVizslára, a 
Heurékára, az Origó-Vizslára, a Kurzorra és a 
Góliátra. (Nem vizsgáltam viszont a több nyel
vű, ill. a magyar nyelven is használható egyete
mes keresőszolgáltatásokat.)
A pontosságot a használat és a hatékonyság ösz- 
szefüggéseiben elemeztem négy keresőkérdés 
feltételével és az első hatvan találatban. Azért 
csak az első hatvan találatig, mert a Google 
fejlesztőinek adatai meggyőztek arról, hogy a 
használók csak az első tíz-húsz találatot veszik 
figyelembe. Nem véletlenül törekednek a fej
lesztők arra, hogy a keresőkérdésekre a legin
kább releváns találatok a találati lista legelején 
jelenjenek meg.
A használat szerinti elemzés megmutatja, hogy 
a vizsgált keresők hány releváns találatot tudnak 
visszakeresni az első, a második és a harmadik 
húszas találati blokkban. Ez fontos jelzés a hasz

nálók számára, mert ennek alapján eldönthetik, 
melyik keresőt érdemes használniuk a releváns 
információk felkutatására.
A találatok relevanciáját a közölt találati lista 
sorrendje alapján állapítottam meg. A találati 
pontosságra kiszámítottam egy százalékértéket, 
ami megmutatta, hogy hány százalékban kaptam 
releváns találatokat az adott keresőkérdésekre a 
vizsgált első, második és harmadik húsz találat
ból. Megnéztem, hogy ezekből milyen következ
tetést lehet levonni a releváns találatok számára 
a találati halmaz hátralévő részére.
A teljesség vizsgálatát a szakirodalomból ismert 
relatív teljesség alapján végeztem el, ami a kö
vetkezőképpen számolható ki: az adott kereső 
által visszakeresett releváns dokumentumok szá
ma osztva az összes vizsgált keresők valamelyi
ke által megtalált releváns dokumentumok szá
mával (Clarke-Willett, 1997. 185-187. p.). 
Lefuttatott keresésem a teljesség mérésére a csi
perkegombával foglalkozó forrásokra irányult. 
A „csiperkegomba,, témakörre irányuló kere
séskor a releváns találatok halmaza huszonegy 
releváns dokumentumból állt. A 21-es halmazt 
a vizsgált keresők összes visszakeresett talála
tából nyertem. Ezután nyomon követtem a té
mára vonatkozó hiperhivatkozásokat, valamint 
a kapcsolódó szinonimákat is. A kiválasztott re
leváns weboldalak referenciaként kerültek bele 
a halmazba és bárhonnan felkutathatok voltak a 
weben. Ezt követően megnéztem, hogy az egyes 
keresők mennyire voltak képesek megtalálni a 
halmaz releváns dokumentumait a saját találati 
halmazukban. Ezek alapján kiszámoltam egy 
százalékértéket a relatív teljességre vonatkozó
an, ami kifejezte, hogy az egyes keresők a vizs
gált halmaz releváns dokumentumainak hány 
százalékát találták meg.
Egy weboldalt akkor minősítettem relevánsnak, 
ha tartalmazta a megadott keresőkérdést és/vagy 
annak más egyéb szinonimáit; ha technikailag 
bármikor elérhető volt; ha magyar nyelven jelent 
meg; és ha tartalmában és teljes terjedelmében 
szorosan kapcsolódott a megjelölt témához.
Az utóbbi feltétel teljesülése érdekében a we
boldalak tartalmát minden esetben külön is
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ellenőriztem, és formai szempontok szerint is 
meggyőződtem megbízhatóságukról és hiteles
ségükről. Ha a definiált feltételek együttesen 
nem álltak fenn, akkor a weboldal vizsgálatom 
számára nem minősülhetett relevánsnak.
A keresőkérdések szinonimáival kapcsolatban 
megjegyzem, hogy a szemantikus keresők el
méletileg megtalálják egy téma szűkebb vagy 
tágabb értelemben vett szinonimáit, de az el
döntendő kérdés lett számomra, hogy mikor te
kinthetek egy szinonimát a téma szempontjából 
is relevánsnak. A relevancia értelmezése nagy 
körültekintést igényelt.

A vizsgálatban szereplő 
keresőeszközök

Vizsgálatomhoz azért választottam a már emlí
tett öt magyar nyelvű keresőt (Heuréka, Origó- 
Vizsla, Kurzor, Góliát és az AltaVizsla), mert 
azon túl, hogy ezek a leggyakrabban használt 
keresőgépek a magyar használók körében, el
mondható, hogy találatszolgáltatásuk megbíz
ható, rövid válaszidőn belül képesek megfelelő 
mennyiségű találatot adni a lefuttatott keresések
re. Kritikaként annyit jegyeznék meg, hogy nem 
szűrik ki az ismétlődő találatokat a találathalma
zokban, ezért a felbukkanó duplum oldalak nö
velik a zajos találatok számát, (ezeket irreleváns 
dokumentumoknak tekintettem).
Keresőkulcs vagy keresőkulcs érték alatt azokat 
a használók által megadott releváns kulcssza
vakat értem, amelyekre a keresőgépek a we
boldalak visszakeresését végezték. Használom 
még a témakör kifejezést is. Egy adott témakört 
egy speciális keresőkulcs érték jelölt (például a 
„szökőár” keresőkulcs érték fejezi ki a „szökő
ár” témakört). A továbbiakban a témaköröket, a 
keresőkulcsokat, illetve a keresőkulcs értékeket 
relációs jelek között dőlt betűvel jelölöm.

A vizsgálat során használt 
keresőkulcsok

Vizsgálatomat 2006 januárja és júniusa között 
végeztem el manuális úton, hogy kiküszöböljem 
az automatizálásból eredő téves értelmezéseket 
és hibákat, összesen öt témakörben. Választott 
témáim a következők voltak: <csiperkegom- 
ba>, <Rákóczi-szabadságharc>, <evészavar>, 
<kegyhely>, <szökőár> .
Az öt téma közül csak egy irányult a teljesség 
vizsgálatára (■<csiperkegomba>), a fennmaradó 
négy téma (<Rákóczi-szabadságharc>, <evés- 
zavar>, <kegyhely>, <szökőár>) a pontosság 
tanulmányozására szolgált.
A teljesség vizsgálatára olyan összetett kereső- 
kérdést fogalmaztam meg, amely teljes mérték
ben figyelembe vette a megadott témakör sajá
tosságait, míg a pontosság vizsgálatakor először 
rögzítettem az egyes keresőkérdésekre kapott 
összes találat számát, melyre azért volt szükség, 
mert az összes találati szám alapesetben befolyá
solj a a releváns találatok számát a találathalmaz 
további (hátralévő) részében.
A lekérdezett dokumentumokat teljes weboldal- 
ként saját gépemre mentettem az Explorer bön
gészőn keresztül. Tekintve, hogy a pontosságot 
csak az első hatvan találatig tanulmányoztam, 
ezért értelemszerűen csak ezt a találatmennyi
séget mentettem el. A mentéseket logikus felépí
tésű könyvtár struktúrába rendeztem, melyben a 
könyvtárak elnevezései a vizsgált keresőknek, az 
alkönyvtárak nevei pedig a keresőkérdéseknek 
feleltek meg. A találatok tartalmát a kérdések 
lefuttatása után egyenként is átnéztem, mert a 
relevancia megállapítása megkövetelte az alapos 
ellenőrzést. A relevancia megállapítására nem 
hoztam létre külön kategóriákat, de a találatok 
teljes szövegéből kiemeltem azt a részt, aminek 
alapján az adott találatot relevánsnak minősítet
tem. Az 1. függelékben közlöm az általam rele
vánsnak tekintett találatokat <csiperkegomba> 
témakörben, ahol feltüntetem, hogy melyik ke
reső kereste vissza az adott találatot a vizsgálat 
során. Továbbá jelölöm, hogy melyek azok a re
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leváns, bárhonnan felkutatott hiperhivatkozások, 
amelyeket egyik vizsgált kereső sem talált meg. 
A 2. függelékben összefoglalom az egyes kere
sőkulcsokra lekérdezett releváns és összes talá
latok számát.

A keresőkulcsok kiválasztása

A vizsgálat megtervezésekor arra törekedtem, 
hogy megtaláljam azokat a keresőkifejezéseket, 
amelyek kielégítik a vizsgálat célkitűzéseit. 
Először próbakereséseket futtattam le, majd az 
ekkor szerzett tapasztalatokra támaszkodva a 
későbbiekben pontosítottam szempontjaimat. 
A próbakeresések egyértelművé tették, hogy 
olyan keresőkérdéseket célszerű használni a 
vizsgálathoz, amelyek minél pontosan behatá
rolják a témát. Például a <szökőár> kereső
kulcs sok használható találatot hozott. Egy túl 
általános kifejezés fölöslegesen sok irreleváns 
találatot eredményez. (Ezért hagytam ki pl. a 
<rajzfilm> keresőkulcsot, mert túl sok zajos ta
lálatot kaptam.)
Ezután próbakereséseket végeztem többszavas 
keresőkérdésekre is keresési operátorok („...” jel, 
ÉS, +jel) segítségével. Kiválasztottam a tá p lá l
kozási zavar> keresőkérdést, amely ugyanabban 
az értelemben használatos a pszichológiában, 
mint az <evészavar>. Erre a kifejezésre keresve 
túl sok irreleváns találatot kaptam (pl. sok olyan 
oldalt szolgáltattak a keresők, amelyek általában 
az egészséges életmóddal és az étrenddel foglal
koztak). Ezért elvetettem a <táplálkozási zavar> 
többszavas keresőkulcs használatát és helyette 
az <evészavar> keresőkérdést alkalmaztam, 
amellyel lényegesen több használható találatot 
kaptam. Kipróbáltam még a <testkép zavar> ke
resőkulcsot is, amely ugyanabban az értelemben 
használatos kifejezés a pszichológiában, mint az 
előző két keresőkérdés. Az így feltett keresés 
témába vágó találatokat eredményezett ugyan, 
de a találatok kis száma miatt mégsem vettem 
figyelembe ezeket. Kis találatszámúnak a hatvan 
találat alatti halmazokat tekintettem. Mivel e ta
lálatmennyiségnek a megléte a pontosság tanul

mányozásának alapkritériuma volt, ezért ehhez 
ragaszkodnom kellett a vizsgálat során.
A másik kifejezés: a <Rákóczi-szabadságharc> 
keresőkulcs érték egyértelműen meghatározott 
egy magyar történelmi eseményt, ezért nem volt 
meglepő, hogy sok releváns dokumentumot kap
tam. Összetett alakja ellenére egzakt keresőkér
désnek minősült.
A pontosság vizsgálatakor alapkövetelménynek 
tekintettem, hogy csak olyan témákat vegyek 
figyelembe, amelyekre elegendő számú rele
váns találatot kapok. Ezért pl. az <organikus 
építészet> keresőkulcs nem felelt meg a cél
kitűzéseimnek, mert kevés releváns weboldalt 
eredményezett. Ezzel szemben a <kegyhely> 
keresőkulcs értékre gazdag és releváns doku
mentumanyagot kaptam, ezért ezt megfelelő 
keresőkérdésnek tekintettem.
A teljesség vizsgálatakor nehezebb dolgom 
volt, mert utána kellett néznem az adott téma 
specifikus jellemzőinek. A <csiperkegomba> 
témakörhöz kapcsolódóan a következő kereső
kulcs értékeket határoztam meg: <sampinyon>, 
<termesztett csiperke>, <kétspórás csiperke>, 
<agaricus bisporus>. Igyekeztem olyan kere
sőkérdéseket választani, amelyek pontosan kö
rülírták a fogalmat. A keresőkulcsokból végül 
-  egy kivételével -  kizártam a csiperkegomba 
különböző fajait és latin nyelvű megnevezéseit. 
Elektronikus növény- és állatrendszertani teza
uruszban, valamint egy gombákkal foglalkozó 
szakkönyvben jártam utána, milyen egyéb szino
nimákat szoktak használni a szakértők a csiper
kegombára. (Albert-Locsmándi-Vasas, 1995. 
20. p.; Taxaurusz, 2000). Ekkor találtam rá a 
„sampinyon” szinonimára, de észrevettem, hogy 
ezt a megnevezést csak a kétspórás csiperkére 
és a termesztett csiperkére használják. (Meg
jegyzem, hogy a csiperkegomba legismertebb 
termesztett fajának a kétspórás csiperkét tekintik 
általában.) Ezért a <sampinyon>, a <kétspórás 
csiperke> és a <termesztett csiperke> kereső
kulcsokat is releváns keresőkérdésként kezel
tem. Megtaláltam a kétspórás csiperkének az 
<agaricus bisporus> latin nyelvű megnevezését 
is, amit szintén releváns keresőkulcsnak értékel-
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tem. Mindegyik keresőkulcsot külön-külön le
futtattam az egyes keresőkön. A kapott találatok
ból -  tartalmi ellenőrzés után -  kiválasztottam 
azokat a relevánsakat, amelyeket még egyszer 
külön is ellenőriztem a keresőkben.

A pontosság vizsgálata

A „Rákóczi-szabadságharc" témakör

Ebben a témában túl sok releváns forrást talál
tam az interneten, melynek az a magyarázata, 
hogy akkoriban (2006) emlékeztünk meg a sza
badságharc elindulásának 300. évfordulójáról. 
Az évfordulóval foglalkozó weboldalak közül 
azokat tekintettem relevánsnak, amelyekben 
részletes leírást is találtam a szabadságharc ese
ményeiről, illetve vezéralakjairól. Relevánsnak 
vettem a szabadságharc különböző aspektusait 
bemutató tudományos igényességgel készült 
szakcikkeket, tanulmányokat, konferencia
előadásokat. Voltak relevánsnak minősíthető 
érettségi tételek is a témáról, és találtam olyan 
írásokat is, amelyek a szabadságharc egy adott 
településhez kapcsolódó eseményeit mutatták 
be. Ezeket az oldalakat a helyismereti kutatásra 
tekintettel minősítettem relevánsnak. Nem vet
tem fel viszont olyan weboldalakat, ahol csak 
néhány mondatban hivatkoztak a Rákóczi-sza- 
badságharcra mint a település életében lezajlott 
eseményre. Relevánsnak ítéltem meg a Magyar 
Elektronikus Könyvtárban található digitalizált 
kézikönyvek vonatkozó fejezeteit, valamint az 
elektronikus lexikonok (például Magyar Virtuá
lis Enciklopédia, Wikipédia) szócikkeit is.

A „szökőár" témakör

Ezzel a témával kapcsolatban ugyancsak sok 
hírt, cikket, ismeretterjesztő szintű írást találtam. 
Nem minősítettem relevánsnak azokat az olda
lakat, amelyek egyes országok és neves cégek 
jótékonysági célú adományozásairól számoltak 
be a katasztrófától sújtott területeken. Releváns
nak vettem viszont azokat az oldalakat, amelyek

a katasztrófák következményeiről, valamint a 
nemzetközi humanitárius szervezetek különböző 
segélyezési akcióiról számoltak be. Relevánsnak 
fogadtam el azokat az oldalakat is, amelyek is
meretterjesztő szinten tárgyalták pl. egy szökőár 
jellegzetességeit, kialakulásának okait, előrejel
zésének lehetőségeit. Itt is mellőztem a témáról 
szóló rövid terjedelmű híranyagokat.

Az „evészavar" témakör

Az <evészavarok> fogalma alatt elsősorban az 
„anorexia nervosa”-t és „bulemia nervosa”-t 
szokták érteni. Mindkét típusú táplálkozási prob
léma leggyakrabban fiatalkorú lányoknál fordul 
elő. A téma szempontjából relevánsnak számí
tottak azok a dokumentumok, amelyek a két 
betegség tüneteit együttesen vagy külön-külön 
ismertették. Ebből adódóan egyértelműen meg
állapítható volt, hogy a dokumentum a megadott 
témáról szól-e vagy sem. Számos orvostudomá
nyi szakfolyóiratban megjelent cikket, továbbá 
néhány ismeretterjesztő szintű weboldalt talál
tam a témáról, amelyek bemutatták a betegség 
tüneteit, és leírták terápiás kezelését. A források 
másik köre azokra a társadalmi, kulturális, bi
ológiai és pszichológiai tényezőkre hívta fel a 
figyelmet, amelyek az evészavarok kialakulá
sához vezetnek.

A „kegyhely" témakör

Ezzel a témával kapcsolatban ugyancsak sok, 
többnyire ismeretterjesztő dokumentumot talál
tam az interneten. Több központi gyűjtőoldalt 
találtam, de ezeket általában nem tekintettem 
relevánsnak, csak akkor ha egy adott kegyhely 
történetét, illetve az ott meghonosodott búcsú
járás történetét tekintették át. A keresők találtak 
olyan oldalakat is, amelyek a „búcsújáróhely” 
szinonimát tartalmazták a kegyhely keresőkér
désre. Nem fogadtam el relevánsnak a híreket és 
a témát csak érintőlegesen tárgyaló helyeket.
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A teljesség vizsgálata

A teljesség vizsgálatakor először a releváns ta
lálatok halmazát kellett létrehoznom a lekeresett 
összes találatból a már említett <csiperkegom- 
ba> témakörben. Ezután megnéztem, hogy az 
egyes keresők milyen arányban tartalmazták a 
releváns halmaz dokumentumait.

„Csiperkegomba" témakör

A halmazba kerülő releváns dokumentumok ki
választásakor releváns dokumentumnak tekintet
tem minden olyan tudományos kutatásról szóló 
szakmai beszámolót, amely valamilyen speciá
lis szempontból vizsgálta a csiperkegomba ter
mesztését. Doktori tézisek, disszertációk, szak- 
dolgozatok, valamint szakmai jellegű pályázati 
anyagok reprezentálták ezt a kört. Nem tettem 
különbséget a különböző tudományterületek 
megközelítései között, mindegyiket egyenran
gúnak tekintettem. Relevánsnak vettem továb
bá minden olyan írást, amely ismeretterjesztő 
szinten mutatta be a csiperkegomba-termesztést, 
vagy tartalmazta a csiperkegombának mint nö
vényfajnak az ismertetőjegyeit. Figyelmen kívül 
hagytam viszont a csiperkegomba egyes fajaira 
vonatkozó weboldalakat, mert azokra külön nem 
kerestem a keresőkérdésekben. Kivételt képezett 
a kétspórás csiperke gombafaj, valamint latin 
nyelvű megnevezése, amelyekre indokoltnak 
tartottam a keresést. Nem tekintettem releváns
nak azokat a weboldalakat, amelyek csak 1-2 
mondatban tárgyalták a témát. Ha egy dokumen
tumban több gombafaj szerepelt és csak röviden 
utalt a csiperkegombára, akkor azt is kizártam, 
(pl. a gombaszagokról vagy a gombamérgezés
ről szóló dokumentumokat). Ha a dokumentum 
átfogó képet nyújtott a gombatermesztés helyze
téről a magyar mezőgazdaságban, azt sem tekin
tettem relevánsnak, mert nem csak a csiperke
gomba termesztésével foglalkozott. Kihagytam 
még az angol nyelvű weboldalakat és a nem lé
tező oldalra történő hivatkozásokat (Bemers-Lee 
-  Fielding -  Frystyk, 1996, RFC1945) is.

Amikor azt elemeztem, hogy az egyes keresők 
hány találatot adtak vissza a releváns dokumen
tumok halmazából, a következő esetekkel talál
koztam: ha a halmazban lévő weboldal ugyan
azon az URL-en volt lekérdezhető, mint ahol azt 
korábban a kereső felkutatta, akkor ezt megtalált 
dokumentumnak minősítettem (természetesen 
ez az eset fordult elő a leggyakrabban); ha az 
oldal párhuzamosan több URL-en volt elérhető, 
a kereső pedig ezek közül csak az egyik helyen 
találta meg a dokumentumot, akkor azt is fel
kutatott releváns találatnak vettem; ha a kereső 
a dokumentumnak egy olyan korábbi URL-jét 
indexelte, ahol már ténylegesen nem volt elér
hető és csupán a „cache”-ben tárolt változatát 
szolgáltatta, akkor azt kizártam (mert a releváns 
dokumentumok halmazát létező, elérhető doku
mentumokra mutató halmaznak vettem).

A teljességre kapott eredmények
A <csiperkegomba> témakör esetében rögzí
tettem, hogy összesen hány találatot adtak az 
egyes keresők a megadott keresőkulcsokra. A 
keresőkérdésekre kapott összes találatszámot 
összeadtam, ezáltal jó gyakorlati mérőszámot 
kaptam a keresők által szolgáltatott összes találat 
számára. A közösen előforduló duplum webolda
lak számát az egyes keresőkulcsokra nagyjából 
azonosnak vettem. Ezt követően az öt kereső 
összes találatainak a számát és az általam tény
legesen relevánsnak minősített találatok számát 
elemeztem (ld. 7. diagram).

A releváns találatok száma és az összes 
találatok száma

Az 1-es diagramon megfigyelhető, hogy az ösz- 
szes találatszámnak milyen elhanyagolhatóan 
kis töredéke minősült relevánsnak a téma szem
pontjából. Megfigyelhető még egy összefüggés 
is: egy nagyobb, az összes találatból álló halmaz 
nem feltétlenül eredményez több releváns doku
mentumot a kereső számára. Ez a megállapítás a 
Heuréka keresőre vonatkozik, mert a többi kere
sőszolgáltatás több releváns találatot nyújtott.
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1. diagram
A releváns találatok száma és az összes találatok száma a „ csiperkegomba ” keresőkérdésre

A következő lépésben megvizsgáltam, hogy az 
egyes keresők pontosan hány dokumentumot 
kerestek vissza az általam létrehozott releváns 
találatok halmazából, ami huszonegy weboldalt 
tartalmazott (7. táblázat).

A relatív teljesség

Megtalált releváns ! I Keresők ,találatok

Heuréka 4

Origó-Vizsla 9

Kurzor 5

Góliát 5

Altavizsla 5

Átlaga: 5,6

1 .táblázat
A keresők által visszakeresett releváns találatok 

száma és azok kiszámított átlagértéke

A táblázat azt mutatja, hogy a legtöbb dokumen
tumot az Origó-Vizsla kereső találta meg a rele
váns találatok halmazából. A többi kereső közel 
azonos módon teljesített. Tehát a keresők átla

gosan 5,6 releváns dokumentumot kutattak fel a 
weben a <csiperkegomba> témában, ami a vizs
gált halmazban lévő huszonegy találat 26,66%- 
ának felelt meg. Megjegyzem, hogy a bárhon
nan felkutatott releváns hiperhivatkozásokat 
-  melyeknek száma összesen 8 volt a vizsgált 
halmazban -  egyik magyar nyelvű kereső sem 
kereste vissza. Ezután kiszámoltam egy száza
lékértéket a relatív teljességre, ami megmutatta, 
hogy az egyes keresők a releváns találathalmaz
ból a releváns dokumentumok hány százalékát 
keresték vissza. A 2. diagram ezt az értéket mu
tatja be az egyes keresőkre lebontva.
A2-es diagramon látható, hogy az Origó-Vizsla 
kereső volt a legeredményesebb: a vizsgált talá
lathalmaz releváns dokumentumainak 42,85%- 
át kutatta fel a weben. A rangsorban ezután a 
Kurzor, a Góliát és az Altavizsla következtek 
23,80%-kal, az utolsó helyre a Heuréka került 
19,04%-kal.

A pontosságra kapott eredmények

A pontosság vizsgálatához a négy különböző 
keresőkulcsot futtattam le, és a kapott találati 
listákban az első hatvan találat relevanciáját
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2. diagram
A keresők relatív teljesség szerinti százalékos megoszlása

vizsgáltam, majd kiszámítottam egy százalék
értéket, ami azt mutatta, hogy hány releváns ta
lálatot kaptam az első, a második és a harmadik 
húsz visszakeresett találatból.
A továbbiakban bemutatom, hogyan alakultak 
az egyes keresőkulcsokra kalkulált találati pon
tosság értékei keresőnként az első, a második és 
a harmadik húszas találati blokkban.

A találati pontosság változása kereső
kulcsonként

A 3-as diagram megmutatja, hogy a <Rákóczi- 
szabadságharc> keresőkulcsra mind az öt kere
ső az első húsz találatban szolgáltatta a legtöbb 
témába vágó találatot. A Kurzornál volt a legna
gyobb a releváns találatok száma, a második az 
Origó-Vizsla lett. A Góliát és az Altavizsla azo
nos mennyiségű releváns találatot adott az első 
húszban, míg a legkevesebb releváns találatot a 
Heuréka produkálta. A Heuréka és a Kurzor ke
resők szigorúan monoton csökkenő tendenciá
val hozták a releváns találataikat az első hatvan

3. diagram
A „Rákóczi-szabadságharc” keresőkulcs találati pontossága
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találatban; ezzel szemben az Origó-Vizslánál és 
a Góliátnál a nem monoton tendencia figyelhető 
meg. A Góliát és az Altavizsla között minimális 
különbség volt a releváns találatok számában, 
ami a második húsz találat esetében volt tapasz
talható. Az Altavizsla azonos számú releváns 
találatot adott vissza a második és a harmadik 
húszas találatban. A Góliát nem szolgáltatott re
leváns találatot a második húsz találatban, azon
ban a harmadik húsz találatában megegyezett az 
Altavizsla ugyanezen a helyen lévő releváns ta
lálatainak a számával, de az Altavizsla monoton 
csökkenő tendenciát mutatott a releváns talála
tok lekérdezésében az első hatvan találatban. 
2008 őszén végeztem egy kontroli-tesztet ugyan
erre a keresőkulcsra vonatkozóan azzal a céllal, 
hogy tanulmányozzam a keresőknek milyen 
eltérő visszakeresési tendenciáik vannak a ko
rábbi állapothoz képest. A tesztelés során kapott 
eredmények megtekinthetők a 4. diagramon. 
Megjegyzem, hogy a vizsgált keresők közül az 
Origó-Vizsla kereső 2006 decemberében meg
szűnt, ezért annak jelenlegi utódját, az OK.hu 
keresőt elemeztem, amely 2007 májusától áttért 
a Google keresőtechnológiára a korábban hasz
nált Yahoo helyett.
A 4-es diagramról elmondható, hogy a vizsgált 
keresők többsége az első húsz találatban keres

te vissza a legtöbb releváns találatot, kivéve a 
Heuréka keresőt. Az OK.hu kereső releváns ta
lálatainak a száma kiemelkedően magas volt a 
többi vizsgált keresőéhez képest az első húsz ta
lálatban. A Góliát kereső második helyre került 
sokkal kevesebb releváns találatszámmal az első 
húsz találatban, majd pedig utána következtek a 
Kurzor, az Altavizsla és a Heuréka keresők egy
mástól kisebb releváns találat különbségekkel 
lemaradva. Az OK.hu, a Góliát és az Altavizsla 
keresők azonos monoton csökkenő tendenciával 
adták a releváns találatokat az első hatvan talá
latban. Mindhárom kereső a legtöbb releváns 
találatot hozta az első húsz találatban, továbbá 
ugyanannyi releváns találatot szolgáltatott a má
sodik és a harmadik húsz találatban. A Góliát és 
az Altavizsla keresők között csupán az első húsz 
találatra kapott releváns találatok számában volt 
eltérés. A Heuréka kereső nem monoton tenden
ciát nyújtott az első hatvan találatban, amely 
kisebb növekedést mutatott a harmadik húsz ta
lálatban. Ez a tendencia a Heuréka kereső nem 
kielégítő működését jelzi, mert alapesetben a ke
resőktől a releváns találatok csökkenését várjuk 
a találati listában előrehaladva. A Kurzor kereső 
szigorúan monoton csökkenő tendenciával szol
gáltatta az első hatvanból kapott releváns talá
latokat. Annak tendenciájában nem jelentkezett

4. diagram
A „Rákóczi-szabadságharc” keresőkulcs -  találati pontossága a kontroli-teszt során
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változás a 2006-os állapothoz képest. Azonban 
az első húsz találatban hozott releváns találata
inak a száma erőteljesen visszaesett a korábbi 
állapothoz viszonyítva. Az Altavizsla kereső 
szintén ugyanazzal a monoton csökkenő ten
denciával kereste vissza a releváns találatokat az 
első hatvan találatban, mint korábban. Továbbá 
megállapítható, hogy a többi vizsgált kereső ten
denciája megváltozott az első hatvan találatban 
a korábbi állapothoz képest. Érdekes adat lehet

számunkra, hogy a tesztelés során összesen 25 
új releváns dokumentumot kutattak fel a kere
sők a megadott keresőkérdésre, ami adatbázisaik 
tartalmának változását tükrözi.
Az 5. diagram alapján megállapítható, hogy az 
evészavar témájában a keresők első húsz talá
latában volt a legtöbb releváns találat. Ez alól 
az Origó-Vizsla volt kivétel, mert ugyanannyi 
releváns találatot adott az első húszban, mint a 
harmadikban. A Kurzor nyújtotta a legtöbb re-

50%

5. diagram
Az ,, evészavar ” keresőkulcs -  találati pontossága

6. diagram
A ,, kegyhely ” keresőkulcs találati pontossága
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leváns találatot az első húsz találatban, a többi 
pedig azonos számú releváns oldalt hozott. Az 
Origó-Vizsla kivételével az összes többi kere
sőnél ugyanaz a szigorúan monoton csökkenő 
tendencia volt jellemző a releváns találatok le
kérdezésében az első hatvan találatban. Ezen 
keresők közül egyik sem keresett vissza egyet
lenegy releváns találatot sem a harmadik húsz 
találatban. Az Origó-Vizslánál viszont nem 
monoton tendencia volt megfigyelhető az első 
hatvanból származó releváns találatban.

A 6-os diagramról leolvasható, hogy az első húsz 
találatban erre a keresőkulcsra adták a keresők a 
legtöbb releváns találatot. A Heuréka eltérően 
viselkedett a többihez képest, mert ugyanannyi

40% -r

7. diagram
A ,, szökőár ” keresőkulcs találati pontossága

első hatvan találat között. Azonban a Heuréka 
nem monoton tendenciát valósított meg az első 
hatvanból származó releváns találatban.

A 7-es diagramból látható, hogy erre a kere
sőkulcsra szinte mindegyik a legtöbb releváns 
találatot kereste vissza az első húsz találatban. 
A Heuréka kivétel, mert ott több releváns talá
latot szolgáltatott a harmadik húsz között, mint 
az első húsz találatban. Az Origó-Vizsla kutatta 
fel a legtöbb releváns találatot az első húsz ta
lálatban. A Kurzor kereső alacsonyabb releváns 
találatszámmal követte ugyanezen a helyen. A 
Heuréka került a harmadik helyre a releváns ta
lálatok száma alapján az első húsz találatban. A 
Góliát és az Altavizsla lettek az utolsók és ezek

releváns találatot adott az első húsz találatban, 
mint a harmadik húszban. Az Origó-Vizsla és a 
Kurzor esetében magas és azonos számú a rele
váns találatok száma az első húsz találatban. A 
Góliát és az Altavizsla azonos számú releváns ta
lálatot szolgáltatott az első húsz találatban, ezért 
együtt kerültek a rangsor második helyére. A 
Heuréka kereső kevéssel ugyan, de lemaradt az 
előző két kereső releváns találataitól az első húsz 
találatban. A Heurékát leszámítva a többinél 
megfigyelhető egy szigorúan monoton csökkenő 
tendencia a releváns találatok lekérdezésében az

adtak le azonos számú releváns találatot is az 
első húszban. A Góliát és az Altavizsla kere
sőknél szigorúan monoton csökkenő tendencia 
jelentkezett a releváns találatok lekérdezésében 
az első hatvan találatban, ráadásul azonos szá
mú releváns találatot nyújtottak az első hatvan 
találatban erre a keresőkulcsra. Az Origó-Vizsla 
monoton csökkenő tendenciát mutatott a rele
váns találatok lekérdezésében az első hatvan 
találatban, míg a Heuréka és a Kurzor keresők 
nem monoton tendenciával jellemezhetők.
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Mi következik az adatokból?

A diagramok azt mutatják, hogy a vizsgált ma
gyar nyelvű keresők többsége arra törekedett, 
hogy a legtöbb releváns találat az első húsz ta
lálatban jelenjen meg mind a négy keresőkulcs 
esetében. A Kurzor az első két keresőkulcs ér
tékre a legtöbb releváns dokumentumot adta az 
első húsz találatban, míg a harmadik (■<kegy- 
hely>) keresőkulcsra kapott találatszámmal 
holtversenybe került az Origó-Vizslával, mivel 
mindketten azonos számú releváns találatot szol
gáltattak ugyanazon a vizsgált helyen. A negye
dik (<szökőár>) keresőkulcs esetében azonban 
a Kurzor már elveszítette az első helyét, mert 
megelőzte az Origó-Vizsla a visszakeresett re
leváns dokumentumok száma terén az első húsz 
találatban. Amennyiben ezeket az eredményeket 
a felhasználó szempontjából közelítjük meg, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a Kurzor és az 
Origó-Vizsla bizonyult a legjobbnak a használat 
során, hiszen ezeknél volt a legtöbb releváns ol
dal az első húsz találatban. (Megjegyzem, hogy 
a Góliát és az Altavizsla keresők minimális el

téréssel ugyan, de közel azonos releváns talá
latmennyiséget kerestek vissza az első hatvan 
találatban mind a négy keresőkulcsra, továbbá 
azok többnyire -  egy keresőkérdés kivételével 
-  megegyező tendenciával hozták a releváns do
kumentumokat az első hatvan találatban mind a 
négy keresőkulcs értékre. E két keresőnek a ke
resőkulcsokra visszakeresett összes találatainak 
száma viszont különböző volt, ezért komolyabb 
következtetés nem vonható le az adatbázisaik 
egyezésére vonatkozóan.)

A találatok pontossága

A következő lépésben az első, a második, vala
mint a harmadik húsz találatban kapott releváns 
találatokat hasonlítottam össze a négy kérdést 
tekintve. Figyelembe vettem, hogy a keresők kü- 
lön-külön összesen hány találatot keresnek visz- 
sza az egyes keresőkulcsokra. A 2. táblázatban 
összefoglalom az első, a második, és a harmadik 
húsz találatban lévő releváns találatok számát, 
valamint az összes találat számát, amit a keresők 
külön-külön az egyes keresőkérdésekre adtak.
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2 .táblázat

A keresőkulcsokra lekérdezett összes találatszámok és a releváns találatszámok

Az adatok alapján nincs konkrét összefüggés a 
releváns találatok száma és az összes találat szá
ma között. Ez többek között abban is megnyil
vánul, hogyha például közel azonos nagyságren
dű összes találatszámokat veszek alapul, akkor 
nem kapok egymáshoz hasonló nagyságrendű 
releváns találatszámokat, csupán a releváns ta
lálatszámoknak különféle variációit nyerem. A 
táblázatról leolvasható, hogy a keresők összesen 
hat esetben egyetlenegy releváns találatot sem 
adtak a harmadik húsz találatban a megadott 
keresőkulcsokra. Ezért ezekben az esetekben 
nem határozható meg meggyőző következtetés 
a releváns találatok számára vonatkozóan a ta
lálathalmaz további részére.

8. diagram
Az első, a második és a harmadik húsz találatban lévő releváns találatok átlaga és tapasztalati szórása 

a keresőkulcsokra és a keresőkre összesítve

A szórás és a várható érték

A szórást és a várható értéket különböző meg
közelítésekből mutatom be, és diagramokkal il
lusztrálom. Az oszlopdiagramok felett közlöm 
a várható értéket, függőleges vonallal jelölve a 
tapasztalati szórást és a mintaátlag szórását a po
zitív és negatív értéktartományban. A diagramok 
elemzésével kapcsolatos megjegyzések a minta 
nagysága miatt természetesen nem tekinthetők 
statisztikai következtetéseknek, azonban hatá
rozottan kijelölhetik egy jövőbeli statisztikai 
elemzés célkitűzéseit.
A 8. diagram adatai szerint a vizsgált keresők 
releváns találatainak átlagértéke mind a négy
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keresőkulcsra nézve szigorúan monoton csök
kenő. A releváns találatok tapasztalati szórása 
az első húsz találatban azt jelzi, hogy a valószí
nűségi változó értéke nagyobb valószínűséggel 
tér el az elméleti várható értéktől, mint a má
sodik és a harmadik húsz találatban jelentkező 
tapasztalati szórás esetében. A vizsgált keresők 
hatékonysága az első húsz találatban mind a 
négy keresőkulcsra a legnagyobbnak tekinthe
tő, mivel releváns találataik átlagértéke itt bi
zonyult a legmagasabbnak. Alacsony a keresők 
hatékonysága a második és a harmadik húsz 
találatban mind a négy vizsgált keresőkérdésre, 
amit a releváns találatok alacsony átlagértékei 
tükröznek. Minimális különbség figyelhető meg 
a keresők hatékonyságában a második és a har
madik húsz találatban is, mert ezeken a helyeken 
csekély eltérés mutatkozott a releváns találatok 
átlagértékei között.

mintaátlag hibáját mutatja számunkra.
A 10-es diagram alapján elmondható az, hogy 
a Kurzor esetében a legnagyobb a valószínűsé
ge, hogy a valószínűségi változó értéke eltér az 
elméleti várható értéktől az első hatvan találat
ban mind a négy keresőkulcsra, de a valószí
nűség nagy mértékben csökken a Góliát és az 
Altavizsla keresőnél az első hatvan találatban 
a négy keresőkérdésre, az pedig kisebb mérték
ben ugyan, de tovább csökken a Heuréka ke
resőnél az első hatvan találatban mind a négy 
keresőkulcsra. Az Origó-Vizslánál a legkisebb 
a valószínűsége annak, hogy a valószínűségi 
változó értéke nagy mértékben eltérjen az elmé
leti várható értéktől. Ez a kereső tűnik a legha
tékonyabbnak az első hatvan találatban mind a 
négy keresőkulcsra, hiszen releváns találatainak 
átlagértéke a legmagasabb a többi keresőéhez 
viszonyítva. Ugyanebből a szempontból a He-

9. diagram
Az első, a második és a harmadik húsz találatban lévő releváns találatok átlaga és mintaátlag 

szórása a keresőkulcsokra és a keresőkre összesítve

A 9-es diagramról leolvasható, hogy egy vélet
lenszerűen választott minta átlagértéke csekély 
mértékben tér el a populáció elméleti várható 
értékétől az első, a második és a harmadik húsz 
találatban a négy keresőkulcsra és az összes ke
resőre vonatkozóan. Amennyiben a mintaválasz
tást, a mérést és az átlagszámítást többször is el
végezzük, akkor a kiszámított mintaátlagok csak 
minimális mértékben fognak eltérni a populáció 
elméleti várható értékétől, tehát ez a diagram a

uréka a második helyen szerepel, bár releváns 
találatainak az átlagértéke kisebb az Origó- 
Vizslánál. A hatékonyságot illetően a Kurzor 
lett a harmadik, hiszen a releváns találatainak az 
átlagértéke alacsony az első hatvan találatban a 
négy keresőkulcsra, amit az itt található rendkí
vül magas tapasztalati szórás érték eredményez. 
A keresés hatékonysága szempontjából az utolsó 
helyre a Góliát és az Altavizsla került. (Meg kell 
jegyeznem, hogy nincs eltérés e két kereső haté-
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10. diagram
Az első hatvan találatban mért releváns találatok átlaga és tapasztalati szórása 

a négy keresőkulcsra összesítve keresőnként

konysága között, mivel azok tapasztalati szórása 
közel azonos nagyságrendű, valamint minimális 
különbség jelentkezett releváns találataik átlag
értékei között az első hatvan találatban mind a 
négy keresőkulcsra.)
Feltételezésem szerint a diagramon látható szá
mottevő szórás értékek abból adódhatnak, hogy 
a keresőknél az új weboldalak indexelésének az 
átfutási ideje meglehetősen lassú, ez pedig kihat

a keresők hatékonyságára. Tudomásom szerint 
a Heuréka és az Origó-Vizsla keresőknél a ke
resőrobot átlagosan 2-3 hetente gyűjti be az új 
oldalakat, míg a Kurzornál néhány hét után fris
sül az adatbázis (Zádori, 2007). A Heuréka és a 
Kurzor a híranyagokat napi rendszerességgel kö
vetik nyomon. Hiteles információk (Hódi, 2007) 
szerint a jelenleg publikusan elérhető Góliát 
egyáltalán nem frissíti adatbázisát. Az Altavizsla

11. diagram
Az első hatvan találatban mért releváns találatok átlaga és mintaátlag szórása 

a négy keresőkulcsra összesítve keresőnként
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(Bocsán 2007) a Góliát keresőt használja a hát
térben, saját indexet külön nem hoz létre. Ez 
utóbbi értesülést támasztják alá a vizsgálat ered
ményei is, mert a Góliát és az Altavizsla kereső 
egyetlen weboldal kivételével ugyanazokat a 
releváns dokumentumokat keresték vissza mind 
az öt témakörre vonatkozóan.
A 11-es diagram azt tükrözi, hogy a Kurzornál 
egy tetszőlegesen választott minta átlagértéke 
jelentős mértékben eltér a populációban lévő 
elméleti várható értéktől. Tehát a mintaátlag 
hibája ennél a keresőnél a legnagyobb a többi 
keresőhöz viszonyítva az első hatvan találatban 
a négy vizsgált keresőkulcsra. Ez után következ
nek a Góliát és az Altavizsla kicsit kisebb, de 
közel azonos nagyságrendű mintaátlag hibával 
az első hatvan találatban a négy keresőkérdés
re. A Heuréka és az Origó-Vizsla keresőknél a 
mintaátlag-hibája tovább csökken ugyanezen a 
vizsgált helyen a négy keresőkulcsra.
A 12. diagramról elmondható, hogy a Heuréka 
kereső kivételével az összes többi keresőnél a 
releváns találatok átlagértékei szigorúan mo
noton csökkenő tendenciát követnek az első, a 
második és a harmadik húsz találatban a négy 
keresőkulcsra. A Heuréka keresőnél a releváns 
találatok átlagértékei nem monoton tendenci

át mutatnak az első, a második és a harmadik 
húsz találatban a négy vizsgált keresőkérdésre, 
továbbá a Heuréka és az Origó-Vizsla keresők
nél a harmadik húsz találatban a legnagyobb 
a valószínűsége annak, hogy a valószínűségi 
változó értéke eltér az elméleti várható értéktől 
e keresők első és a második húszas találatához 
képest. Míg a Kurzor, a Góliát és az Altavizsla 
keresőknél ez a nagy valószínűség az első húsz 
találatban fordul elő ugyanezen keresőknek a 
második és a harmadik húsz találatához képest. 
Mindez a releváns találatok tapasztalati szórás 
értékei alapján állapítható meg az első, a máso
dik és a harmadik húsz találatban mind a négy 
keresőkulcsra. Jól látható a diagramon az is, 
hogy a keresők az első húsz találatban arra tö
rekszenek, hogy a leghatékonyabbak legyenek 
a négy keresőkulcsra. Ez azzal magyarázható, 
hogy mindegyikőjük releváns találatainak az 
átlagértéke sokkal magasabb az első húsz talá
latban, mint a második és a harmadik húsz ta
lálatban. A Góliát és az Altavizsla között nincs 
eltérés a hatékonyság tekintetében, hiszen a 
releváns találataik közel azonos átlagértéket és 
tapasztalati szórás értéket tükröznek az első, a 
második és a harmadik húsz találatban mind a 
négy keresőkérdésre.

12. diagram
A keresők első, második és harmadik húsz találatában lévő releváns találatok átlaga 

és tapasztalati szórása a négy vizsgált keresőkulcsra
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13. diagram
A keresők első, második és harmadik húsz találatában lévő releváns találatok átlaga 

és mintaátlag szórása a négy keresőkulcsra

A diagram azt mutatja, hogy a Heuréka és az 
Origó-Vizsla keresőknél a harmadik húsz találat
ban egy tetszőlegesen választott minta átlagérté
ke nagyobb mértékben tér el a populáció elméleti 
várható értékétől ugyanezen keresőknek az első 
és a második húsz találatához képest. Ez a je
lentősebb mértékű eltérés figyelhető meg a Kur
zor, a Góliát és az Altavizsla keresők esetében 
az első húsz találatban ugyanezen keresőknek a 
második és a harmadik húsz találatához képest. 
Ezenkívül a Góliát és az Altavizsla keresőknél 
nagyon hasonló mértékű eltérésről beszélhetünk 
egy tetszőlegesen választott minta átlagértéke 
és a populáció elméleti várható értéke között az 
első, a második és a harmadik húsz találatban, 
tehát a mintaátlag hibája közel azonos nagyság- 
rendűnek tekinthető ennél a két keresőnél.

Összefoglalás

Az adatokból megállapítható, hogy a pontosság 
megváltozik valamelyest az egyes vizsgált kere
sők esetében, tehát levonható valamilyen követ
keztetés a pontosság alakulására vonatkozóan, 
ami érvényes a találathalmaz egészére is. A 
pontosság csak minimális mértékben változott

a Góliát és az Altavizsla keresőknél, mert azok 
közel azonos számú releváns találatot kerestek 
vissza az első, a második és a harmadik húsz 
találatban mind a négy keresőkérdésre. (Ld. 3., 
4., 5., 6., 7. diagramokat.)
A vizsgálat során nyert adatokból kiderült, hogy 
nincs evidencia szintű összefüggés az első hat
van találatban lévő releváns találatok száma és 
a keresőkulcsokra kapott összes találat száma 
között. Ebből adódóan nem határozható meg 
meggyőző következtetés a releváns találatok 
számára vonatkozóan a találathalmaz hátralévő 
részében. Tehát ezt a hipotézist el kellett vet
nünk. (Ld. a 2. táblázatot.)
-  A találati lista elején lévő találatok pontosak, 

ezután fokozatos csökkenő értéket mutatnak. 
A vizsgált keresők többsége arra törekedett, 
hogy a legnagyobb mennyiségű releváns ta
lálatot az első húsz találatban a négy kereső
kulcsra szolgáltassa.
Az első hatvan találatban háromféle tenden
ciában keresték vissza a releváns találatokat, 
amelyek a következők voltak: szigorúan mo
noton csökkenő, monoton csökkenő és nem 
monoton. Ebben az esetben a keresőket a 
használat szempontjából vizsgáltam, ahol ki
zárólag az első, a második és a harmadik húsz
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találatban visszakeresett releváns találatok 
mennyiségét vettem figyelembe. (Ld. a 3., 4., 
5., 6., 7. diagramokat.)
A hatékonyság szempontjából mind a négy 
keresőkérdés esetében az első húsz találatban 
bizonyultak a keresők a legjobbnak, mivel 
releváns találataik átlagértéke ekkor volt a 
legmagasabb.
A keresők hatékonysága erőteljesen csökkent 
a második és a harmadik húsz találatban (mind 
a négy keresőkulcs esetében), mert a releváns 
találataik átlagértéke ugyanezeken a helye
ken nagyon alacsonynak bizonyult. Minimá
lis eltérés volt megfigyelhető a keresők haté
konyságában a második és a harmadik húsz 
találatban (mind a négy keresőkulcsra), mert 
csekély különbség volt a releváns találataik 
átlagértékei között ezeken a vizsgált helyeken. 
(Ld. a 8. diagramot.)

- A  vizsgálat eredményeként kiderül, melyek 
azok a magyar nyelvű keresők, amelyek a leg
pontosabb találatokat szolgáltatják. 
Használat szempontjából a Kurzor és az 
Origó-Vizsla minősült a legjobbnak, mert 
mindkét kereső arra törekedett, hogy a lefut
tatott keresésekre a lehető legtöbb releváns 
találatot kutassa fel az első húsz találatban 
(ld. a 3., 5., 6., 7. diagramot.). Amennyiben a 
keresők találatszolgáltatásának az egyenletes 
minőségére helyezzük a hangsúlyt az első hat
van találatban (és nem csupán a visszakeresett 
releváns találataik mennyiségére fókuszálva), 
akkor ez utóbbitól eltérő eredményeket ka
punk. (Megjegyzem, hogy egy kereső talá
latszolgáltatásának az egyenletes minőségét 
a hatékonyság aspektusa fejezi ki számunkra, 
amit a visszakeresett releváns találatok átlag
értékei és tapasztalati szórás értékei figyelem- 
bevételével kapunk.)
Az Origó-Vizsla kereső bizonyult a leghaté
konyabbnak az első hatvan találatban mind a 
négy keresőkulcsra, mert a többi vizsgált ke
resőhöz képest a releváns találatainak az át
lagértéke a legnagyobb volt. A hatékonyságot 
tekintve a Heuréka került a második helyre, 
bár releváns találatainak az átlagértéke sokkal

kisebb volt az Origo-Vizsláéhoz képest az első 
hatvan találatban a vizsgált négy keresőkér
désre. Ugyanebből a szempontból a Kurzor 
került a harmadik helyre, mert releváns talá
latainak átlagértéke alacsonynak bizonyult -  
a tapasztalati szórás figyelembevételével -  az 
első hatvan találatban a vizsgált négy kereső
kulcsra.
A Góliát és az AltaVizsla lettek az utolsók. Ha
tékonyságuk nem különbözött egymástól, mert 
a releváns találataik átlagértékei és a tapaszta
lati szórás értékeik közel azonosak voltak az 
első hatvan találatban a négy keresőkérdésre. 
(Ld. a 10. diagramot.)

-  A vizsgálat eredményeként értékelhető, hogy a 
magyar nyelvű keresők milyen mértékben ké
pesek megtalálni a releváns találatok halma
zát, azaz találathalmazaik milyen arányban 
tartalmazzák azokat.
A relatív teljességre kapott százalékértékek 
alapján a következő rangsort állítottam fel: az 
Origó-Vizsla találta meg a vizsgált releváns 
találathalmaz legtöbb dokumentumát, mert 
azok 42,85%-át fedezte fel a weben. A máso
dik helyre a Kurzor, a Góliát és az Altavizsla 
kerültek 23,80%-kal, hiszen azonos mennyisé
gű releváns dokumentumot kerestek vissza. A 
Heuréka kissé lemaradt az előző három kereső 
visszakeresési teljesítményétől, mert az a ta
lálathalmazban lévő releváns dokumentumok
nak csak 19,04%-át találta meg a weben. (Ld. 
a 2. diagramot.) Ehhez kapcsolódóan még egy 
fontos mutatószámra hívnám fel a figyelmet, 
mely szerint a magyar nyelvű keresők átlago
san 5,6 releváns dokumentumot találtak meg 
a weben <csiperkegomba> témakörrel kap
csolatban, ami a vizsgált halmazban lévő hu
szonegy találat 26,66%-ának felelt meg. Tehát 
a magyar nyelvű keresők a releváns találatok 
halmazának alig több mint egynegyedét ke
resték vissza átlagosan a <csiperkegomba> 
témakörben, ami meglehetősen szerény telje
sítménynek számít.
Megállapítható, hogy további vizsgálatoknak 
kell alátámasztaniuk ezt a kapott eredményt 
annak érdekében, hogy megalapozottabb
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következtetésre ju ssu n k  a m agyar nyelvű 
keresők hatékonyságával kapcsolatban. Azt 
jegyzem  csak meg, hogy demonstráláson kí
vül a szándékom az volt, hogy ezek a kérdé
sek elemezhetők. Vizsgálatomban elsősorban 
egy tesztkulcssor összeállítására törekedtem, 
am ely óvatosan bővíthető egy részletesebb 
statisztikai vizsgálat számára. További kutatási 
feladat lehet számunkra a hatékonyságkutatá
si esetek gazdag és komplex gyűjteményének 
létrehozása az általunk kialakított modellbe 
illeszkedve, amely alapját képezhetné egy mé
lyebb szintű statisztikai vizsgálatnak.
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1. függelék
Csiperkegomba -  releváns találatok

1. Mellékletek I.: melléklet. FFV-24 számú ENSZ/ 
EGB szabvány. (UN/ECE STANDARD FFV- 
24) Termesztett csiperkegomba. (Ajánlott nem
zetközi kereskedelmi szabvány) 1. ENSZ/EGB 
szabványok friss gyümölcsre és zöldségre 
... Ez a szabvány a friss állapotban forgalomba 
kerülő fogyasztásra szánt Agaricus bisporus ter
mesztett fajtáinak termőtestére vonatkozik, és 
azokat a követelményeket határozza meg, ame
lyek az értékesítésre előkészített és csomagolt 
csiperkegombára vonatkoznak. Nem tárgya e

szabványnak az ipari felhasználásra szánt csi
perkegomba. ...
http://www.omgk.hu/MGUT6/mell .html (Origó- 
Vizsla, Kurzor, Góliát, Altavizsla)

2. Dr. Rácz László: Talaj és termesztett csiperke
gomba fő- és nyomelemmigrációjának vizsgála
ta. Doktori értekezés összefoglalója. Debreceni 
Egyetem Kémiai Tudományok Doktori Iskolája, 
Debrecen 1998.
... Vizsgáltam a zárt térben termesztett csiperke
gomba fejlődését, illetve a termésidőszak alatt 
annak nyomelemtartalom-változását, amikor a
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termőtalajba, illetve az azt fedő felső rétegbe 
(ún. takarótalajba) ismert és változó mennyiség
ben juttattuk be a gomba fő elemeit (K, Na, Mg, 
Ca), az esszenciális nyomelemeket (Mn, Zn, Cu, 
Co, Ni), valamint a toxikus nyomelemeket (Cd, 
Cr, Hg, Pb). Az analitikai vizsgálatokat elsősor
ban azért tartjuk fontosnak, mert a környezetből 
(levegőből, vízből és talajból) egyre gyakrabban 
juthatnak mérgező nyomelemek ezen élelmisze
rekkel szervezetünkbe ... 
http: //www. doktorij egyzek.hu/j eg.php ? subid= 1 
&pid=228&back=3 (Heuréka, Góliát, Altavizsla)

3. Dr. Rácz László: Makro- és mikroelemek fel
szívódása a talajból és azok hatása néhány ter
mesztett gombafajtára. Doktori (Ph.D.) értekezés 
tézisei.
... A kontroll- és fémsóoldatokkal kezelt tápta
lajon termett csiperkegomba mintavétele nagy
részt a négy terméshullámban történt. Általában 
3-3, illetve 5-5, egyes esetekben 6-6 párhuzamos 
termesztőzsákból megfelelő számú 2, 3, illetve 
5 gombamintát szedtünk. Műanyag késsel szű
rőpapíron negyedelve, esetleg nyolcadolva át
lagmintavétel alapján 20 g körüli mennyiséget 
mértünk be analitikai mérlegen ... 
http://kemia.ektf.hu/racz.htm (Heuréka, Kur
zor)

4. Csiperkegomba: környezeti igénye, a termesztés 
feltételei, a termesztés módszerei. In: Zöldségter
mesztők kézikönyve/ szerk. Balázs Sándor. Bp.: 
Mezőgazda Kiadó, 2004.
... Hő. A csiperkegomba hőigénye az egyes ter
mesztési ciklusokban eltérő: más az átszövetési 
(1) időszakban, más a lappangás (2) idején és 
ismét más a termesztési (3) időszakban. Az átszö
vetési időszakában 22-25°C-ot igényel optimális 
fejlődéséhez. ...
http: //www. hik. hu/index. asp ? a=r&r=9 0 %2 C2 6 
l&oid=57 (Kempelen Farkas Hallgatói Infor
mációs Központ, Kempelen Farkas Digitális 
Tankönyvtár honlapja) (Origó-Vizsla)

5. Kétspórás csiperke -  Agaricus bisporus
... Kalap: 5-10 cm átmérőjű; fiatalon félgömb 
alakú, domború, majd ellaposodik, végül be- 
nyomottá válhat; fehéres, piszkos-, sötétbarna, 
széle világosabb; felületét barnás, lenyomott, 
sugarasan szálas pikkelyek díszítik; széle sokáig 
begöngyölt, gyapjas szálak, pelyhek lóghatnak le

róla. Lemezek: sűrűn és szabadon állók, először 
rózsaszínűek, majd feketésbamára sötétednek; 
éle fehéresen csipkézett. ... 
http://www.gombanet.hu/gomba.php?gid=186 
(GombaNET.hu -  a Magyar Mikológiái Társaság 
honlapja) (Heuréka, Origó-Vizsla)

6. Szarvas József: A bazídiumos gombák sza
porodása, életciklusa II.: a kétspórás csiperke 
(Agaricus bisporus) = Magyar Gombahíradó, 
(2003)
... A kétspórás csiperke fejlődésmenetének is
merete nélkülözhetetlen a nemesítői munká
hoz. A fejlődési ciklusa a legtöbb “bazídiumos 
nagygombához” képest eltérő. Szaporodásukat 
korábban heterotallikusnak vélték, azonban ma 
tudjuk, hogy másodlagosan homotallikus fajról 
van szó (Fritsche, 1991). A sejtjei sokmagvúak, 
nincs egyértelmű különbség a monospórás és a 
multispórás eredetű micélium között és mind a 
monospórás mind a multispór micélium képes 
termőtestképzésre anélkül, hogy más hifával 
anasztomizálnának. ...
http://free.x3 .hu/korona/other/bazid02.pdf (He
uréka, Origó-Vizsla)

7. Kocsner Nóra: A gombaszúnyogok elleni védeke
zés entomopatogén nematodákkal. TDK dolgozat 
összefoglalója. Veszprémi Egyetem, Georgicon 
Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi 
Állattani Tanszék, Keszthely 2004.
... A termesztett csiperke védelme nehézkes, 
mivel termesztéséhez sok szerves anyagot tartal
mazó és megfelelően érlelt komposzt szükséges, 
amely nemcsak a csiperkegombának, hanem más 
patogén mikroszervezetnek is táptalaja, illetve 
életciklusát tekintve gyors lefutású szervezet, 
emiatt a vegyszeres védekezés a termesztés ide
jén korlátozott. ...
http://www.vein.hu/tdk/ITDK2004/AT/AT-Kocs 
nerN.doc (Origó-Vizsla, Kurzor)

8. Rovarpatogén fonálféreg fermentativ termelése, 
alkalmazása. Szerződésszám: OMFB-01766/00 
(BIO-012/00).
... Elsősorban a csiperkegomba (Agaricus bis
porus) termesztésében a Diptera, Sciaridae 
taxonokba tartozó Lycoriella solani, L. melii fa
jok lárvái a termőtestek megrágásával, elpusztítá
sával főként a tavaszi, nyári és őszi időszakokban 
nagy terméskiesést okoznak. Magyarországon a
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gombalegyek ellen leggyakrabban használt szer 
a Dimilin 25WP (Diflubenzuron). Korlátozott 
azoknak a vegyszereknek a száma, melyeket a 
Sciarid-lárvák ellen használhatunk, mivel a le
gyek egy része rezisztenssé válik az aktív ható
anyaggal szemben ...
http://www.nkth.gov.hu/letolt/k+f/Biotech2000. 
doc (Releváns hiperhivatkozás, amit egyik ma
gyar nyelvű kereső sem keresett vissza.)

9. Rózsai Gábor: A blokkos csiperkegomba ter
mesztéstechnológiája. Kecskeméti Főiskola 
Kertészeti Kar. Oktatási segédanyag (MSPPT 
prezentáció)
... Csiperkegomba termesztés története Magyar- 
országon: az 1800-as évek második felétől már 
nagyobb mennyiségben termesztünk. 1926-ban 
dr. Makó László: első magyar szinttenyészetű 
gombacsíra. 1930-tól mind a csíragyártás, mind 
a gombatermesztés gyorsan fejlődik. 1930-ban 
200.000 m2-en évi 600 tonna terem. A világon a 
harmadik helyen, Európában a második helyen 
áll Magyarország. ...
http://iatt.ttk.pte.hu/ (Releváns hiperhivatkozás, 
amit egyik magyar nyelvű kereső sem keresett 
vissza.)

10. Kétspórás csiperke. Família: agaricaceae. Család: 
csiperkefélék
... Kalap: 4-10-(12) cm, gömb vagy félgömb 
alakúból domború, ritkán kiterülő; széle sokáig 
begöngyölt, túlnő a lemezeken; felszíne válto
zatos: fiatalon sima, később vagy sima, vagy 
kisebb-nagyobb koncentrikus pikkelyekkel; szí
ne változatos, a fehértől a világosbarnáig vagy 
kakaóbamáig. Lemezek: keskenyek, sűrűk, ró
zsaszínek, öregen bíborbamák, szabadok. ... 
http://www.terra.hu/gomba/html/agaricus_bi 
sporus.html (Origó-Vizsla, Kurzor, Góliát, 
Altavizsla)

11. Mészáros Gábor Sándor: Csiperkegomba zsá
kos term esztés-technológiájának értékelé
se, különös tekintettel a minőségbiztosításra. 
Szakdolgozat. Veszprémi Egyetem, Georgicon 
Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytani és 
Növényélettani Tanszék, Keszthely 2001.
... A kétspórás csiperke a természetben legin
kább trágyás, bolygatott talajon, korhadó növé
nyi maradványokon, komposzton található meg. 
A lebontó szervezetek könnyen kiszorítják, és

ezért nem kap életteret. Viszont ha valamilyen 
környezeti hatás folytán ezek a szervezetek visz- 
szaszorulnak vagy elpusztulnak, és életképes mi- 
célium kerül az adott táptalajba és a környezeti 
feltételek is adottak, akkor elindul a micélium- 
fejlődés benne. ...
http://www.georgikon.pate.hu/lib/diploma.htm
(Origó-Vizsla)

12. Horváth Balázs: A CO2 koncentráció és a hőmér
séklet termésmennyiségre gyakorolt hatásai a 
lappangási szakaszban, a csiperketermesztésben. 
Szakdolgozat. Veszprémi Egyetem, Georgicon 
Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytani és 
Növényélettani Tanszék, Keszthely 2002.
... A túl korán megkezdett szellőztetés hatására 
kis gombák mélyen képződnek, és szinte feltúr
ják a takaróanyagot. A borsónagyság elérésekor 
a szellőztetés mértéke az addigi kb. harmadára 
csökkenthető. Ebben a szakaszban adódik utoljá
ra lehetőség a takaróanyag megöntözésére, mivel 
a szedés előtti napokban kiadott víz hatására a 
gomba megnyúlik, és érzékenyebbé válik a me
chanikai hatásokra, így szedés közben könnyen 
elszíneződik. ...
http://www.georgikon.pate.hu/lib/diploma.htm
(Origó-Vizsla)

13. Gömöri Zsolt: Pótlólagosan adagolt dúsító
anyag szerepe a csiperketermesztésben. Szak- 
dolgozat. Veszprémi Egyetem, Georgicon 
Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytani és 
Növényélettani Tanszék, Keszthely 2003.
... A komposzthoz adagolt dúsítót, vagy a csírá
zással egy menetben, vagy a csírázástól számí
tott 10-12. napon adagolják. Általában 0,3%-os 
formaiinnal kezelt, granulált szójalisztet alkal
maznak 1 kg/100kg mennyiségben. Ilyen dúsí
tóanyag például a Millichamp 6000, amelynek 
külföldi és magyar kutatóintézetek vizsgálata 
alapján -  mint a Horsti Gombatermesztési Kuta
tóintézet, vagy a Budapesti Növényegészségügyi 
Állomás -  termésnövelő hatása van. ... 
http://www.georgikon.pate.hu/lib/diploma.htm 
(Origó-Vizsla)

14. Gombatermesztés az ókori Európában
... A termesztéssel foglalatoskodók némelyike 
valószínűleg felfigyelt a “termeszthető csiperke” 
tulajdonságára: emberi segédlet nélkül megka
paszkodó képességére a lótrágyán. Athénaiosz 
a Nikandroszt követő „gondolkodó” embereket
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említ. Közöttük minden bizonnyal akadtak olya
nok, akik például a saját trágyagyűjtőhelyükön 
a spontán megjelent csiperkék gombafonalaktól 
„penészes” lótrágyáját fáik lombsátra alá telepí
tették át. Lehettek, akik az utak mellett talált csi
perketelepekből kapartak vagy ástak ki részeket, 
és vitték azokat haza. ... 
http ://www.hhrf. org/uh/2002/uh 13079.htm (Re
leváns hiperhivatkozás, amit egyik magyar nyel
vű kereső sem keresett vissza.)

15. Geml József: Molekuláris filogenetikai vizsgála
tok és termesztési kísérletek vadon termő csiper
ke (Agaricus) taxonokkal. Doktori disszertáció. 
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudomá
nyi Doktori Iskolája, Budapest 2005.
... A kétspórás csiperke életciklusát széleskö
rűen tanulmányozták már az 1970-es években 
is (RAPER et al. 1972, ELLIOTT 1972). A leg
több csiperkénél, mint a bazídiumos gombák 
nagy részénél általában, a termőtest bazídiumain 
képződő négy bazidiospórába, a kariogámia és a 
meiózis után, egy-egy sejtmag kerül, így ezekből 
a spórákból kihajtó homokarionok csak az egyik 
párosodási típus genetikai hátterét hordozzák.

www. lib .uni-corvinus. hu/phd/geml J  ozsef.pdf 
(Releváns hiperhivatkozás, amit egyik magyar 
nyelvű kereső sem keresett viszsza.)

16. Pallas Nagy Lexikona
... Csiperke vagy cseperke, csöpörke-gomba, 
pecserke, csiperke-galóca (Agaricus campestris 
L., vagy Psalliota c. Pers.; franc, champignon, 1. a 
gombák képén), valamennyi ehető, kalapos azaz 
igazi gomba közt a leghasználatosabb. Földünk 
északi mérsékelt égövének nyirkos legelőin, ker
tekben, réten, erdőben és megtrágyázott gyepen 
májustól októberig igen közönséges. Tönkje a 
kalap középpontjával függ össze, 1,3-5 cm. hosz- 
szú, 0,6-2,5 cm. vastag, tömött. Spórája a kalap 
alsó szinén levő, sugaras helyzetű lemezeken 
képződik. ...
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/023/pc00 
2380.html (Releváns hiperhivatkozás, amit egyik 
magyar nyelvű kereső sem keresett vissza.)

17. Vízhányó Tünde: Colour Analysis for Mushroom 
Desease Assessment. Doktori értekezés össze
foglalója. Szent István Egyetem Élelmiszertu
dományok Doktori Iskolája, Gödöllő 2000.

... A csiperkegombát számos mikróbás támadás 
érheti, melyek hatására a gomba felületén a be
tegség barnás foltok, illetve szöveti elváltozások 
formájában jelentkezik és teszi a gombát értéke
sítésre alkalmatlanná. A kétféle eredetű bámulás 
(természetes és betegség okozta) megkülönbözte
tése volt a doktori munkám feladata. Az elkülöní
téshez csak a színinformációt használtam, alapul 
véve a bámulások spektrális jellemzőit, illetve a 
képfeldolgozás kínálta lehetőségeket. ... 
http://www.doktorijegyzek.hu/jeg.php7subid 
=l&pid=383&back=3 (Góliát, Altavizsla)

18. A gombatermesztés fejlesztése a molekuláris 
biológia módszereivel. Szerződésszám: OMFB- 
00352/02 (BIO-00046/01)
... Vadon termő Agaricus bisporus törzseket 
gyűjtünk be hazai, ill. külföldi génbankokból és 
hazai természeti környezetből. Ezekből szövet
tenyészeteket, ill. szaporítóanyagokat készítünk 
termesztési, nemesítési és molekuláris genetikai 
kísérletek céljából. Többek között az USA-ban 
(Agaricus Resource Program) és Franciaország
ban (INRA) begyűjtött törzsek igen értékes tu
lajdonságokat hordoznak. Magyarországon is 
célszerű egy ilyen génbank létrehozása a már 
meglévő (gén-)gyűjtemény kibővítésével. ... 
http://www.nkth.gov.hu/letolt/k+f/fitotechnolo 
gia2001.doc (Releváns hiperhivatkozás, amit 
egyik magyar nyelvű kereső sem keresett visz
sza.)

19. Szabó G., Rajkó R., Hodur C.: Csiperkegom
ba konvekciós és mikrohullámú szárításának 
összehasonlító vizsgálata. Szegedi Tudomány- 
egyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika 
Tanszék. Konferencia előadás. 4. Magyar Szá
rítási Szimpózium, Mosonmagyaróvár, 2001. 
október 18-19.
... Kutatásunk célkitűzése volt olyan kíméle
tes eljárás kidolgozása, amelynek eredménye 
új típusú élvezeti (gyorsan oldódó - instant és/ 
vagy könnyű - snack-szerű) tulajdonságokkal 
rendelkező termék előállítása, ún. váltakozó 
rendszerű, konvektiv és mikrohullámú szárítás 
kombinálását magába foglaló technológiával. 
Kritériumként tekintettük, hogy a termék a visz- 
szanedvesítés után az eredeti friss gombához -  
annak fogyaszthatósági tulajdonságait tekintve 
-  a lehető legteljesebb mértékben hasonlítson.
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http://w w w .szef.u-szeged.hu/~rajko/pdfs/ 
SzaboRajkoHodur4M SzSz.pdf (Releváns 
hiperhivatkozás, amit egyik magyar nyelvű ke
reső sem keresett vissza.)

20. Zárójelentés. OTKA nyilvántartási szám: 
F 030634.
... A kutatás elsődleges célja módszer kidolgo
zása volt csiperkegomba (A. bisporus) látható 
minőségi jellemzőinek számítógépes látórend
szerrel történő mérésére, a módszert alkalmazva 
a jellemzők mérésére az egyes minőségi osztá
lyokkal összerendelve. A feltárt összefüggések 
alapján a csiperkegomba minőségének becslé
se. A számítógépes képfeldolgozás segítségével 
automata ellenőrző robotok építhetőek, amelyek 
minimális felügyelettel és beavatkozással képe
sek a betegségeket korán azonosítani, valamint 
az automatizált betakarítás során a minőségi osz
tályokba sorolást elvégezni. ... 
www.uni-corvinus.hu/~blaszlo/data/pdf/kutatas_ 
otka_f030634.pdf (Releváns hiperhivatkozás,

amit egyik magyar nyelvű kereső sem keresett 
vissza.)

21. Viczián Zsolt: Kertészeti-élelmiszeripari minő
ségbiztosítási rendszerek informatikai támogatá
sa. Doktori értekezés összefoglalója. Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bu
dapest 2000.
... A gombanövekedés folyamatának nyomon 
követésére olyan méréstechnikát határoztam 
meg, melynek kivitelezése olcsó, ugyanakkor 
a növekedési folyamatra gyakorolt hatása elha
nyagolható. A méréstechnikát, méréskiértékelést 
támogató szoftverek megtervezésével és elkészí
tésével egészítettem ki. A készített szoftverek 
alkalmasak a zsákon termesztett csiperkegomba 
felülnézeti fényképei alapján a kalapátmérő el
oszlás automatikus, illetve félautomatikus meg
határozására. ...
http://www.chemonet.hu/hun/food/phd/bme/ 
viczian.html (Góliát, Altavizsla, Kurzor)

2. függelék
Az egyes keresőkulcsokra visszakeresett releváns és összes találatok száma
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5. táblázat.
„Kegyhely” keresőkulcsra kapott találatok száma

636 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4



Száz éve született 
Szentmihályi János 
(1908- 1981)

SZABÓ Sándor

Száz évvel ezelőtt, 1908. július 23-án született 
Szentmihályi János, a nagy műveltségű, szi- 
porkázóan szellemes tudós, egyetemi oktató, a 
hazai bibliográfia és tájékoztatásügy kimagasló 
egyénisége.
Szentmihályi János ahhoz a két világháború kö
zött felnövő nemzedékhez tartozott, mely széles 
körű európai műveltség és gazdag nyelvismeret 
birtokában képes volt a szellemi élet legkülön
bözőbb területein maradandót alkotni.
Bár a családi hagyományokat folytatva jogi 
diplomát szerzett, már korán, egyetemista évei 
alatt megnyilvánult vonzódása az íráshoz, a fí- 
loszi mesterséghez: készített törvényszéki és 
rendőrségi riportokat, majd banktisztviselői 
munkája mellett sorra jelentette meg színházi 
és zenei tárgyú kritikáit, melyek között számos 
hosszabb, rangosabb műelemzés és beszámoló 
is található.
A 2. világháborút követően 1944 és 1949 között 
közhivatalnoki feladatokat vállalt, így többek 
között a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
vezető tisztviselőjeként irányította a külföldi 
Collegium Hungaricumok munkáját, szervezte 
a hazai szépirodalmi könyvkiadás háború utáni 
elindítását.

Amikor 1949-ben távoznia kellett a minisz
tériumból, neki is, mint sokaknak ezekben az 
években, a könyvtár jelentette a menedéket. A 
könyvtárosságot ennek ellenére kezdettől fogva 
nem tekintette kényszerpályának, e szakmához 
hűséges maradt élete végéig. Ehhez az elhatá
rozásához, ragaszkodáshoz nagyban hozzásegí
tették az Egyetemi Könyvtár, első könyvtárosi 
munkahelyének akkori vezetői és munkatársai: 
„Mátrai László igazgató szívesen fogadott. Ezt a 
gesztusát sohasem fogom elfelejteni... Az Egye
temi Könyvtár jó  iskola volt számomra, nagyon 
jó l éreztem magam, s itt tanultam meg a könyvtá
ri munka úgyszólván minden ágát” -  emlékezett 
később ezekre az időkre.1 
Szentmihályi János az Egyetemi Könyvtárban az 
olvasószolgálati részlegbe kapott beosztást, ahol 
hamarosan megszervezte az önálló tájékoztató 
szolgálatot. Itt ismerkedett meg közelebbről a 
tájékoztatás különböző műszereivel, különös
képpen a bibliográfiával, melynek vizsgálata 
későbbi kutatásainak központi témája lett. „Mint 
bibliográfus ma is abból élek, amit ott és akkor 
tanultam” -  nyilatkozta 1978-ban.2 
Könyvtárosi pályafutásának kezdeti szakaszában 
számos bibliográfia összeállításában vett részt.
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Az Egyetemi Könyvtár az egyetemi oktatás tá
mogatása céljából bibliográfiai sorozatot indí
tott, s ennek kapcsán vetődött fel egy korszerű 
magyar másodfokú bibliográfia megjelenteté
sének igénye. Szentmihályi Vértesi Miklóssal 
közösen készítette el az Útmutató a tudományos 
munka magyar és nemzetközi irodalmához című 
kalauzt,3 mely a hazai bibliográfiai tevékenység 
egyik legismertebb alkotása, sokáig a tájékoztató 
munka nélkülözhetetlen műszere volt. 
Szentmihályi János érdeklődése az olvasószol
gálati és bibliográfiai tevékenység gyakorlati 
feladatai mellett egyre inkább a bibliográfia, a 
könyvtári tájékoztatás elméleti problematiká
ja felé fordult. Bár, mint később látni fogjuk, 
a bibliográfia számos területe foglalkoztatta, 
hozzá legközelebb a nemzeti bibliográfia mű
faja és a hungarika-irodalom számbavételének 
kérdése állt.
Vizsgálódásai egyik fontos területének a nem
zeti bibliográfiai műfaj kialakulását tekintette. 
A műfaj megszületése, mint köztudott, több té
nyezőre vezethető vissza. A kutatók véleménye 
abban megegyezik, hogy a nemzeti értékek meg
őrzésének szándéka e tekintetben döntő szere
pet játszott, de már nem volt egységes álláspont 
abban, hogy a l ó .  században, elsősorban a né
met nyelvterületen elterjedt vásári katalógusok 
tekinthetők-e a kurrens nemzeti bibliográfia ko
rai megjelenési formájának. „4 bibliográfia-tör
ténet egyes művelői -  így Besterman és Malclés 
-  kétségbe vonják a «Messkatalog»-ok bibliog
ráfiai jellegét', hiszen mint Besterman vallja, „e 
jegyzékek nem egyebek, mint a könyvkereskedői 
forgalomban lévő könyvek jegyzékei.”4 Ezzel 
szemben Szentmihályi -  joggal -  azt a nézetet 
képviseli, hogy ,fél esztendő német könyvter
mése a frankfurti és lipcsei vásárokon a maga 
fizikai valóságában együtt volt. Az a lajstrom te
hát, mely ezeket a könyveket rendszerezve leírja, 
a nemzeti könyvtermés kurrens lajstromával, a 
kurrens nemzeti bibliográfiával egyenértékű.”5 
Szentmihályi János sokat tett a hungarika fo
galmának tisztázása érdekében. Elsőként, már 
1958-ban felhívta a figyelmet arra a visszás 
helyzetre, hogy a magyar nemzeti bibliográfia

kizárólag a hazai megjelenésű műveket regiszt
rálja.6 Meggyőzően érvelt, hogy hazai kurrens 
bibliográfiánk terjessze ki gyűjtőkörét a kül
földön megjelent magyar nyelvű kiadványokra 
is, mivel ezek a művek a nemzeti kultúra szer
ves részét képezik.7 „4 külföldi magyar nyelvű 
irodalom feltárása olyan feladat, melyet helyet
tünk más nem végezhet e l”s Ebből viszont az is 
következik, hogy a hungarika fogalmába csakis 
a hazánkra vonatkozó külföldön megjelent ide
gen nyelvű művek tartoznak: „a hungaricumok 
bibliográfiája ... kizárólag külföldön megjelent 
idegen nyelvű műveket regisztrál.”9 Ugyanak
kor felhívta a figyelmet retrospektív nemze
ti bibliográfiánk hiányosságaira is. ,Jia tehát 
retrospektív nemzeti bibliográfiánk hézagainak 
pótlásáról beszélünk, úgy nemcsak arra kell 
gondolnunk, hogy az egyes időszakokra nem áll 
rendelkezésünkre nemzeti bibliográfia, hanem 
arra is, hogy retrospektív nemzeti bibliográfiánk 
anyagát, ha az szükséges, a külföldön megjelent 
magyar nyelvű művek leírásával is pótoljuk."9 
Szentmihályi János nem csupán elméletben fog
lalkozott a hungarika-kérdéssel, hanem gyakor
latban is sokat tett a hungarika-irodalom regiszt
rálása érdekében: amikor 1971-ben az Országos 
Széchényi Könyvtárban megteremtődtek a fel
tételek a Hungarica Külföldi Folyóiratszemle 
(1976-tól: Hungarica Irodalmi Szemle) című 
kurrens bibliográfia megjelentetésére, a szer
kesztésre ő kapott megbízást.
Szentmihályi János kutatásai a nemzeti bibliog
ráfia és a hungarika-kérdés mellett kiterjedtek 
a bibliográfia egyéb elméleti és módszertani 
problematikáira is. A bibliográfia fogalmának ár
nyalt értelmezése érdekében vizsgálta a história 
litteraria, a tudománytörténet, irodalomtörténet, 
illetve a bibliográfia fogalmát, specifikumaikat, 
egymáshoz való viszonyukat, hiszen „iroda
lomtörténet,, história litteraria, tudománytör
ténet, könyvtörténet, bibliográfia, catalogus 
scriptorum állandóan egymás mellett előforduló 
fogalmak.”10
Ha az 1950-es, 60-as, de talán még a 70-es évek 
bibliográfiai produktumait is nézzük, ez idő tájt, 
különösen a szakbibliográfiák terén, számos je-
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lentős és igényes teljesítmény mellett elég sok 
kedvezőtlen jelenséggel találkozhattunk: sok 
volt az esetlegesség, ötletszerűség, és tény, hogy 
egyes bibliográfiák színvonala egyenetlen volt. 
Szentmihályi volt az, aki előadásaiban és tanul
mányaiban a legkövetkezetesebben fejtette ki 
nézeteit a bibliográfiákkal szembeni elvárások
ról, a bibliográfiai tevékenység értékelésének 
szempontjairól. Minden esetben a bibliográfia 
tartalmának és szerkezetének összhangban kell 
lennie az általa elérni kívánt céllal: „ A motiváció 
és közlési effektus összhangjának megteremtése 
jelenti a bibliográfiai munka valódi tartalmát” -  
írta egy 1974-ben megjelent tanulmányában.11 
A bibliográfia elméletének egyik gyakorta visz- 
szatérő kérdése a teljesség és szelekció problé
mája, mely már korábban is több jeles bibliog
ráfusunkat foglalkoztatta.12 
Szentmihályi külön tanulmányban hívta fel a fi
gyelmet a „túlméretezettség” veszélyére, mely 
gyakran a vállalkozás kudarcához vezethet: ,̂ A 
teljesség, ha ez nem a közlési effektus teljessé
gétjelenti, egyben információ-redundancia, ami 
egyenesen gátolja a kívánt közlési effektus létre
jöttét, és a vízfej egyik kórokozója.”13 
Szentmihályi modern szemléletére jellemző, 
hogy a bibliográfiát nem tekintette konstans, 
egymástól elszigetelt produktumnak, hanem 
mindig hangsúlyozta, hogy azok rendszert al
kotnak, egymáshoz igazodnak, egymást kiegé
szítik.
Szentmihályi János könyvtárosi pályafutása 
során több helyütt is dolgozott. Az Egyetemi 
Könyvtárban eltöltött évek után 1961-től az 
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani 
Központban a tudományos és szakkönyvtárak 
osztályát vezette, majd az Országos Széché
nyi Könyvtárban Sebestyén Géza és Pajkossy 
György felkérésére irányította a Várban kiala
kítandó kézikönyvtár előmunkálatait. 
Tudományos munkásságának elismeréseként 
már 1953-tól óraadó tanárként tartott előadá
sokat az ELTE Könyvtártudományi tanszékén, 
majd amikor Kőhalmi Béla 1964-ben nyugál
lományba vonult, immáron főállású egyetemi 
oktatóként tőle vette át a Tájékoztatás, bibliog

ráfia, dokumentáció tárgy oktatását: „...egy évig 
helyettesítettem Kőhalmi Bélát, akit legkitűnőbb 
mesteremként becsültem, s ma is meghatódom, 
ha tiszta emberségére gondolok. Nyugdíjazása 
után kifejezetten az ő kérésére bíztak meg az 
egyetemi oktatással -  vallotta 1978-ban.14

Szentmihályi személye 1964-től végérvényesen 
összefonódott az egyetemi könyvtáros-képzés
sel. Itt tudta igazán kibontakoztatni képességeit, 
érvényesíteni szakmai felkészültségét, európai 
szintű műveltségét, gazdag nyelvismeretét. Mint 
a Bibliográfia és tájékoztatás tárgy oktatója, e 
szakterület tudós művelője és szaktekintélye itt 
vált igazán ismert és elismert személyiséggé.
A tárgy kialakulásának történetéről egy 1976- 
ban készült írásában így emlékezett meg: 
tantárgy tartalma -függetlenül attól, hogy mi
lyen fokon alkotta a könyvtárosképzés részét -  
nehezen bontakozott ki. Az úttörő munkát ezen a 
területen Kőhalmi Béla végezte. Mint egyetemi 
oktató először a könyvtártan keretében, majd 
pedig az önálló tárggyá vált bibliográfia része
ként igyekezett a könyvári tájékoztatásnak azt 
a formáját megismertetni, melynek magyaror
szági meghonosítója az ő mestere, Szabó Ervin 
volt (...). Kőhalmi Béla elsősorban a könyvtári 
tájékoztatás műszereinek elemzésére törekedett, 
(...) akinek további érdeme, hogy a könyvtári 
tájékoztatás legfontosabb műszereinek, a bib
liográfiáknak történeti fejlődésére (...) nagy 
figyelmet fordított.”15
Szentmihályi számos írásában fejtette ki néze
tét a tájékoztatás tárgy keretében oktatandó is
meretekről, az oktatás módszereiről: ,fn n ek  a 
tananyagnak a magvát vitathatatlanul a forrás- 
ismeret képezi, (...) a forrástípusokat kell meg
felelően bemutatni a hallgatóknak. A forrástípu
sok jellegének és használatának ismerete teszi 
lehetővé azt az asszociációs folyamatot, amely 
a tájékoztatás kérdéseinek helyes megválaszo
lásához vezet.”16
Szentmihályi Jánosnak köszönhetően vált a bib
liográfia és dokumentáció stúdiuma tájékoztatás
sá, melynek keretében annak gyakorlata mellett 
a tárgy alapjaival, elméletével és rendszerével
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ismerkedhettek meg a hallgatók. Oktató mun
kája során tanítványait önálló gondolkodásra 
nevelte, elvárta az asszociációs képességet, a 
széles körű műveltséget, az idegen nyelvek 
ismeretét. Hallgatóival szemben igényes, de 
ugyanakkor toleráns és humánus volt. Rend
kívül színes egyéniségének is köszönhetően az 
élményszámba menő előadásai a szűkebb tan
anyagon túl emberségre, a kulturális és szellemi 
javak értékelésére, megbecsülésére tanítottak. 
Majd negyed századon át könyvtáros generáci
ók sokaságát oktatta és nevelte, példát mutatott 
emberi és szakmai tisztességből.

Szűkebb szakterülete mellett behatóan foglal
koztatta a könyvtárosi pályakép alakulása is.17 
Számos oktatási program, képzési koncep
ció kidolgozásában vett részt, s mint a FID, a 
Nemzetközi Dokumentációs Szövetség képzési 
bizottságának magyar tagja, tevékenyen köz
reműködött a szervezet munkájában. Ennek 
köszönhetően jól ismerte a könyvtárosképzés 
külföldi helyzetét, fejlődési trendjeit, s az itt 
szerzett tapasztalatait igyekezett a hazai képzés 
javára hasznosítani.

Pályafutásom során három minőségben találkoz
tam Szentmihályi Jánossal: lehettem tanítványa 
az egyetemen, később mint kollégák dolgoztunk 
egyidejűleg a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központban, s végül ismét az egyetemen, 
ahol nyugállományba vonulása után, az ő kéré
sére és javaslatára, Tőle vehettem át a Tájékoz
tatás, információs források főtárgy oktatását. 
Őt mesteremnek tekintem, és azóta is hálával és 
szeretettel gondolok Rá, köszönve okos és bölcs 
tanácsait, támogatását és barátságát.

Szentmihályi emlékét az utókor azóta is őrzi, 
személyében a kiváló tanáregyéniséget, vala
mint a hazai bibliográfia tudományának Gulyás 
Pál, Kőhalmi Béla és Csűry István mellett egyik 
legjelesebb művelőjét tiszteli.
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közkönyvtárakért
1. rész

SONNEVEND Péter

Bevezetés

A dualista monarchia magyar közkönyvtárügyé
nek valós története még megírásra vár. Különö
sen érdekes fejezete lehet a világháború előtti 
utolsó negyedszázad (1890-1914). A kilencve
nes évektől mind gyakrabban érkezik híradás 
a könyvtári fejlesztés terén élenjáró országok
ból, már nem ritkán helyszíni tanulmányozás 
nyomán. E beszámolók egyértelmű üzenete: a 
magyar társadalom jobb könyvtárakat érdemel, 
nézzük és tanulmányozzuk tehát a külföldi pél
dákat a hazai fejlesztés irányainak és módjainak 
mérlegelése és meghatározása érdekében. Ez az 
időszak az első jelentős hazai kísérlet a közös

Mamának

ségi használatú könyvtárak dominanciájának 
megalapozására.
Evekig a Magyar Könyvszemle (MK) volt az 
egyetlen időszaki orgánum, mely helyet adott 
e jövőt építő tematikának. Ám nem kétséges, 
hogy a MK-ben a könyv- és könyvtártörténet 
volt mind tartalmilag, mind terjedelmileg a meg
határozó. Korabeli témákról szóló beszámolók e 
lapban így inkább „határterületként” jelentkez
tek (érdemes megjegyezni, hogy az akkori értel
mezés szerint a könyvtártudomány szerves része 
volt a könyv- és könyvtártörténet). Az 1987-ben 
napvilágot látott Magyar könyvtártörténet szer- 
zője mindazonáltal igazságtalan -  mert tény
szerűen téves -  volt a MK sommás bírálatában,
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mikor egy 1886-os értékelés {György Aladár. 
a Magyar Könyvszemle tíz év alatt nem talált 
alkalmat, hogy ,.felszólaljon a nagy fontosságú 
nyilvános könyvtárak ügyében", 323. p.) hatályát 
kiterjesztve azt állította, hogy az MK hozzáállá
sában „később sem történt változás”.
1906-ban indult a Népmívelés (későbbiekben: 
Népművelés, továbbiakban rövidítve NM) fo
lyóirat a Franklin-Társulat kiadásában, Bárczy 
István (1873-1943), ebben az évben megvá
lasztott fővárosi polgármester és Weszely Ödön 
(1867-1935, 1906-ban reáliskolai igazgató), a 
20. századi hazai neveléstudomány kiválósá
gának szerkesztésében. Bárczy polgármesterré, 
azaz a főváros irányítójává történt választása 
előtt öt éven át a közoktatási ügyosztályt vezet
te. A helyettes szerkesztő, a sokoldalú Wildner 
Ödön (1874-1944), Bárczy bizalmasa, agy
trösztjének vezető alakja1, s igen hosszú időn 
át a folyóirat legfőbb szellemi alakítója. Hama
rosan Weszely kivált -  a Magyar Paedagógia 
című szaklap szerkesztését vette át - , s ekkortól 
Bárczy és Wildner szerkesztői irányítása mellett 
jelent meg a NM. ANM indításakor Bárczy 40, 
Weszely 39, Wildner pedig 32 éves, s mindhár
muk már legalább tízéves eredményes szellemi 
tevékenységre tekinthetett vissza. A későbbi 
években Ozorai Frigyes (1879-?) tanár, peda
gógiai szakíró, fordító, a Pedagógiai Könyvtár 
igazgatója, helyettes szerkesztői munkája segí
tette a lapot. A NM tartalma, korszerű monda
nivalója és szerzőgárdája -  Bartók Béla, Fülep 
Lajos, Hevesi Sándor és sokan mások -  alapján 
a közismert Nyugat és a Ftuszadik Század kö
zelében helyezhető el a századelő szellemi pa
norámájában (nyilván nem véletlenül, számos 
átfedés is tapasztalható a szerzőgárdában).
A széles tematikát felvonultató havi lap kezdet
ben (összevontan) kéthavonta, majd hamarosan 
havonta, egy időben kéthetente, illetve hetente 
jelent meg. Néhány évig (1912-1914) Új Élet 
volt a fő cím, az évfolyamjelzés viszont ekkor 
is folyamatos maradt. Később NM főcím, és Új 
Élet alcím került a lapra. Megszűnt 1918 végén2. 
Tudomásunk szerint a NM mindeddig elkerülte 
a modern könyvtári kutatás figyelmét3, pedig

az alábbi ízelítő is meggyőzheti az érdeklődőt 
arról, hogy érdemes jelentős szellemi hozadékát 
kiemelni a feledés homályából.
A NM tizenhárom évfolyama együttesen mint
egy 13 ezer oldal terjedelemben látott napvi
lágot. Ennek a hatalmas mennyiségnek azon 
néhány százaléka érdekel most minket, amely 
a modern közkönyvtárügyről és könyvtárügyért 
íródott. Látni fogjuk, ez sem kevés, tartalmilag 
pedig akár felbecsülhetetlen szakmai kincsnek 
is minősíthetjük, amelynek megelevenítése múl
tunk rekonstrukciójához nélkülözhetetlen. Más 
témák esetében is szolgálhat felfedezéssel a NM: 
példaként említhető aL. Tosztoj halálára készült 
1910. decemberi tematikus szám, az 1911 -es 
Liszt-szám, az iskolai rajzoktatás kiterjedt vitája 
(Balázs Bélától Rippl Rónaiig sokan fejtették ki 
véleményüket a hosszan tartó eszmecserében), 
vagy az 1912-es stockholmi olimpia eredményeit 
összefoglaló vaskos különszám csaknem 40 ere
deti fényképfelvétel kíséretében.
ANM átfogó oktatási, művelődési és kulturális 
tematikája eleve széles olvasóközönséggel szá
molt, ezért megkockáztathatjuk, hogy a könyv
tári problematika ennek köszönhetően először 
tudatosult a hazai értelmiség, főként a pedagó
gusok érdeklődő köreiben. (Érdekes adalékként 
megemlíthető, hogy mellettük a jegyzők is ked
vezményesen fizethették elő).
1907-ben újabb időszaki kiadvány jelent meg, 
mely a könyvtári témának jelentős teret adott: 
a Múzeumi és Könyvtári Értesítő (a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és 
Országos Tanácsának a MKOT-nak „hivatalos 
közlönye”, 1907-1918., továbbiakban: MKÉ). 
Szintén 1907-ben indult A Fővárosi Könyvtár 
Értesítője (továbbiakban: FKÉ), majd pedig 
1913-ban a Kőhalmi Béla szerkesztette -  s így 
szintén Szabó Ervin szellemi irányítását élvező 
-Könyvtári Szemle (utóbbi az 1980-as években 
készült fakszimile-kiadásnak köszönhetően re
mélhetőleg szélesebb szakmai körben ismert le
het napjainkban is). A tízes években már komoly 
szakmai viták színterét biztosítják a versengő 
kiadványok.
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A NM indulása: az első évfolyam 
jellege és könyvtári témái

A lap beköszöntő írása a célzatos Harangszó cí
met viseli, szerzője pedig maga Bárczy István. 
Főbb gondolatait emeljük ki:

emberi élet anyagi eszközei korlátozottak, 
[...] az emberi műveltség javai ellenben vég 
nélkül szaporíthatok. [...] a műveltség javai
nak megszerzése végett anyagi eszközökre van 
szükség, másfelől a közműveltség fokozódása 
a közgazdaság fejlődésének leghatalmasabb 
és legbiztosabb eszköze. Az a közgazdasági és 
társadalmi fellendülés, amely nálunk az elmúlt 
évtizedekben végbement, nem volt elég reális, 
mert mindenáron minél többet akartunk ter
melni, és nem igyekeztünk azon, hogy előbb 
mélyreható alapos kultúra alá fogjuk minden 
közgazdasági és társadalmi erőkifejtés forrását: 
a népet. [...]
Nálunk eddig a népiskolában és a népmívelésben 
a legtöbben csak egyoldalú politikai, nemze
tiségi, felekezeti vagy más irányzatok eszközét 
látták, pedig az igazi népmívelésnek nem lehet 
más célja: mint a népben az egész ember tökéle
tesítése (kiemelés itt és a további idézetek során 
az eredeti szöveg szerint. -  S.P.). [...] Magunkat 
is nevelve, vezessük rá a népet az egyedül ered
ményes munkára: az önművelésre. [...] És ez 
a törekvés időszerű, inkább mint valaha; ezen 
fordul meg egész jövendőnk, - ez ma a magyar 
nemzet létkérdése. ”4
Az első szám (az összevont 1-2. szám csaknem 
180 oldalas könyv) több elvi jelentőségű írást 
tartalmaz.
Gárdonyi Géza (1863-1922) -  ekkor már ismert 
író, az Egri csillagok (1901) és a Láthatatlan 
ember (1902) szerzője -  Új szántás, új vetés 
címmel fejti ki gondolatait. A hajdani néptanító 
nem véletlenül a hazai olvasás- és írástudás -  
pontosabban: nem tudás -  problémájával indít. 
,,Nálunk [...] száz ember közül 47 nem ismeri 
a betűt. Franciaországban és Finnországban 
csak négy akad száz között, ki írni, olvasni nem 
tud. A svédek és norvégek országában [...] ezer

között mindössze nyolc ember találkozik olyan, 
aki nem ismer betűt. [...]
Nálunk a sötétségnek három az oka: 
nincs elég iskolánk, 
a templom hatása csak érzelmi, 
a szülők tudatlansága akadék. [...]
Elsősorban tehát buzgó tanítók kellenek az or
szágnak. [...] De kifordul a toll kezemből, ha 
arra gondolok, hogy a magyar kultur-erszény 
micsoda lapos! [...] az a harminc millió forint, 
amin az országház épült, szükségesebb kiadás 
volt-e, mint lett volna a nemzetkultúra javítása? 
[...] A népnevelést a hét éves kor helyett már a 
négy-öt éves korban szeretném kezdeni. [ ...]De 
itt megint nem olyan népiskolára gondolok, mint 
amilyenek a mostaniak. [...] Ott kell megfog
nunk a munka elejét, hogy a néptanítók hátáról 
leszedjük a mostani miniszteri tervet. Fel kell 
szabadítanunk őket az erszény szoros gondjai 
alól is, s ki kell terjesztenünk a munkájukat az 
iskolai falakon túl az életre. [...] Néhány év óta 
népkönyvtárakat állítanak fe l mindenfelé. De 
ér-e valamit a könyvtár, ha nincs benne könyv? 
Nincs azokban tíz olyan könyv se, ami a népnek 
lett volna írva, s ha van is, sok szalma mag nél
kül. A népnek legelőször is egy lexikon kellene, 
vagyis a nép nyelvén egy Minden tudó könyv. 
[...] A nép művelésének munkáját folytatni kell 
a templomon kívül. A felnőtt népet gyermeknek 
kell tekintenünk, a gyermeket felnőttnek. Akik a 
gyermekben nem a későbbi embert látják, azok 
a népnevelés munkájában nem apostolok, ha
nem cselédek. Nekünk apostolok kellenek. Nem 
szabad tétlenül várnunk felülről eredő országos 
intézkedésekre. [...] Szemünk a jövendő idők
re fordul. A rövidlátó politika azt tartja, hogy 
a nemzet ereje a katonaság. A távolba tekintő 
gondolkodás azonban azt látja, hogy a nemzet 
ereje a nemzetnek a műveltsége. ”5 
Elvi alapozást szolgál Teleki Sándor (1861— 
1919), Petőfi támogatójának, a „kohói” gróf
nak a fia, a MKOT elnökhelyettese ez időben) 
Népművelés című írása is. ,ylz iskolából kilépett 
tömegek szellemi ápolása nem régi keletű”,-  ál
lapítja meg, majd áttekinti a külföldi példákat 
Angliától Franciaországon át az Egyesült Álla

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4 643



<®> SONNEVEND PÉTER <®>

mokig. „Az amerikai városok újabb időben bő
ven látják el a népet szellemi táplálékkal. New 
York városa több iskolában esti tanfolyamokat 
rendez a felnőttek számára. [...] Ez államok
ban, hol az anyagi kérdés soha nem akadálya 
a közneveléssel foglalkozó intézmények terjesz
kedésének, a nyilvános könyvtárak így majd
nem hihetetlennek látszó virágzásnak indultak 
s ennél talán még bámulatosabb a rendszer és 
erély, mellyel ezeket mindenki számára hozzá
férhetővé teszik. Emellett a vándorkönyvtárak és 
vándorkiállítások, gyűjtemények az elhagyatott 
vidékek távol fekvő zugaiba is elhatolnak. ” 6 
Ilyen „felvezetés” után a folyóirat első könyv
tári témájú írása -  Népiskolai és népkönyvtárak 
(két részben) Benedek Elek (1859-1929), -  év
tizedeken át a hazai szellemi élet „mindenese” 
-  nevéhez fűződik.
„[...] Mikor én 1888-ban képviselőházi szűz

beszédemet egyedül a magyar gyermek- és if
júsági irodalomnak szenteltem s a közoktatás 
egyéb kérdéseit nem is érintettem, a képviselő 
urak meglepődve néztek össze. [...] mit akar ez 
az ember? Egy rakás könyv volt előttem, azok
ból szemelvényeket olvastam fe l nagy derültség 
és nagy megrökönyödés közt, azzal fejezve be 
a hülye, otromba szemelvények olvasását: íme, 
képviselő urak, ilyen könyveket olvasnak az önök 
gyermekei. [...]
A népiskolai könyvtárakfontossága valóképpen 
a serdülő ifjúságnál kezdődik, folytatódik az 
iskolából kikerülő, s az ifjúsági egyesületekbe 
átlépő ifj aknái. [...] Népnevelésünk fele mun
kát végezne, ha az iskolából kikerült ifjúságról 
levenné a kezét, ha az iskola és volt növendékei 
közt egyszerre megszakadna a kapcsolat. [...] 
Kevesen gondoltak arra, hogy a népművelés 
valóképpen a serdülő ifjúságnál kezdődik, s a 
felserdült ifjúságnál kell jó l megalapozni az át
menetet az életbe, itt kell ránevelni az ifjúságot 
arra, hogy kedvvel és haszonnal olvassa majd a 
népkönyvtárak könyveit. Természetesen, erről az 
átmenetről csak akkor beszélhetünk igazán, ha a 
népkönyvtár valósággal folytatója, kiegészítője 
az ifjúsági könyvtárnak. Ma ez az átmenet még 
nincs meg. [...] Az egész országban nem akadt

egy kifogástalan ifjúsági könyvtár. A legtöbb 
iskolánál néhány tankönyvből állott a könyvtár. 
[...] Némelyik könyvtár szörnyen gazdag volt 
francia regényekben s ezek közül is mintha ösz- 
szeválogatták volna a legselejtesebbeket. [...] 
Ami eddig történt ifjúsági könyvtáraink ügyében, 
valójában a kezdet kezdete, de a kezdet e kezde
te egy szebb jövendő képét mutogatja. Számolni 
kell szegénységünkkel, s egyelőre még azt az öt
száz darab könyvet sem tudjuk beállítani ifjúsági 
könyvtárainkba, amely könyveket eddig a Nikib 
[Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizott
ság -  S.P.] szigorú kritikája erre érdemesnek ta
lált. Az állami segítség s az iskoláknál beíratási 
díjakból befolyó összeg lehetővé tette, hogy az 
ötszáz darab könyv fele része már most helyet 
foglalhasson a szervezett könyvtárakban. A fele 
része is csak— a népesebb iskolákban. [...] 
Nyilvánvaló, hogy úgy az államnak, mint a többi 
iskolafenntartó testületeknek évről-évre nagyobb 
összeget kell fordítaniuk az ifjúsági könyvtárak 
gyarapítására, máskülönben állandóan a kez
det kezdeténél maradunk. A felekezeti iskolák 
hagyományos bizalmatlansággal nézik a „hiva
talos ” könyvjegyzéket, de azt hiszem, soha nem 
volt indokolatlanabb a bizalmatlankodás, mint 
ebben az esetben. A bizottság tagjai közt minden 
iskolafaj és minden felekezet képviselve van, s 
ha egyrészt ez a szigorúság eleve kizárt minden 
könyvet, mely a felekezeti gyűlölködés szítására 
irányult, másrészt különösen megbecsülte a val
lás-erkölcsi irányzatú, a vallásos érzés ápolásá
ra alkalmas könyveket. [...] Valóban, az volna 
az ideális állapot, ha ma minden iskolánk falai 
közt fe l lehetne állítani a Nikib jegyzéke alapján 
szervezhető ifjúsági könyvtárat s a jövendő évek 
munkája a természetes gyarapodás lenne. [...] 
Tovább megyek: az államnak nem volna szabad 
megállnia az iskoláknál; az időről-időre megje
lenő könyvjegyzékeket közre kellene bocsátani s 
meg kellene küldeni minden szülőnek ingyen, aki 
azt egy levelező-lapon kívánja.
Kiegészítője, betetőzése-e a mai népkönyvtár a 
mai, a most szervezett népiskolai könyvtárnak? 
[...] Felelet: nem, nem is lehet az, mert a nép
könyvtárak szervezése néhány évvel megelőzte
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a népiskolai könyvtárakét. Szóval: előbb épült 
a ház fedele, mint a fundamentum, meg a fala. 
Az első népkönyvtárakat a földművelésügyi mi
nisztérium állíttatta fel, s természetesen első
sorban a népszerű gazdasági könyveket szedte 
össze, szépirodalmi és történelmi könyveinkből 
pedig lehetőleg azokat, melyek az egyszerű falusi 
nép leikéhez közelebb állanak. A cél az volt, azt 
hiszem, hogy lehetőleg mennél több községben 
állíttassanak fe l könyvtárt, ha még oly szegé
nyest is. Hogy a nép kapjon kedvet az olvasásra, 
s amit az állam kezdett, majd folytassa a nép: 
bővítse könyvtárát a maga erején. A kezdés tehát 
mindenképpen dicséretes, de itt az ideje, hogy a 
folytatás, a továbbépítés egységes terv szerint 
történjen.
Mindenekelőtt számolnunk kell azzal a fontos 
körülménnyel, hogy a mai népnek mások, na
gyobbak a szellemi igényei, mint volt -  hogy 
nagyon messzire ne menjünk vissza -  a 20-30 év 
előttinek. Ma, midőn népkönyvtárt szervezünk, 
nem azokra a már ritkuló falusi emberekre kell 
gondolnunk, akik babusgatva olvassák az öreg
betűs kalendáriumokat, de arra a népre, mely a 
mai népiskolát végezte, melynek egy része vé
gigjárta a polgári vagy iparos-iskolát, vagy a 
középiskola néhány osztályának végzése után 
került haza. Ez a mai olvasó nép zöme. De hát 
csak ebből áll a nép? Hát a pap, a tanító, a jegy
ző, az iparos, a kishivatalnok? Hol van ezeknek 
a könyvtára? Hol a népkönyvtár, mely a tágabb 
értelemben vett nép igényeit kielégítse, fogya
tékos iskolai műveltségét kipótolja? [...] Ha a 
mai viszonyaink közt lehető tökéletes könyvtárt 
akarunk összeállítani, erre nem elég a jó  szán
dék, még a pénz sem. Ide mindenekelőtt olyan 
szervezet szükséges, minő a Népiskolai könyv
tárakat intéző bizottság szervezete. Ahol minden 
könyvnek arravalóságáról legalább két-három 
komoly, irodalmi műveltségű, lelkiismeretes em
berkezeskedik. [...]
Újabb időben a kultuszkormány is állít fe l nép
könyvtárakat., falun és kisebb városokon, a 
Múzeumok és könyvtárak országos tanácsának 
közvetítésével; de a tanács által kiadott könyv- 
jegyzék is, bár nagy haladás a földművelési mi

nisztérium könyvjegyzéke után, gyökeres reví
zióra szorul. Látszik, hogy a jegyzék voltaképp 
egy ember munkája. Jegyzék, mely a kiadók 
jegyzékei alapján készült. [...] Szóval: a kultusz
kormány két bizottság, a földművelési kormány 
egy harmadik bizottság útján állíttatja össze az 
ifjúsági és népkönyvtárakba való könyvek jegy
zékét s e három bizottság közül a Nikib az, mely 
sorra veszi a kiadók által beküldött könyveket, s 
csak amelyek megállották a kritikát, azokat veszi 
fe l jegyzékébe. Miért nem teszi ugyanezt a másik 
két bizottság is? De egyáltalán, minek a három
féle bizottság? Nem jobb volna, ha a háromból 
egy szerveződnék, egységes vezetés alatt, tisztán 
és kizárólag az ifjúsági, a tanítói, nép- és kisebb 
városi könyvtárak szervezésére?
De még egyéb baj is van a népkönyvtárak szer
vezése körül. Felállítani 30-40 népkönyvtárt 
évenként a Múzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa útján, ez igazán kezdetnek is szerény. 
[...] Mikor kerül rám a sor? -  kérdezheti vala
melyik Isten háta mögötti falu. Az állam a maga 
népiskoláinál megmutatta, hogy mi itt a teen
dő. Ha nem is egyformát, de egyszerre állított 
fe l könyvtárt minden állami népiskolában. Ez, 
természetesen, csak úgy volt lehetséges, hogy a 
kiadók hat évre osztották az egyszerre átadott 
könyvek kifizetését. [...]
Fájdalom, maga a magyar irodalom is rászorul 
a mesterséges támogatásra. A napisajtó egész
ségtelen versenye egyre szűkebb területre szo
rítja a könyvet. Mindnyájan olvasunk újságot, 
-  ami nem volna nagy baj, mert a világ folyá
sáról értesülnünk kell, — de sokkal több időnket 
foglalja le az újságolvasás, mint kellene, s míg 
újságot mind olvasunk, ugyanazt a könyvről 
nem mondhatjuk-és ez már öreg hiba. A városi 
ember műveltsége felszínes, újságműveltség, a 
falusié, ki többnyire csak a krajcáros újságok
ból táplálkozik, zavaros tudákosság. Téli estéken 
szívesen olvasna jó  könyvet is a falusi ember -  
adjunk hát a kezébe könyvet. Jobban mondva: 
könyvet is, ne csak újságot. Kezdje meg az ál
lam, s majdfolytatja az olvasó, művelődő kedvet 
kapott társadalom. Az ingyen könyvnek először 
örül az ember, mert -  ingyen van. Ha olvasta,
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már az az öröme is van, hogy jót, szépet, gyönyö
rűségszerzőt olvasott. S mikor látja, hogy vége 
az ingyenesnek, vesz a maga pénzén is, mert már 
lelki szükségletévé lett az olvasás.
Az állam semmibe sem fektethet pénzt oly gyü
mölcsözően, mintha könyvtárba fekteti. Jó 
könyvbe.”7
Az első (dupla) számban foglalkoznak a tanító- 
képzéssel, a tankönyvek illusztrálásával {Riedl 
Frigyes), gyógypedagógiai kérdésekkel, a nép
művészet jövőjével {Körösfői-Kriesch Ala
dár). Minden számban van olyan rovat, mely 
a „népmívelési intézményekkel” foglalkozik. 
Itt olvashatók Wildner Ödön jegyzetei. Előbb
-  A felnőtt nép művelése címmel -  azt tekinti 
át, hogyan fejlődik az angol és skandináv pél
dák nyomán a felnőttoktatás, a népfőiskola, a 
felnőtteknek szóló -  még nem bevett -  művé
szeti tevékenység. Az Uránia tevékenysége, az 
Erzsébet-Népakadémia, a Thália színi előadásai, 
a Társadalomtudományi Társaság munkástanfo- 
lyamai példáit sorolva -  s utalva ezek szervetlen, 
egymástól elkülönült fejlődésére -  rátér fő mon
dandójára, mely egyben a lap törekvését fejezi 
ki: „.. .munkásságunk eszményeképp már most 
az lebeg szemünk előtt, hogy ez ellen az elszi
geteltség, egymással nem törődés, tájékozatlan
ság, s ennek következtében erőpazarlás ellen s 
a felnőtt nép művelésére szolgáló intézmények 
lehető szerves egybekapcsolása, munkamegosz
tása és kiegészülése érdekében harcoljunk. [...] 
Ennek eszközeit, úgy gondoljuk, az adja, hogy 
leírjuk őket, kiemeljük előnyeiket, szigorúan bí
ráljuk igazi hiányaikat, összevetjük egymással 
s a művelt külföld hasonló intézményeivel [...] 
E munkánkban nem vezethet más jelszó, mint 
amelyeket ez a folyóirat választott: tudniillik a 
kultur-szocializmuss igéje. S nem vezethet más 
érzés, mint a társadalmi együvé tartozás és mű
veltség közhasznúságának, tehát általánosítá
sának, szerves fejlesztésének s a kulturális erők 
tömörítésének eszméje. S ebben a munkánkban
-  a látszat és hangzatos szólamok által meg 
nem tévesztve -  nem támogatunk semmi olyan 
törekvést, amely a műveltség birodalmában a 
társadalmi, felekezeti, nemzetiségi stb. elzárkó

zást célozza, a tudást és műveltséget kiváltság
gá, egyes emberek vagy kasztok kenyerévé vagy 
sportjává, fényűzésévé, politikai vagy egyéb, 
nem közművelődési törekvések eszközévé akarja 
lealacsonyítani s igazságait meg akarja hami
sítani. Ezek lesznek e téren irányadó általános 
szempontjaink. ”9
A következő jegyzet címében hordja témáját: A 
bécsi népháza megnyitása10. Ez azért érdekes, 
mert a későbbi években a német és bécsi modell 
szembetűnően befolyásolta a Szabó Ervin köz
reműködésével tervezett nagy budapesti Nép
házat. E sokoldalú bécsi intézmény könyvtártól 
vetítőteremig, étkezőtől természettudományi 
kísérletek végzésére alkalmas laboratóriumig 
sokféle funkciójú helyiséget fogadott magába. 
Célzata: a művelődni és szórakozni vágyó pub
likum minél hosszabb időt töltsön benne, s köz
ben szellemileg gyarapodjék. Ajegyzetíró érde
kes szociológiai leírást ad a megnyitó ünnepség 
összetételéről, a felszólalókról, érzékeltetve a 
házért megmozduló erők sokszínűségét11.
A következő (összevont 3-4.) számban a jegy
zetek közt találunk ismét számunkra fontos 
tartalmat. Wildner előbb a Thália társaság elő
adásait értékeli, nagyra értékelve, hogy a Thália 
„ népművelés terjesztőinek lelkes táborába csat
lakozott”.12
A következő jegyzet a hadseregben folyó nép
művelést érinti. Említésre méltónak tartja, hogy 
a honvédelmi miniszter 1904-ben megbízott 
egy fővárosi tanárt, hogy néhány csapattestnél 
kézikönyvtárat szervezzen, „ 1905-ben pedig a 
Budapesti Könyvtáregyesület több fővárosi ka
szárnyának 100-120 kötetes kis könyvtárral való 
fölszerelésére kapott engedélyt”13. Ezek után 
részletesen leírja, miként működik hasonló, de 
már jól kifejlett rendszer a dánoknál. A szám leg
fontosabb Wildner-írása {Wr. szignóval) a VIII. 
kerületi munkáskaszinó és népkönyvtára tíz 
éves eredményes tevékenyégét taglalja a kiadott 
évkönyv és statisztikák alapján14. Ezt 16 évtől 
mindenki szabadon és ingyenesen használhatja: 
társalgás, játék, sakkozás, újságolvasás, teázás 
stb. céljából. A népkönyvtár állománya elérte a 
négyezres nagyságrendet: az érdeklődők rész
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ben helyben olvashatják az olvasóteremben, de 
kisebb pénzletét vagy ajánlás esetén kölcsönöz
hetnek is. A munkásotthon látogatóinak száma 
1896-1905 közt 8 ezerről 83 ezerre emelkedett. 
Az olvasóteremben 1905-ben csaknem kettő 
ezren fordultak meg, s az év folyamán kölcsö
nöztek 21 ezer kötetet. Döntő többségük ipari 
és kereskedelmi munkás (83%), a továbbiak: 
13% ilyen irányú tanuló, s végül pár százalék 
értelmiségi, hivatalnok. A munkásotthon költ
ségvetése évi 1200-ról közel 4 ezer koronára 
(1905) emelkedett. A kulturális kiadások ennek 
mindössze 8%-át tették ki. Saját bevételei a tea
vásárlásból adódtak.
A következő (5-6.) számban Havas István 
(1873-?) tanár, lapszerkesztő az iskolai és ta
nítói könyvtárakról cikkezik15. Havas az iskolai 
könyvtár helyett inkább látna osztálykönyvtára
kat, ha nem is mai használati célzattal, de leg
alább nevelési célból: „ ott áll a kis üvegajtós 
könyvszekrény a gyermekek szeme előtt [...] a 
gyermek ösztönszerűen utánozza a példát, 5 ha 
vannak könyvei, megbecsüli őket... ”. Továb
bi érve, hogy az osztály tanítója ismeri tanulói 
egyéniségét, érdeklődést, s így személyre szó
lóan tud könyvet ajánlani. A tanítói, tantestületi 
könyvtárakról megállapítja, hogy azok tartal
ma, összetétele elég véletlenszerű: „ néhány fo 
lyóirat, lap bekötött évfolyamai, idejüket múlt, 
ócska vezérkönyvek [...] valamennyi közt (ahol 
ugyan megvolt) legértékesebb és leghasznosabb 
a Pallas lexikona ”. Végül megtudjuk, hogy a 
Nikib-et kibővítették néhány kitűnő pedagógus
sal, hogy azok segítségével elkészüljön a tanítói 
könyvtár jegyzéke is.
A Népművelési intézmények rovatban ezúttal 
Solymossy Sándor (1864-1945), a neves folk
lorista foglalkozik a népkönyvtárak szervezé
sével16. Kissé patetikus stílusban érzékelteti az 
idő parancsát, tudniillik, hogy: „A közállapotok 
rendjének szociális reformja!”, -  ez elodázha
tatlan nagy kérdés előtt áll a társadalom [...] 
a fenyegető vihar jelensége nem tagadható le 
többé” stb. A társadalmi problémák jó része az 
anyagi javakhoz fűződik, de a szellemiek te
rén még nagyobbak a gondok. Viszont szerinte

itt van megoldás. Egyik az elemi oktatás, má
sik a felsőbb iskolák elterjedése, s harmadik a 
„felnőttek rendszeres oktatása” (népakadémia, 
University extension stb.). A tanfolyamok révén 
ugyanakkor csak egy-egy téma kifejtése juthat 
el az érdeklődőhöz. Legfontosabbnak ezért az 
önművelést tartja, s ennek a „felkeltett érdeklő
désnek kielégítésére, a lelki pallérozódás folya
matának betetőzésére pedig nincs egyéb mód, 
mint ha megnyitjuk előtte az ismeretforrások ma 
szokásos, szabadformáját: a könyvtárt! ” Visz- 
szatekintő gondolatai ismertetik az angol könyv
tári törvény létrejöttét és ennek eredményeit: 
„Harminc év alatt Angliában ez alapon 150 
népkönyvtár keletkezik; 1890-ben 40 városnak 
van már olyan könyvtára, mely 100 000 hasz
nálati tételt tud évenként kimutatni, úgy hogy 30 
város területén öt millió lakosra már tíz millió 
könyvhasználat esik. Manchester egymaga pl. 
ugyanez évben másfél millió könyvforgalmat mu
tatfel s túlszárnyalja vele a világ két legnagyobb 
könyvgyűjteményének: a British Múzeumnak s 
a párizsi Bibliothéque Nationale-nak együttes 
évi forgalmát. ” A folytatásban számos sikeres 
amerikai példát sorol, majd megállapítja, hogy. 
„érdekes, hogy a különben könyvmoly-fajnak is
mert németség messze marad a két angolszász 
ország mögött. S a német városok is igen szerény 
mértékben támogatják a közkönyvtári mozgal
mat. ” E. Reyer professzor -  aki a neves bécsi 
Zentralbibliothek egyesület könyvtárhálózatát 
szervezte17 -  írásából vett adatokra hivatkozva 
állapítja meg, hogy az angolszász országokban 
egy könyv könyvtári használata 6-12 fillérbe 
kerül, míg nálunk az egyetemi könyvtár eseté
ben ez az érték 4,5 korona.
ANM második félévi anyagában is van néhány 
kiemelésre érdemes írás.
A Kormányjelentés az ifjúsági könyvtárakról 
című (szerzői jelzés nélküli) cikk18 megállapít
ja, hogy az összes hazai népiskolát számba véve 
még csak minden 15-dikben működik ún. ifjú
sági könyvtár, viszont az államilag fenntartottak 
körében a külön támogatás csaknem általánossá 
tette (az iskolák többsége egyházi fenntartás
ban működött). A jelentés szerint a kormány a
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könyvkiadók Alkalmi Egyesületénél egyszerre 
2196 ifjúsági könyvtárat rendelt meg, melyek 
több mint 200 000 kötetet tartalmaznak 438 
ezer korona értékben”. Ezeket 1905 tavaszáig 
le is szállították, s az iskolák, illetve fenntartó
ik hat év alatt törlesztik a szállítóknak. A kor
mányjelentés -  a szűkebb témán túllépve -  olyan 
adatsort közöl, hogy az országban 5 ezer kötet 
feletti könyvtár összesen 247 van (ebből 57 a 
fővárosban), ezek összállománya 6 millió kötet 
(fele-fele a fővárosban és vidéken). Pedagógiai 
ezek közül kettő van: az Országos Pedagógiai 
Könyvtár (7,6 ezer kötet) és a Magyar Tanítók 
Otthonának könyvtára (6,1 ezer).
Solymossy Sándor terjedelmes szemléje a kül
földi közkönyvtárak statisztikáit felhasználva 
az olvasói érdeklődés számszerűsíthető adatait 
elemzi19. Általában az olvasott könyvek 70- 
80%-a szépirodalom, továbbá „hozzávetőleg 
10-15%-a történelem, földrajz, néprajz és uta
zások csoportjába esik, vagy 5% természettu
dományi, ipari, technikai könyveket tartalmaz, 
a hátralevő töredékpercent vegyes tartalmú fo
lyóiratokat foglal magában. E téren a vizsgált 
amerikai, angol és német könyvtári statisztikák 
nemigen mutatnak jelentős eltérést (szépiro
dalom: legmagasabb Manchesterben 86%-kal, 
a második tematika: legmagasabb Drezdában 
17%-kal, a harmadik pedig Omahában, Ameri
kában, 6%-kal). Az angol közkönyvtárak állo
mányában az inkább szórakoztató (szépirodalmi 
stb.) művek aránya 37%-os, ám az igénybevé
tel már csaknem 75%-os. Solymossy elfogadja, 
hogy a közkönyvtárak a „ napi munkájában elfá
radt, de ezalatt szellemileg kevéssé igénybevett 
nép ” kedvét keresik. Idézi ebben az értelemben 
E. Reyer gondolatát: „ Inkább menekülni törek
szenek a való élet rettentő sivárságától; feledni 
akarnak, önfeledten kacagni és sírni olyan élet
pálya változatos sorsán, amely részben szebb, 
részben fájdalmasabb, de mindenképpen válto
zatosabb [...] az övékénél. ” Felismeri az újdon
ság gyakorta elkápráztató és gyors karriert termő 
sorsát, s kiemeli: az angolszász könyvtárakban 
„ érdekes jelenség egy-egy Dickens-regény, né
hány Walter Scott állandó forgalmi száma. 1889

óta, hogy az adatokat jegyezni kezdték, bizonyos 
közepes színvonalon folyton megmaradnak” (s 
hasonló a helyzet a Tamás bátya kunyhójával, 
a Ben Húrral, a Nyomorultakkal, a Hiúság vá
sárával). A német könyvtárak adatait tanulmá
nyozva felismeri, hogy a hagyományos szét
tagoltság okán minden régióban inkább saját 
kedvencek vannak, nincs „össznémet” olvasói 
preferencia (észak-német: F. Reuter, Freytag, 
Berlin: Fontane stb., közép-német: Keller, Th. 
Storm, F. Meyer). May Károly sikerét J. Verne 
példátlan hódításával kapcsolja össze, de e kor
divat is „lecsengett”, ahogy ő írja, „ma semmi
vel sem kelendőbb az ifjúsági olvasmányok át
lagánál.” Összegzés: a „köznép rendületlenül 
megmaradt a romanticizmus melletF. Például: 
a ,francia polgárelem Balzacot, Flaubert, Zolát 
és Maupassant együttvéve nem olvassa annyit, 
mint a fecsegő, de pompás fantáziájú Dumas-t”. 
Továbbá: „a közönség feltétlen meghódolása a 
romanticizmus előtt magyarázza azt a különös 
körülményt, hogy az orosz írók általában nem 
népszerűek”.
Végül Solymossy tanulságokat igyekszik le
vonni hazai közkönyvtáraink számára. ,JIazai 
irodalmunkból a különös hangú [...] regények 
lehetőleg mellőzendők, annál több kell a meg
becsülhetetlen Jókaiból és minden Vas Gereben
től [...] Jósika Miklós, Eötvös [József -  S.P] és 
Kemény bő válogatással, Beniczkyné nagyon 
megválogatva, Herczegh Ferenc, Gárdonyi[...j 
a viszonyokhoz képest minél teljesebben; [...] 
Benedek Elek egészen, Ambrus Zoltántól alig 
valami, Bródy Sándortól semmi!” (Nem kell 
nagy ítélőképesség, hogy a szerző szubjektivi
tását észleljük.)
A szám jegyzetanyagában érdekes adalékok -  
Nyilvános könyvtárak és olvasócsarnokok cím
mel (utóbbi kifejezés a német Lesehalle tükör- 
fordítása) -  olvashatók a berlini Alexandrinenstr. 
26. szám alatt működő közkönyvtár éves teljesít
ményéről. Egy év kölcsönzése: csaknem 70 ezer 
kötet (szépirodalom és tudományos-ismeretter
jesztő aránya: 2:1), az utóbbi 7 évben összesen 
csaknem fél millió. Használói: az olvasóterem
ben (közel 1500 kötet szabadpolcon, újságok)
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67 ezer férfi, s közel 3 ezer női látogató, köl
csönzőként újabb 65 ezer érdeklődő. További 
adatok találhatók a jegyzetben Bréma, Boroszló 
(Breslau, ma: Wroczlaw) és Heidelberg városi 
könyvtárairól.
Röviden összefoglalva az első évfolyam ezer 
oldalából szemlézett mintegy 50 oldalnyi könyv
tári tematikát, megállapítható, hogy:
• a szerkesztők minden számban igyekeznek 

érdemben szólni a könyvtár szélesebb közön
séget érintő típusainak fontosságáról,

• összekapcsolják az oktatás és az iskolán kívüli 
képzés, a szabadoktatás könyvtári vonzatát,

• jelentős figyelmet szentelnek a külföld, min
denekelőtt angolszász példáknak,

• fontosnak tartják a könyvtárak minél harmo
nikusabb együttműködését, továbbá az olva
só közönség igényeinek szem előtt tartását, 
de nem szolgai kiszolgálását (ismert, hogy 
az évtized nemzetközi szakmai vitáiban ez 
az egyik legfontosabb téma).

A Népművelés 1907-1910 közti év
folyamai a könyvtárakról
1907: a szabadtanítás országos kongresszusá
nak20 éve, mely talán máig a legnagyobb hatású
-  valódi társadalmi súlyú -  rendezvény kulturá
lis tennivalóink meghatározása érdekében. Aki 
számított, mindenki részt vett tanítótól püspökig 
és (volt vagy leendő) miniszterig, illetve konzer
vatívtól szocialistáig. A NM 1907-es évfolyama
-  tekintve, hogy felelősei a kongresszus szerve
zőinek belső köréhez tartoztak -  jelentős teret 
és figyelmet szentelt az eseménynek. A második 
szám közölte Alexander Bernát (1850-1927) 
filozófus Szózat-át a kongresszus üdvözlésére, 
majd a következőkben minden lényeges előadás 
megjelent a lapban. Alexander fő gondolata: 
a szabad tanulást kell lehetővé tenni, s ennek 
első feltétele a szabad tanítás. Ez pedig így ér
tendő: „ a szabad tanítás szükséges kiegészítője 
az iskolai tanításnak és e kettő együtt még ed
dig nem sejtett módon fog tovább fejlődni. Ez a 
kettő kölcsönösen támogatja egymást. Mennél

hatásosabb lesz az iskolai tanítás, annál na
gyobb közönsége lesz a szabad tanításnak és 
mennél inkább fejlődik emez, annáljótékonyabb 
hatással lesz az iskolai tanításra... ” A Szózat 
egyébként az előkészítést végző -  Beöthy Zsolt 
(1848-1922) irodalomtörténész, az egyik legran
gosabb tudományos személyiség által vezetett 
bizottság támogatását is elnyerte, így hivatalos 
állásfoglalásként is értelmezhető.
A lap életében változás, hogy Wildner Ödön 
ekkor veszi át Weszelytől a szerkesztés teljes 
munkáját. Az 1907-es évfolyam több -  érdemi 
szakmai kitekintést nyújtó -  cikke, szemletanul
mánya az ő nevéhez fűződik.
Előbb a francia közkönyvtárak létrejöttét és 
működését tekinti át21 M. Pellison friss könyve 
alapján. Pellison nyomán a szerző a 17. száza
dig tekint vissza, majd kitér Talleyrand-nak és 
Condorcet-nek a forradalom idején közkönyv
tárakat sürgető álláspontjára. Kitűnő iíjúsági 
könyvtárak jöttek létre a 19. század hatvanas 
éveitől, majd az 1862-ben létrejött Societé 
Franklin tevékenysége szolgált jó példával. A 
hetvenes évektől több alkalommal éles vita rob
bant ki az államilag támogatott népkönyvtárak 
gyűjtéséről (szabad-e az „eretnek” Renan műveit 
beszerezni stb.). A nyolcvanas években már aka
démikusok kapnak „felügyelői” megbízatást, -  
ezt viszont számos városi könyvtár indokolatlan 
beavatkozásnak minősíti. Mindazonáltal a 20. 
század elején közel 1900 városi-önkormányza
ti és ezer egyesületi fenntartó által működtetett 
közkönyvtár tevékenykedett.
A 3. számban ugyancsak Wildner tollából ol
vashatták az érdeklődők az angol közkönyvtári 
kitekintést23. A cikk számos érdekes adalékkal 
szolgál a felülről és alulról egyaránt támogatott 
művelődési-könyvtárfejlesztési folyamat ala
kulásáról (pl. a bányászok a 19. század ötvenes 
éveiben hajlandók voltak bérük egy részét a 
kötelező oktatás céljaira áldozni). Az ingyenes 
nyilvános könyvtárak megteremtése a század 
második felében -  az ismert törvény 24 mellett 
-  társadalmi erők támogatását is élvezte, bár 
például az egyetemek eleinte élesen ellenezték. 
A cikk kiemeli a manchesteri városi könyvtár
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szinte azonnali sikerét (1852-ben nyitották meg, 
az első év végén állománya 23 ezer, a kölcsön
zések száma közel 140 ezer volt). 1850 és 1900 
közt a törvényt még 35 esetben módosították, 
hogy jobban megfeleljen céljának (az egyik 
legutolsó épp azt célozta, hogy a már működő 
közkönyvtárnak semmilyen adót ne kelljen fi
zetnie). így a cikk közlésekor az angol jogrend 
megengedte, hogy már 10 adófizető is kezde
ményezhesse a városvezetésnél közkönyvtár 
létesítését (a könyvtári pótadó -  egy font jöve
delem után általában egy penny - kivetésének 
kérdése ekkor szavazásra lett bocsátva). Egy 
táblázat kimutatja a cikkíró szerint, hogy 160 
nagyobb közkönyvtár (vonzáskörzetében 10,3 
millió lakossal) közül melyek szednek többet, 
illetve kevesebbet. Szembetűnő, hogy a vagyo
nosabb települések alacsonyabb adóvállalásra 
hajlanak, míg a kevésbé tehetős polgárságot 
tömörítő városok épp ellenkezőleg, jobban ál
doznak könyvtárukra. A cikk végül bemutatja 
egy tipikus angol közkönyvtár működési rendjét 
(újságolvasó, szomszédos teremben folyóiratok 
és lexikonok, a kézikönyvtár összetétele, a köl
csönző osztály működése stb.). A kölcsönzés 
terén megnyilvánuló szépirodalmi dominancia 
kérdését említve a szerző lábjegyzetben fejti ki 
saját álláspontját. A „magas % a szakemberben 
aggodalmat kelt”-  kezdi mondandóját. Mint
hogy szerintük ez a „nagy százalék csak „ időt 
agyonütni” jön a könyvtárba, léha szórakozá
sok [...] véres, durva rémregények”, detektív 
történetek vonzzák őket. ,JDe kérdem -  folytat
ja Wildner -  lehet-e az ifjúságot s e nagy gyer
meket [...], a naiv népet, a mindennapi munka 
esti invalidusát mással, mint szépirodalommal 
olvasásra kapatni? [...] Megköszöntük volna, 
ha Darwint, Spencert, Pulszkyt, Szalay Lászlót 
előbb rakták volna elénk, mint Defoe-t, Verne-t, 
Jókait! [...] az a szépirodalom csakugyan szép- 
irodalom legyen s itt nyílik a könyvtárosnak ezer 
alkalom önrendelkezési jogát, ízlését, tudását az 
igazi kultúrának szentelni. ”
Az 1907-es évfolyam 4-5. számában szerepel 
Molnár Viktor (1859-1918) VKM-államtitkár 
és Bárczy István előadásának szövege, melyek

a népművelés országos kérdéseivel, s különö
sen az Uránia ismeretterjesztő tevékenységével 
foglalkoznak25. Mindketten fontos gondolatok
kal támogatják az iskolán kívüli népművelési 
törekvéseket, kiemelve az állami és városi irá
nyítás szerepét. Érdekes Bárczy azon gondolata 
is, mely a műveltség társadalmi fontosságát új 
szemponttal támasztja alá. ,Jiazánkban -  írja -  
még nagyobb szükség van a műveltségnek, mint 
kiegyenlítő és egységesítő társadalmi tényező
nek, emelésére és terjesztésére, mint bármely 
más nyugati államban, mert nálunk a társadalmi 
széttagoltság jóval nagyobb, mint bárhol, nem
csak szellemi, hanem gazdasági téren is. ” To
vábbi megállapítása is meggondolandó, a dilem
ma súlyát főként az elmúlt század tapasztalatai 
alapján mérlegelve. Bárczy szerint kétségtelen 
tehát, hogy ezt a nagy feladatot az erőtlen társa
dalom nem bírja egymaga megoldani, és hogy ez 
az új feladat a huszadik században az államra is 
nehezedik... ”. Az állam pedig igyekszik „egysé
ges nemzeti öntudatot” sulykolni ott, ahol ennek 
esélye -  kiderült azóta -  aligha adott.
A 6. számban ismét Wildner Ödön írása követ
kezik, ezúttal az amerikai közkönyvtárakról26. A 
kezdet B. Franklin nevéhez fűződik, aki előbb 
vitaklubot szervezett fiatal barátaival, majd sa
ját könyvtárat nyitottak 1732-ben (ez a híres 
Philadelhia Library Company). A szerves fejlő
dés a 19. század harmincas éveitől bontakozik 
ki, amikor New York állam kormányzója kez
deményezésére új adót állapítottak meg, hogy 
minden iskolakerületben könyvtár létesüljön az 
iskolapadból már kikerült fiatalok és felnőttek 
ismeretszerzésének elősegítésére. Az ötvenes 
években már 1,5 milliós összesített állománnyal 
működtek a közkönyvtárak. A fenntartói kezde
ményezés -  s az ehhez kapcsolódó adózás -  itt 
is, mint Angliában inkább a városokhoz kötő
dött (itt a jövedelem helyett az ingatlan értéke 
a kivetés alapja). Az egyes államok a kereteket 
szabták meg ehhez. Érdekes New Hampshire 
példája, ahol először tették kötelezővé (1897-es 
törvényükkel) a városok számára a közkönyvtári 
szolgáltatást, vagyis helyi könyvtár felállítását 
és fenntartását. 1903-ban az Egyesült Államok-

650 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4



<$> A NÉPMŰVELÉS FOLYÓIRAT A MÚLT SZÁZADELŐ GONDOLKODÁSÁBAN <®>

ban ezer kötet fölötti állománnyal már csaknem 
hétezer könyvtár rendelkezett (összes állomány 
ekkor 54,4 millió). A cikk írásakor a bostoni 
városi könyvtár (BPL) volt a legjelentékenyebb 
(de épült már a New York Public Library máig 
meghatározó székháza). A BPL központja 700 
ezres állománnyal rendelkezett a fél milliós vá
rosban, éves költségvetése 1,2 millió korona, 
s napi 12 órát tartott nyitva. Fontosnak tartja a 
vérbeli művelődéspolitikus cikkíró kiemelni, 
hogy lényegi teendő a közönségnek minden 
irányban való felvilágosítása. Ott régóta belát
ták azt a nagy igazságot, hogy a könyvtár csak 
úgy lehet igazi képzőintézet, ha könyvtárosai 
nem olvasmányaikba temetkező mogorva mu
m usok- akik, mint sokhelyütt nálunk, személyes 
sértésnek veszik, ha az ember fölvilágosítást kér 
tőlük-hanem a népnek nyájas és szolgálatkész 
barátai. Ott több könyvtárnok minden egyéb 
munkától fö l van mentve, s csak az útbaigazítás 
a feladata. Ekképp lesz a könyvek temetőjéből 
virágzó kert, amelyet szívesen keres fe l újra meg 
újra a közönség, míg nálunk a meg nem felelő, 
szinte rendőri bánásmód mellett beéri egyszeri 
látogatással -  és csalódással. ” New York városa 
azzal ösztönzi a könyvtárakat az eredményesebb 
szolgáltatásra, hogy a nagyobb kölcsönzési szá
mokat külön díjazza. A hálózatban egy 30 ezres 
állományú könyvtár 20 ezer korona támogatást 
kap, ha legalább 75 ezer kölcsönzést regisztrál, s 
minden további 100 ezer kölcsönzés további 20 
ezer koronát ér. Szól a beszámoló az elképesztő 
amerikai támogatókról, a Vanderbilt-, az Astor- 
családok millióiról, E. Prattról, J. Peabodyról, 
s főként A. Carnegie mindent felülmúló prog
ramjáról. Camegie-nek „1903-ban már 28 mil
lió dollár körül jártak könyvtáralapítványai és 
adományai Az amerikai könyvtáros egyesület 
(ALA) kibocsátja a „legjobb” könyvek jegyzé
két, ebből a legfrissebb 5230 művet sorol: közel 
30% szépirodalom, továbbá 50% feletti az ösz- 
szes társadalom- és humán tudományi anyag, 7% 
természettudomány, 5% műszaki témájú könyv. 
Wildner végül kiemeli néhány „humán” tényező 
jelentős amerikai szerepét: a nőket (akik „min
den kulturális mozgalom agitátorai”), a sajtó er

jesztő szerepét, valamint a könyvkereskedelem 
érdekeltségét.
Az 1908-as évfolyamban módosították az ad
digi Népmívelés címet Népművelésre. Jelentős 
teret adott a lap a pécsi kongresszus anyagainak: 
összesen 18 előadás szövegét közölték az egy
mást követő számokban. Könyvtárilag viszont 
tartalma jóval szerényebb, mint az első két év
folyamé.
Az első szám élén (szerző jelzése nélkül) A 
Népművelési társaság terve című írás áll27. 
A Társaság nyilván azokat a célokat kívánta 
megvalósítani, melyekről a nyitó évfolyamban 
Wildner Ödön jegyzetében olvashattunk. A szö
veg előirányozza, hogy célja egy olyan „központ 
megteremtését elősegíteni, amelyben föllelné 
működésének minden dologi föltételét és segítő 
eszközét. Ez a központ egy valódi, szükségle
teinknek megfelelően létesített és berendezett 
népháza lenne. Tudvalevőleg a székesfőváros 
hatósága is foglalkozik egy ilyen népháza tervé
vel s a társaság kész örömmel vállalkozik arra, 
hogy [...] segítségére legyen. ” A Társaság mind 
szélesebb körben igyekszik hatni a fővárosban, 
de nem zárkózik el azonban az elől sem, hogy 
[...] a vidéki kulturális központokat, s ezzel az 
egész ország népművelését szolgálja. ” A Tár
saság az értelmi és érzelmi-művészi nevelést 
(rajz, ének, iparművészet, beszédkészség fej
lesztése stb.) mellett „a legnagyobb gondot 
kívánja fordítani az önképzés leghatalmasabb 
erőforrására: a könyvtárra. Központi nagy 
népkönyvtárt tervez, amely közvetítő is lenne 
egyrészt a fiók- és vándorkönyvtárak, másrészt 
a nagy tudományos könyvtárak között. Ebben a 
könyvtárban oly könnyűvé tenné a hozzáférést 
a könyvekhez, oly útbaigazítást nyújtana hasz
nálatukra, hogy a legélénkebb olvasási kedvet 
reméli fejleszthetni. ”
A Népművelő Társaság létrehozásáról és veze
tőségének megválasztásáról már az 1909-es év
folyam nyitó számában olvashatunk28. Eszerint 
1909. január 13-án megtartották az első igazga
tósági ülést „dr. Bárczy István igazgató-elnök 
vezetése alatt.” Nyolc szakosztály (gazdasági
pénzügyi, tanfolyamokat szervező, Népházat
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tervező, lapszerkesztő, könyvtári, művészeti, 
testnevelési, statisztikai-demográfiai) létrejöttét 
határozták el. Mindegyik élén elnök és előadó 
(mai értelemben vett titkár) s 3-12 tag állt. Szá
munkra itt érdekes lehet, hogy három szekcióban 
(a tanfolyamokat szervező, a Népházát tervező, 
s a lapszerkesztő bizottságban) egyaránt ott lát
juk Wildner Ödönt és Szabó Ervint. A Könyvtári 
szakosztály élére Dr Beke Manó (1862-1946) 
matematikus került, előadója Dr. Szabó Ervin, 
tagjai pedig Dr. Gönczi Jenő (1879-1967) jo
gász, közgazda, Dr Harkányi Ede (1879-1909) 
szociológus, Dr. Solymossy Sándor és Zigány 
Zoltán (1864-1921) pedagógus. Többségük a 
Társadalomtudományi társaság tagja, a Husza
dik Század című folyóirat szerzője. A Társaság 
a későbbikben elősegítette a budapesti Népház 
(és Könyvtár) tervezését (ismeretes, hogy ennek 
megépítését végül a világháború elsodorta, ha
sonlóan a berlinihez).
Az 1909-es évfolyamban jelenik meg Varsányi 
Géza (1884 -)  tanár írása A népművelési in
tézmények mai állása címmel29, melyben egy 
friss, Hamburgban kiadott nemzetközi áttekin
tést (Archiv für das Volksbildungswesen aller 
Kulturländer, Gutenberg-Verlag, 1907. -  351 
S.) igyekszik summázni, főként a népkönyvtá
rakra koncentrálva. Kiemeli az amerikai „free 
libraries”, „public libraries” néven ismert in
tézményeket, melyek „valósággal amerikai 
módon dolgoznak”. Vagyis a minél könnyebb 
hozzáférést biztosítva valóságos tömegvonzást 
gyakorolnak egyébként „idillikus díszes” épü
leteikben, hol az olvasókat „minden kényelem
mel berendezve” várják. Az angol példák után a 
dánokét említi, ahol a városok mellett már falun 
is 450 könyvtár működik (140 ezres állomány, 
300 ezres kölcsönzési eredmény). Az oslói 
Deichmann Könyvtár (Deichmanske bibliotek) 
1780-ban jött létre, itt a 81,5 ezres állományból 
öt kölcsönzői helyen összesen 485 ezer köl
csönzést regisztráltak 1905-ben. Hasonlóan in
tenzív igénybevételnek örvendenek a bergeni és 
trondheimi városi könyvtárak (1905-ben 240, il
letve 132 ezer kölcsönzés). Svédországban 1842 
óta összesen 1800 közkönyvtár jött létre, s ezek

közül a legnagyobb a fővárosban működik a 
szervezett munkások fenntartásában. Bécsben a 
Volksbildungs-Verein (Népművelési Egyesület) 
14 részből álló közkönyvtári hálózatában 1901- 
ben 1,3 millió könyvet, míg a Zentralbibliothek 
(Központi Könyvtár) egyesült belvárosi köz
pontjában és négy külterületi 14 fiókjában 550 
ezret kölcsönöztek. Graz követte példájukat 
három könyvtárral -  kettőben olvasóterem is 
használható - , melyekbenl80 ezret kölcsönöz
tek. Hazai teljesítményünk e példáktól elmarad. 
(Megjegyzendő, a szerkesztő itt lábjegyzetben 
utal Gárdonyi Albertnak Budapest népkönyvtá
rairól címmel a Fővárosi Könyvtár ÉrtésítőjébQn 
megjelent dolgozatára 1907. 2., ami azt jelzi, 
hogy Wildner Ödön fontosnak tartotta felhívni 
a figyelmet könyvtáruk, illetve barátja, Szabó 
Ervin új kiadványára.).
Pár oldalt lapozva, egy név nélkül megjelent 
jegyzetre bukkanunk, címe: Új rendszerű falusi 
könyvtárak Angliában30. Itt olyan vándor- vagyis 
letéti könyvtári rendszerről lehet olvasni, mely
nek keretében a kistelepülések köröznek szerény 
olvasmánycsomagokat (Hereford 400 községe, 
illetve iskolája közül minden negyedik vállalko
zott a részvételre, évi egy font ellenében).
A folyóirat ugyanezen számában a Fővárosi Pe
dagógiai Könyvtár kurrens szakbibliográfiája 
tanulmányozható: ez hazai és nemzetközi válo
gatásával (könyvek és cikkek is) bizonyára so
kak érdeklődésére számot tarthatott, hisz -  mint 
a bevezető kiemeli -  ez a Bárczy polgármester 
kezdeményezésére született intézmény meglehe
tősen szélesen vonta meg gyűjtőkörét, beleértve 
az iskolán kívüli népművelést is31.
Ez év őszén még egy témánkba vágó írás volt 
olvasható a lapban. Staindl Mátyás -  Váradi 
Gézához hasonlóan -  a következő években 
többször ír könyvtári témákról: amerikai gyer
mekkönyvtárat mutat be32. A pittsburghi gyer
mekkönyvtár Carnegie adománya nyomán 
1898-ban nyitotta meg kapuit, majd ez a köz
ponti intézmény a következő évtizedben 190 
helyre juttatott könyvtári szolgáltatást, ellátva 
ezzel 60 ezer iskolás gyereket (az igénybevétel 
megközelítette a 450 ezres szintet). A központi
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és néhány kerületi gyermekkönyvtárban számos 
olvasóterem is várja az érdeklődőket (ezekben 
újabban több mint 400 ezer dokumentumot hasz
náltak). A cikk kiemeli, hogy „nem elégszenek 
meg a könyvek puszta kiadásával, hanem külön 
mese- és felolvasó-délutánokon iparkodnak a 
gyermekben a könyvek iránti érdeklődést és az 
olvasás szeretetét fölkelteni. ” Többnyire heti 
ciklusokat szerveznek átlag húsz fős csopor
toknak (egyik télen Shakespeare-mesék voltak 
napirenden, máskor a germán mondakör vagy 
épp Artúr király regéi kerültek bemutatásra). 
Mesemondó tanfolyamokon képeznek ki fiata
lokat a jövőbeni szereplésre. A könyvtár ezen túl 
saját gyermekkönyvtáros -  képző -  intézményt 
(Training School for Children’s Librarians) is 
működtet: itt kétéves kurzusokon mintegy 30 
érdeklődő tanulhat egyidejűleg. E vállalkozás 
nemzetközi szinten is egyedülálló, így nem 
csoda, hogy szinte az egész világról felkere
sik a szakmabeliek. Az előadók az intézmény 
vezető munkatársai, továbbá neves pedagógiai 
szakértők, -  még európaiak is. A könyvtár havi 
jegyzékeket bocsát ki közérdeklődésre szá
mot tartó témakörökben (Monthly Bulletin). A 
könyvtár célja, hogy minden család részesüljön 
a könyvek által elérhető gazdagságból. Jelsza
vuk: „a ház könyv nélkül olyan, mint a szoba 
ablak nélkül
1910-ben szerkezeti változás állt be a Népmű
velés kiadásában és megjelentetésében. Az első 
szám élén Bárczy István Megújhodás33, illetve 
Ágotái Béla: Miért egyesültünk? című írása34 
bejelenti, hogy a Népművelés (a Népművelő 
Társaság lapja) egyesült a Népművelők Lapjá
val és a Magyar Népiskola című lappal, s ezen
túl hetilapként fordul közönségéhez. Bárczy úgy 
látja, hogy eddigi erőfeszítéseikkel becsülettel 
helytálltak. Nem csekély dolog „tudományos 
irányú folyóiratot csinálni Magyarországon, 
ahol oly sokan írnak és oly kevesen olvasnak, 
ahol népünk művelése iránt komolyan oly kevés
sé érdeklődnek, ahol minden amúgy sem nagy 
közérdeklődést annyira lefoglal a napi politika 
és viszont a napi politika olyan kevés ügyet vet 
nagy közművelődési kérdésekre. ” Nevezetes for

dulópontnak minősíti az egyesülést, hisz a lap 
terjedelme és olvasótábora is bővül, s ráadásul 
a heti megjelenéssel -  mint mondja -  „ mozgé
konyságban nagyot fogunk haladni. ” Sorait e 
-  korra és szerzőjére oly jellemző -  gondolattal 
zárja: „Es most induljunk tovább, előre az új 
Magyarország felé. ” A két pedagógia szaklap 
részéről Ágotái hangsúlyozza, hogy velük együtt 
több pedagógusi szakmai egyesület (Magyar 
Néptanítók Otthona, Eötvös Országos Egyesü
let, Iparostanonciskolai Tanítók Országos Egye
sülete) ereje is segíti a „túlságos decentralizálás” 
veszélyét leküzdeni, s reméli, módjuk lesz „az 
elemi iskoláknál magasabb fokú iskolákkal is 
foglalkozni” A lap élére szerkesztőbizottság 
került: ennek tagjai Bárczy vezetésével a Nép
művelő Társaság „igazgatósági tagjai”, vagyis 
Weszely, Wildner és új arcként Ozorai Frigyes 
(1879-?) pedagógiai szakember (a Pedagógiai 
Könyvtár, később pedig a Fővárosi Pedagógiai 
Szeminárium vezetője, a lapnál helyettes szer
kesztő), továbbá a „másik” oldal képviseletében 
Havas István, Moussong Géza, Ágotái Béla, 
Trájtier Károly, és Ágotái Lajos. A 10-es évfo
lyam a terjedelmi (3 kötet, mindig újrakezdve a 
számozást, 44 szám 2-2 ív terjedelemmel) bő
vüléssel közel 90 ívet ért el, s így a Népművelés 
egyik leggazdagabb évfolyama a maga bő 1300 
oldalával. Műfajilag -  hetilaphoz illően -  több 
lett a friss, rövidebb közlés (több száz hír, sok 
tucat rövid könyvismertetés stb.).
Könyvtári vonatkozású témák: Staindl Mátyás 
ismertetése egy német -  iskolai könyvtári kér
dést boncolgató -  írás alapján35, jegyzet a könyv
tári illetékek emelése elleni porosz agitációról36, 
hír a japán nyilvános37, illetve német falusi 
könyvtárakról38, Szabó Ervin ismert recenziója 
Gulyás Pál népkönyvtári kézikönyvéről39, hír 
bécsi kórházi könyvárakról40.
Számos érdemi írásra érdemes figyelnünk. Épp 
csak említve egy sajátos írástörténeti tanulmányt 
41, kezdjük szemlénket Wildner Ödön publi- 
cisztikus lendületű, ám alapvető kérdést felvető 
írásával42. A kormányzat közoktatási tanácsa az 
utóbbi években kinyilvánította, hogy a szabad
oktatás országos szervezését kezébe kívánja
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venni -  indít a szerző. A kongresszus (az 1907. 
évi pécsi kongresszus) hozamának hivatalos 
oldalról kifejezett értelmezése és a kormányza
ti tanács hozzáállása nem sok jóval kecsegtet. 
Főleg azért, mert célzata: egyes „kárhoztatott” 
irányzatok „ellensúlyozása”. A szerző óv attól, 
hogy az „államhatalom valamikor ispoliciális 
eszközökhöz akarjon nyúlni a kultúra terén. ” 
Főleg azért nem, mert ez a „törekvés meddő”, 
továbbá mivel „ rendőri szempontokból kiinduló, 
politikai ellensúlyozás szerepére hivatott kultúra
-  igazi kultúra nem lehet”. Véleménye: „hagy
juk a múlhatatlanul szükséges sok előmunkálatot 
a társadalomra. Ennek a társadalomnak mindig 
olyan kultúrája lesz, amilyen tőle telik. ” Egyelő
re keressék az érdekeltek „térítgetési szándék” 
nélkül egymás kezét, s meglátják, „egyszer
re csak a kulturális sejtek szaporodnak majd, 
társadalmunk gazdaságunk erősödésével mind 
összefüggőbb teleppé rakódnak. Szervekké lesz
nek egyre több munkamegosztással ”, -  s azután 
„jöhet az országos szervezés is, s ha kell, állami 
szervezés is Nyilvánvaló a szabadgondolkodó 
szerző gondolatmenete, s a vita tétje is. Innen 
már csak remélni lehet a különböző táborok 
együttműködését, ám -  utólag látszik csak vilá
gosan -  a „kegyelmi idő” elrepült.. ,43 
Varsányi Géza a német közkönyvtárakról írt 
cikket44, méghozzá személyes látogatás és a 
berlini városi könyvtári igazgatóval, Dr. Arend 
Buchholtz-ca\ való beszélgetés nyomán. A Ber
lini Városi Könyvtár 1907. október 15-én nyílt 
meg (nyitó állománya 90 ezer kötet, főként 
adományokból, teljes körű katalógus szolgálja 
az érdeklődőket), vállalt célja pedig: „Berlin 
polgárainak szolgálatára legyen műveltségük 
továbbfejlesztésében és hasznos ismeretek meg
szerzésében ”. A kölcsönzés és az olvasóterem 
(nyitva hétköznap 12-15 és 18-22 óra közt) 
használata is ingyenes. A használat 16 éves 
kortól kívánatos, de iskolások is mehetnek, ha 
osztályfőnökük ajánlólevelét felmutatják. Az ál
lományból kikérni kérőlappal lehet (egy lapon 
egy mű, a kérőlapok 10-es csomagban kaphatók 
5 pfennigért). Kérésre -  csekély térítés mellett
-  házhoz szállítást is vállalnak. Az olvasóterem

folyóirat-választéka megközelíti a 150-et, ehhez 
járul csaknem 20 napi- és hetilap. A kölcsönzés 
a nyitást követő félév alatt meghaladta a 40 ezer 
kötetet (napi 200-400 kötet): a szépirodalom 
részesedése eléri a háromnegyedes arányt. Az 
olvasók egyötöde tanuló, illetve kereskedelmi 
alkalmazott, 13,5% kereskedő, 11% tisztviselő. 
Az összes hetedét teszik ki a nőolvasók. Az olva
sótermet havonta 4-5 ezren látogatják. Berlinben 
működik továbbá 28 népkönyvtár (összesített 
állomány: 200 ezer kötet), főként a munkások 
lakta külső kerületekben. A berlini városi tanács 
által létrehozott elődjeik már 50 éves múltra te
kintenek vissza. Olvasó lehet minden 16 éves 
berlini lakos, mások számára jótállás szükséges. 
Ennek birtokában az olvasó ingyenesen veheti 
igénybe a szolgáltatásokat. A könyvtárak álta
lában kicsik (állományuk 3-12 ezer kötet közt 
mozog), s legtöbbjük iskolaépületben kapott 
elhelyezést. Igyekeznek minden kölcsönző mel
lett olvasótermet is berendezni. Itt már 14 éves 
kortól megengedett a könyvtárhasználat. A leg
több könyvtár tematikus katalógusokkal segíti a 
használókat. Némely helyen akkora érdeklődés 
nyilvánult meg, hogy a megszokott esti 6 óra 
helyett már 4-kor kinyitják a könyvtárt. 1907- 
ben a berlini népkönyvtárak összesen másfél 
millió könyvet kölcsönöztek (ennek fele német 
szépirodalom, s további egy harmadot tesznek 
ki a külföldi, illetve gyermekirodalmi művek). 
Az olvasótermek egy év alatt összesen 150 ezer 
látogatót fogadtak.
A városi könyvtár 1907-ben 90 ezer, míg a nép
könyvtári hálózat 140 ezer márka támogatást él
vezett, összesen 230 ezer márka (ebből kerekítve 
100 ezer jutott új vásárlásra és a szükséges kötte- 
tésre). Varsányi Géza emelkedett zárógondolata: 
megéri az áldozatot az intézmény, hisz „<áldást 
hoz azokra, akik élvezik. Nyitva áll bárkinek, 
csak menjen be és üljön le ott vagy vigye haza a 
legbecsületesebb barátot, a leghűbb élettársat: 
a könyvet. ”
Új szerző Horváth Károly (1884-1945) tanár, 
aki első írásában a népiskolai ifjúsági könyvtá
rak helyzetét elemzi az előző (1907-1908-as) 
tanévben45. Szemléje a minisztérium hivatalos
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jelentésére épül. Horváth szerint 1904 óta érző
dik a változás, az ország „ érzi az ébredés szük
ségét. ” És az a tapasztalat: a „nép érzi és tudja, 
hogy megváltoztak a gazdasági viszonyok, meg 
kell tehát változnia az ő gondolkodásmódjának 
és műveltségének is
A jelentés adatai szerint az 1904-1905-ös tan
évben szerveztek 1789 állami és 230 községi 
(azaz települési fenntartású) könyvtárat, míg az 
egyházi fenntartók még egyet sem. A következő 
négy tanévben ehhez járult további 337 állami, 
695 települési és 233 egyházi iskolai könyvtár. 
Ez összesen már közel 3300 könyvtár. Ennek 
alapján megállapítható, hogy az állami fenntartá
sú iskolákban lényegében hiánytalan a könyvtár 
léte, a településiek körében még 550 hiányzik, az 
egyházi népiskolák körében viszont a könyvtár 
csupán csepp a tengerben (130 ezerből 233). A 
hivatalos terv három népiskolai ifjúsági könyv
tártípust irányozott elő: ezek méretük szerint 
különböznek (100-500 kötet közt mozogva). 
Nem meglepő, hogy a nagyobbak aránya az 
összesből 11%, a közepeseké 15% közelében 
mozog, a többi a legkisebb kategóriát képvise
li, vagyis négyből három meglehetősen szerény 
gyűjteménnyel rendelkezik. A könyvtári kínálat 
növelésén túl a tanítókra sok munka vár abban a 
tekintetben, hogy tanulóik megkedveljék, illetve 
elsajátítsák az elmélyültebb olvasást: például a 
tanórákon is fel lehet hívni a figyelmet a témá
hoz kapcsolódó értékes irodalomra. Az olvasás 
terjedése külső feltételekhez is kapcsolódik: ha 
odahaza a téli sötétségben nincs világítás, akkor 
nem olvashat a gyermek (pedig úgy tartják, hogy 
novembertől márciusig lehetne olvasniuk, hisz 
tavasztól a sok mezei munka a gyermekekre is 
feladatot ró). A könyvek tartalma sem mindegy, 
reménytelen azt gondolni, hogy a hivatalos stí
lusú, nehézkes fogalmazású könyv gyermek 
közt népszerű lesz Ügyesen megírt földrajzi, 
természettudományos és egyéb hasznos témájú 
könyvek viszont érdeklődésre tarthatnak számot. 
A szerző optimistán zárja írását: ha a lendület 
folytatódik a „huszadik század derekán 10% 
analfabéta lesz csak”.
1910 már Szabó Ervin nagyhatású emlékiratá

nak (Emlékirat községi Nyilvános Könyvtár lé
tesítéséről Budapesten) az éve: a lapban ennek 
tartalmát, fő szándékait Somogyi Mihály ismer
tette46. Somogyi hangütése kissé túlzónak tűnik: 
sok ember kénytelen Amerikába „ vándorolni a 
mindennapi kenyérért. De ki hinné vajon, hogy 
a magyar embernek egy modern, jó  könyvtár
ért is New Yorkig kell fáradnia? ” Itt ugyanis a 
Tompkins téren működik olyan könyvtár -  ez is 
Carnegie támogatásával épült - , mely magyar 
könyveket és folyóiratokat biztosít látogatóinak. 
Most „ korszakalkotó lépés küszöbén áll ” könyv
tárügyünk, folytatja. „Budapest is fölismerte, 
hogy a nyilvános könyvtárak elsősorban községi 
feladat ”, ezért az „illetékes tényezők megbízták 
dr. Szabó Ervint, a főváros főkönyvtárosát egy 
községi nyilvános könyvtár előkészítő munká
lataival”. Szabó „terjedelmes emlékirata, nagy 
hozzáértéssel, adatok és tények egész tömegével, 
minden oldalról behatóan megvilágítja a kér
dést. ” Somogyi kiemeli Szabó érveléséből a leg
kézenfekvőbb adatokat: állományok, fenntartási 
költségek stb. amerikai városokban, Bécsben, -  
illetve (jelenleg) nálunk Budapesten. Az összkép 
elszomorító: szétaprózott, alacsony hatásfokú 
intézmények, elavult állományok, rendkívül ala
csony ráfordítás, s ezekből következően szerény 
igénybevétel... Szabó javaslatának lényege: „<a 
nyilvános könyvtáraknak egy feladatuk van: a 
legtöbb embernek a legjobb könyveket közvetíte
ni ”, minden gyámkodás és irányzatosság nélkül. 
A hatékony nyilvános könyvtári működés felté
telezi a tudományos könyvtárakkal való ésszerű 
munkamegosztást. Az iskolákban viszont Szabó 
szerint kár pénzt kiadni könyvtárakra (legfeljebb 
a tanári szobákban pár lexikon vagy szótár léte 
indokolt). Az elaprózott iskolai könyvtári állo
mányokat át kell adni a nyilvános könyvtári há
lózatba. Emellett pedig lényegesen növelni kell 
a könyvtári kiadásokat, hisz a főváros ezirányú 
tevékenysége eltörpül az amerikai és német 
mintákhoz képest. Szerző szerint Szabó végül 
még egy „pompás javaslattal” zárja emlékira
tát. A millenniumi alapból (egy millió korona) 
tervezett népházat kombinálni kell a létesítendő 
könyvtárral: egy fedél alatt, hisz -  ahogy Somo
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gyi fogalmaz -  „ működésük úgyis a legszorosab
ban kiegészíti és támogatja egymást”. A minden 
kétséget kizáró támogató ismertetés sürgeti a 
fővárosi közgyűlés támogató döntését. 
Ugyanebben a júliusi számban látott napvilágot 
Szabó Ervin recenziója Gulyás népkönyvtári 
kézikönyvéről. Szabó Ervin itt visszafogottab
ban fogalmaz, mint az 1907-es szabadtanítási 
kongresszuson hallott felszólalásában: kisebb 
kritika és általában elismerés vegyül soraiban. 
Végül sajnálja, miért nem kapható „könyvárusi 
forgalomban” a kiadvány47.
Említettük már a Tolsztoj-emlékszámot: ez de
cember elején látott napvilágot hetven oldal 
terjedelemben48, vagyis voltaképp dupla szám
ról van szó. Wildner Ödön Tolsztoj öröké című 
cikkével kezdődik a megemlékezés49. Wildner 
sok írása szólt eddig is Tolsztojról és számos 
más orosz íróról. Szerinte a nagy író művei 
mellett életével is gazdag örökséget hagyott az 
emberiségre. Cikke végén egy orosz anekdotát 
idéz: „Egy paraszttól egykor azt kérdezte va
lami idegen a Puskin szobra előtt, hogy ki volt 
ez? Valami tanító, -  felelte a muzsik”. Wildner 
szerint „ Tolsztoj alakja előtt is ezt mondhatjuk 
-  a legnagyobb magasztalást -  nagy tanítónk 
halt meg őbenne. ” A többi írás a vallásbölcselőt, 
illetve a pedagógust méltatta, illetve ismertette 
a Jasznaja-Poljana-i iskolát, továbbá válogatást 
adott Tolsztoj gondolataiból.
E három év írásait röviden úgy értékelhetjük, 
hogy egyre szélesebb tematikával bontakozott 
ki a Népművelés könyvtári mondandója, a ha
zai problémák és fejlesztési szükségletek mellett 
számos külföldi példa szerepel bíztatásként, érv
ként és követendő mintaként. A fővárosi tervek 
pedig a legkorszerűbb megoldásokat ígérik.

Jegyzetek

1. ERDEI Gyöngyi: A mintaadó polgármester. Bárczy István 

beruházási programja (1906-1914.) című írása (Budapesti 

Negyed, 1995. 9. sz. 3. p.) minősíti így Wildnert. Weszelyről 

számos mai értékelés olvasható, főként Német András tollá

ból (pl. könyve: Weszely Ödön. Bp.: OPKM, 1990.; Egyetemi

neveléstudomány -  reformpedagógia -  magyar oktatásügyi 

reformok. = Magyar Pedagógia, 2004.4. sz. 39-55. p., a Nép

művelésről: 46. p., illetve témánkhoz kapcsoló írása: Weszely 

Ödön és a Népművelés. = Budapesti Nevelő, 1987. 4. sz. 

21-28. p.). Bárczy Istvánról ez olvasható a Budapesti Negyed 

1999. 3. számában: „Bárczy István /Sacher/ (liberális politi

kus, jogász, igazságügyminiszter; Budapest polgármestere, 

majd főpolgármestere, a modern magyar várospolitika egyik 

úttörője; a fővárosi közigazgatás és oktatás újjászervezője, 

több fontos szociális reform, köztük a külföldön is elismert la

kásépítési program kezdeményezője, a közüzemek fővárosi 

kézbe juttatója és a további közművesítés egyik irányítója, 

a magyar városok állandó szervezetének és kongresszusá

nak megteremtője; a Pedagógiai Szeminárium és a Népjóléti 

Központ létrehozója, a Népművelés című folyóirat megala

pítója és Wildner Ödönnel szerkesztője, szintén vele az Új 

Élet szerkesztője; a Budapest Székesfővárosi Közlekedési 

Rt., a Magyar Athletikai Szövetség és az Országos Dalos

szövetség elnöke; író, műfordító, népdalgyűjtő) 1866-1943.” 

www.epa.oszk.hu/00000/00003/00020/adat012.htm

Wildnert-széles körű érdeklődéséhez kapcsolódó szerteága

zó tevékenysége okán -  a különböző források hol írónak és 

műfordítónak, hol politikusnak, közéleti tényezőnek, hol pedig 

szociológusnak, filozófusnak minősítik. E kérdést majd egy 

alapos munka döntse el, az viszont Szinnyei alapműve óta 

hibásan ismétlődik, hogy bölcsészdiplomát (bölcsészdoktori 

címet) szerzett volna. Helyesen: állam- és jogtudományit. 

Megtévesztő lehetett talán, hogy 1900-tól sorra jelentek 

meg -  a Budapesti Szemlében és a Huszadik Században 

-  igényes esszéi a nagy orosz írókról (Tolsztojtól Gorkijig), 

Ibsenről, Zoláról stb. Hogy fordította Nietzsche alapművét, a 

Zarathusztrát és könyvet írt a fiatal Nietzschéről.

2) Az N M 1918 végi önértékelésével és az új szerkesztő további 

terveivel írásunk második részében foglalkozunk.

3) Vö. a Kovács Máté által szerkesztett alapműnek szánt Könyv 

és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-1945. né

hány publikációját veszi be (elég esetlegesen) a bibliográfi

ába, Katsányi Sándor kitűnő modern FSZEK-történeti mo

nográfiája csak futólag említi, Pogány György áttekintése a 

könyvtári szaksajtó múltjáról (A magyar könyvtári szaksajtó 

vázlatos története. 1-2. rész. = Könyvtári Figyelő, 1996. 4. 

sz. 585-597. p.; 1997.1. sz. 13-25. p.) nem említi.

Korábban a FSZEK szociológiai bibliográfiai sorozata (A ma
gyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 2. kötet: Folyóiratok 
1900-1919. Bp., 1975j  illetve Szabó Ervin gyűjteményes 

kötete (Szabó Ervin könyvtártudományi cikkei és tanulmá
nyai. Bp., 1959.) említette. Szembetűnő, hogy a szociológiai 

bibliográfia könyvtári és múzeumi alfejezete (364-369. p. 

2779-2816. tételek) időrendben első tíz könyvtári tételének 

forrásai: egy a Budapesti Szemléből -  ez Gyalui Farkas is
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mert írása (újraközlése: Könyvtári Figyelő, 2004.1. sz.), és 

további 3-3-3 a NM-ből, a Fővárosi Könyvtár Értesítőjéből és 

a Múzeumok és Könyvtárak Értésítőjé-bői.

Pedagógiai oldalról értékeli a NM-t Mann Miklós Budapest 

oktatásügye a dualizmus korában című könyve (Bp. 1997. 

63-64. p.). A NM érdekes témáját vizsgálták szintén pedagó

giai szakírók: Baska Gabriella -  Szabolcs Éva (ELTE BTK): 

Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című folyóirat

ban (1906-1918). = Iskolakultúra, 2005. 2. sz. 5-11. p.

4. NM, 1906.1.évf. 1. köt. 1-2. sz. 3-4. p.

5. Uo. 12-20. p.

6. Uo. 34-42. p.

7. Uo. 120-126. p. és a 2. rész: Uo. 3-4. sz. 327-332. p. Mint 

Havas István alább tárgyalandó írásából megtudható, Bene

dek Elek is tagja volt a Nikib-nek.

8. A mai olvasó meglepődhet e kifejezéstől. Akkor kevésbé vált

hatott ki ilyen benyomást, ha Wlassics Gyula (1852-1937) volt 

kultuszminiszter szintén használta 1906-ban a Múzeumok és 

Könyvtárak Országos Szövetségének budapesti közgyűlésén, 

egyenesen elnöki megnyitó előadásának címében. Innen 

idézünk: „Annak az eszmekörnek, melyet a pedagógiai iroda

lomban ma kultur-szocializmusnak vagy szociális kultúrának 

nevezünk, teljes odaadással kell szolgálatára állanunk.” Meg 

is magyarázza, miért e kategorikus imperatívusz. „Ha azt a 

jogot, hogy hazája sorsára a nép széles rétege is döntő be

folyást gyakoroljon, a magyar alkotmányba illesztjük: akkor 

rögtön a legszélesebb mérvben be kell írni a törvénykönyv

be azt a kötelességet is, hogy az állam és társadalom adjon 

meg minden célravezető eszközt s népműveltség általánossá 

tételére.” Kultur-szocializmus. Budapest, 1906. In: Wlassics 

Gyula: Múzeumok és könyvtárak. A Múzeumok és Könyvtárak 

Országos Szövetségének [...] közgyűlésén Wlassics Gyula 

elnöki beszédei. Bp.: Franklin társulat, 1913. p. 29-39. p. Az 

idézett mondatok: 32-33. p. Szembetűnő, mennyire rímel ez 

a megfogalmazás Bárczy polgármester szavaival.

9. Uo. 166-168. p.

10. Uo. Kwö szignóval, feloldva: Kisújfalusi WildnerÖdön. Wildner 

gyakran használta a Kisújfalusi, illetve Ujfalusi előnevet írásai 
jegyzésére. Uo. 169-170. p.

11. „A kereskedelmi és közoktatásügyi minisztérium képviselő

in kívül ott voltak a népszerű főiskolák terén vezérszerepet 

játszó egyetem, műegyetem, földművelési főiskola rektorai, 

a ’szabad iskola’, a tudományos akadémia, a kereskedelmi 

akadémia, a kereskedelmi kamara, a népművelési egylet, 

az iparosok szövetsége, a ’központi könyvtár’ egyesülete, a 

szeszes italok ellen alakult férfi és nőegyesületek elnökei, a 

munkásszaktanács, a szociáldemokrata párt helyi bizottsága 

s a Rothschild-cég kiküldöttei, egész sereg egyetemi tanár és 

szervezett munkás.” Uo. 170. p.

12. „Népszerű színielőadások”. = NM, 1906. 3-4. sz. 332-336. 
Idézett kifejezés: 332. p.

13. „Népmívelés a hadseregben”.= Uo. 336-338. p. (idézet: 337. 

P-)

14. [WILDNER Ödön] Wr: „A budapesti Vili. munkáskaszinó és 
népkönyvtár”. = Uo. 3^L  sz. 339-343. p.

15. „Iskolai és tanítói könyvtárak”. =Uo. 5-6. sz. 463-466. p.

16. „Népkönyvtárak szervezése”. = Uo. 5-6. sz. 511-521. p.

17. E. Reyer (1849-1914) geológus professzor, a kor egyik - de 

német nyelvterületen biztosan - legeredményesebb közkönyv

tári szervezetével, a bécsi Zentralbiliothek (Központi Könyvtár) 

Egyesülettel olyan eredményeket ért el, melyeket Bécs azóta 

sem közelített meg. Egyszer érdemes lesz ennek történetét 

is megvizsgálnunk, annál is inkább, mert a korabeli hazai 

körök Reyer működését elméleti és gyakorlati szempontból 

is zsinórmértékként értékelték. Reyerről Id. a MK elismerő 

nekrológját (1914. 355. p.), továbbá P. Vodosek könyvét (E. 

Reyer. 1976.)

18. „Kormányjelentés az ifjúsági könyvtárakról” . Uo. 7-8. sz. 
98-110. p., idézett adatok: 99. p.

19. Mit szeret a nép olvasni? (A külföldi népkönyvtárak statiszti

kájából.). = Uo. 7-8. sz. 329-341. p.

20. Pontos nevén: a Szabad Tanítás Pécsett 1907-ben tartott Ma

gyar Országos Kongresszusa, mint az a kongresszus vaskos 

kötetet kitevő naplójából kitűnik. Szerkesztette Vörösváry Fe

renc, Bp.: Franklin társulat, 1908.647 p. (Újra megjelent rep

rint kiadásban a pécsi Dialóg Campus Kiadónál 1997-ben). A 

kongresszushoz kapcsoló vita és publikációk gazdag választé

kát Id. http://forum.origo.hu/topik.jsp?id=152861 &status=ok

21. ALEXANDER Bernát: Szózat. = NM, 1907. 2. sz. 97-100. p.

22. „A népkönyvtárak Franciaországban” 1907.1. sz. 82-89. p. 

(a szerző Ujfalusi Ödön néven szerepel). Pellison könyve: 

Bibliothéques populaires en France et dans l’Étranger (1906.) 

Gulyás Pál számára is fontos forrás ismert népkönyvtári 

kézikönyve (1909) összeállításakor. Vö. SONNEVEND R: 

Hazai könyvtártudományi kézikönyvek: Szöveggyűjtemény 

= Könyvtári Figyelő, 2006.4. sz. 497-513. p.

23. „Az angol népkönyvtárakról”. 1907. 3. sz. 274-283. p. (is

mét Ujfalusi Ödön néven). A szemle gazdag angol, francia 

és német nyelvű -  könyvekben és folyóiratokban megjelent 

-  anyagra támaszkodik (Th. Greenwood, J. Ogle, C. Caron, 

E. Schultze, E. Reyer stb.). A saját lábjegyzet a cikk végén 

(282-283. p.).

24. Vö. SONNEVEND Péter: Az angolszász közkönyvtár létrejöt

te: Az 1850-es törvény születése és végrehajtása. = Könyv, 

Könyvtár, Könyvtáros 2005.11. sz. 37-54. p.

25. Előbbitől A nép művelésének országos szervezése. 1907. 

4-5. sz. 290-307. p., utóbbitól: Az Uránia és a szabad tanítás.
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Uo. 451-460. p. Molnár Viktor (korábban Trefort Ágoston mi

niszterszemélyi titkára, majd 1905-től államtitkár) személyes 

érdeme az Uránia Tudományos Egyesület (1899-), majd az 

Uránia tudományos színház (nevezetes filmvetítéseivel) és 

Uránia tudományos ismeretterjesztő folyóirat (1900-1923) 

létrehozása. Egyebek mellett könyveket írt Csáky Albin és 

Wlassics Gyula kultuszminiszterről is (1894, illetve 1907).

26. „Az amerikai népkönyvtárakról”. 1907. 6. sz. 558-566. p. 

(megint Ujfalusi Ödön néven). Az amerikai közkönyvtári tá

jékoztatásról (kontra hazai csalódások), illetve New-York-i fi

nanszírozási modell: 562-563. p. A szemle végén a források, 

a lista itt is impozáns méretű.

27. NM, 1908.1-2. sz. 1-5. p. Idézett mondatok: 5. illetve 3. p.

28. NM, 1909.1-2. sz. 155-157. p.

29. NM, uo. 3-4. sz. 277-283. p. Varsányi az előző évfolyam

ban már írt a gyermekkönyvek témában (Milyenek legyen a 

gyermek képeskönyve. 1908. 5. sz.).

30. NM, uo. 291-292. p.

31. „Afőv. pedagógiai könyvtár”. NM, uo. 293-303. p.

32. „Pittsburgh gyermekkönyvtárai”. 1909. 8. k. 8-9. 312-317. p.

33. „Megújhodás”. NM, 1910. 9. köt. 1.1-2. p.

34. „Miért egyesültünk?” Uo. 3-5. p.

35. „Az iskolai könyvtárak reformja”. 11. köt. 333-336. p.

36. „A könyvtári illetékek ellen.” 16.444. p.

37. „Nyilvános könyvtárak Japánban” 10. k. 20. sz. 123-124. p.

38. „Falusi könyvtárak Németországban” Uo. 25. 285. p.

39. sz. e.: GULYÁS Pál: A népkönyvtárak szervezése, fenn

tartása és kezelése. Bp.: Athenaeum ny., 1909. -  239 p. 

26. 318-320. p. -  Megjelent Szabó Ervin magyar nyelven 

megjelent könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, 

tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye 1900-1918. Bev. 

Kőhalmi Béla, összeáll: Tiszai Andor. Bp.: FSZEK, 1959. című 

kötetben, 112-117. p. A forrás: Népművelés címe hibásan, 

még Népmívelés formában.)

40. „Kórházi könyvtárak” 11. köt. 37. sz. 253-254. p.

41. PINTERITS Károly: Az írás mestersége. 11. köt. 43-44. 353- 

371. p. (gazdagon illusztrálva)

42. /Wildner/ Ujfalusi Ödön: „A szabadoktatás országos szerve

zése.” = NM, 1910. 9. k. 4. 97-100. p.

43. Ezt erősítheti meg egy polemikus jegyzet az első szám vé

gén, melynek célpontja Herczeg Ferenc megnyilatkozása 

(NM, 1910.9. köt. 1.sz. 58-59. p.)

Ebben a szerkesztő -  igen valószínű, hogy Wildner -  beszá

mol Herczegnek a Petőfi Társaság január 6-i nagygyűlésén 

tartott irodalmi szemléjéről, mely „két tételt állított föl”. Az első,

-  s ebben jegyzetíró egyetért az előadóval - ,  hogy szépiro

dalmunk Magyarországon döntő fontosságú. Herczeg: „Hogy 

Magyarország, mint egységes nemzeti állam szerepel a világ 

tudatában, az nagyrészt annak köszönhető, hogy a Petőfik, a 

Jókaiak, a Mikszáthok [...] magyarul és magyaroknak írnak.”A 

másik tétel már „nem hat olyan meggyőzően”, -  állapítja meg 

a jegyzetíró, sőt, úgy látja, ’’itt Herczeget kissé elhagyta az az 

éleslátás és higgadt igazságosság, amely különben jellemzi”. 

Herczeg szerint ugyanis legújabb irodalmi mozgalmainkban 

az egyéniség zendülése tapasztalható a köz ellen. Herczeg: 

„... az új Magyarország költői közül némelyek szándékosan 

keresik az utakat, amelyek elválasztják őket a nemzettől”, -  

szemben a régi Magyarország legeredetibb költőivel. A jegy

zetíró szerint a célpont: Ady Endre. Válasza: „Nos, Herczeg 

nem látja, hogy minden erős egyéniség zendülő a köz ellen, 

hogy pl. Petőfi sem érzett együtt az akkori, 48 előtti történelmi 

nemzettel, -  mert előtte is a ’nemzet’ egy jövő, demokratiku

sabb fogalma lebegett...”

Továbbá: „forrongó kort élünk, a „történelmi nemzet” fogalma 

ismét átalakulóban van, harc és háború dúl pártok között [...] 

Csak a forrongásból lehet tisztulást remélni; a káoszból szü

letnek csillagok.”

1911-ben Tisza István -  Herczeg Ferencre támaszkodva -  

létrehozta Magyar Figyelő című lapját, s akkortól -  mondhatni

-  a két tábor összecsapásai egyre gyakoribbá váltak. Nem 

kétséges, hogy a Népművelés hová tartozott, bár szerzőgár

dájának összetételével és stílusával egyaránt mindig „kö

zépre” igyekezett pozícionálni magát. Például a NM gyakori 

cikkírója „özv. Báthory Nándorné”, aki a Prohászka Ottokár 

mint ’’egyházi felügyelő” irányítása mellett működő Országos 

Katholikus Nővédő Egyesület titkáraként tevékenykedett.

44. VARSÁNYI Géza: Német népművelés intézmények. = NM, 

1910.9. köt. 8. sz. 230-238. p.

45. HORVÁTH Károly: A népiskolai ifjúsági könyvtárak állapota 

az 1907/8. évi iskolai évben. Uo. 24. sz. 231-236. p.

46. SOMOGYI Mihály: Községi nyilvános könyvtár Budapesten. 

= NM, 10. köt. 26. sz. 289-295. p.

47. Ld. a 39. sz. jegyzetet.

48. NM, 1910.11. köt. 40-41. sz.

49. WILDNER Ödön: Tolsztoj öröké. Uo. 257-262. p.
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A Debreceni Egyetem Informatikai Kara 
Könyvtárinformatikai Tanszéke által 
2008. augusztus 26-án Debrecenben 
szervezett „Könyvtári kerekasztal"

ÁLLÁSFOGLALÁSA
a felsőfokú könyvtárosképzésről

A magyarországi felsőfokú könyvtáros-kép
zés sikeresen alkalmazkodott az elmúlt évtized 
könyvtár-szakmai és felsőoktatási változásai
hoz. A képzés könyvtár-stratégiai tényezővé, a 
könyvtáros-pálya kulcskérdésévé vált. Örvende
tesen erősödött a képző helyek közötti, továbbá 
a tanszékek és a hallgatók leendő munkáltatói 
közötti kapcsolat. A szaksajtó szintén előnyö
sen járult hozzá a fejlődéshez. A 2001-ben ki
adott kormányrendelet értelmében az egyetemi 
és főiskolai szakok elnevezése „informatikus 
könyvtáros” lett, ezzel is jelezve a nemzetközi 
trendekhez való igazodást.

Jelentékeny sikerként könyvelhetjük el, hogy 
a felsőoktatás reformfolyamatában, az ún. bo
lognai folyamatban az informatikus könyvtá
ros szak megmaradhatott ún. önálló bemenetű 
alapképzési szakként. Ez mindenekelőtt a szoros

szakmai összefogásnak, a minisztériumi irányí
tás, a Könyvtári Intézet, a tanszékek, valamint a 
könyvtárak és az érdekképviseleti szervek ösz- 
szehangolt együttműködésének és közös, hatá
rozott fellépésének köszönhető. 2006-ban tizen
egy felsőoktatási intézményben indult meg az 
alapképzési (bachelor) szak; a földrajzi eloszlás 
megfelel a hazai társadalmi igényeknek. 2007- 
ben akkreditálták a mester (magister) szak alapí
tását, három egyetem (DE, ELTE, SZTE) már az 
indítási engedélyt is megkapta 2009-re. Az idén 
a könyvtár-pedagógia mester szak indítására is 
lehetőség nyílt, igaz, kizárólag második tanár 
szakként. A más szakosok által az informatikus 
könyvtáros alapképzési szakon, illetve a könyv
táros hallgatók által más szakokon teljesíthető 
minimum-követelmények, az ún. minor szak 
kreditjeinek megszerzése magában hordozza az 
esélyét annak, hogy a korábbi hazai könyvtáros
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képzés egyik jelentős vívmányát, a kétszakossá- 
got a bolognai folyamat egyszakos struktúrájába 
is átmentsük; ehhez a leendő munkahelyeknek, 
a könyvtáraknak és más információ-szolgáltató 
helyeknek, az iskoláknak is érdekük fűződik.

A külföldi tanulságok és a hazai tapasztalatok 
figyelembe vételével a jövőre nézve a következő 
feladatok és javaslatok fogalmazhatók meg.

1. Miután 2009-ben végeznek az alapképzési 
szak első évfolyamai, és ugyanakkor meg
indul az oktatás a mester szakon, a dokto
ri (PhD) képzés pedig korábban is folyt, 
célszerű megvizsgálni a felsőoktatási tör
vényben kínált negyedik, legalsó szint, a 
felsőfokú szakemberképzés bevezetésének 
szükségességét és lehetőségét. Ezáltal át
gondoltabban közelíthető egymáshoz az is
kolai és az iskolán kívüli szakemberképzés 
és továbbképzés most lényegében különálló 
rendszere. Az OKJ-s rendszerben elfogadott 
emelt szintű (54-es) segédkönyvtáros kép
zés (könyvtári asszisztens részképesítéssel) 
ugyanakkor nem vihető be automatikusan a 
felsőfokú szakképzésbe.

2. A képző intézmények, valamint a könyv
tárak, a könyvtár- és könyvtáros szakmai 
szervezetek és a Könyvtári Intézet folyama
tosan figyeljék és elemezzék az egy szakos
ság problémáinak jelentkezését, és szükség 
szerint tegyenek javaslatokat a lehetséges 
megoldásokra.

3. Fokozott figyelmet és törődést igényel mind 
az alapképzési, mind a majdani mester sza
kon a szakirányok helye és szerepe, köze
lebbről az általános és a speciális felkészítés 
viszonya, aránya, szükség esetén a szak
irányok racionalizálása. Hasonló módon 
indokolt az elméleti és a gyakorlati képzés 
arányának időnkénti felülvizsgálata. Ezen a 
téren sokat segíthet, ezért célszerű a képző 
intézmények és a munkahelyek rendszeres 
konzultációja.

4. A könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelés 
kiemelt feladatából és a nagy létszámból

fakadóan fokozott figyelmet követel az is
kolai könyvtárakban foglalkoztatott szak
emberek, könyvtáro s tanár ok képzésének 
alakulása, jelesen a könyvtár-pedagógia 
néven bevezetett szak sorsa, különös te
kintettel a jelenlegi „könyvtárostanár” több 
jogszabályban is rögzített megnevezés és 
az új elnevezés közötti ellentmondások
ra. Sem szakmai szempontból, sem a kép
zés szempontjából nem kívánatos helyzet, 
hogy a jelenlegi szabályozás értelmében 
az informatikus könyvtáros alapképzési 
(B A) szakon végzett hallgatók nem tudnak 
a könyvtár-pedagógiai mester-szintű (MA) 
képzésre továbbjutni. A kezdeti problémák 
felismerését és gondos mérlegelését kö
vetően igyekezzünk szorgalmazni a gyors 
változtatásokat. Két-három év tapasztalatai 
után indítványozzuk a könyvtár-pedagógia 
első szakként történő oktatását, netán a szak 
nevének megváltoztatását.

5. Érdemes újragondolni a levelező, a kiegé
szítő, esetleg az esti képzés és a távoktatás 
szerepét, funkcióját.

6. A tanszékek következetesen korszerűsít
sék a tananyag tartalmát és az oktatás 
módszereit, a minőségi követelménye
ket, a tantervi programokba integrálják az 
Európai Unió által elfogadott kompeten
cia-anyagot. Tegyenek erőfeszítéseket az 
interdiszciplinaritás érvényesítése felé, to
vábbá az értelmiségképzés elemeinek erősí
tésére, elmélyítésére. A munkáltatók vissza
jelzéseikkel és módosító indítványaikkal tá
mogassák az oktatók munkáját. A könyvtári 
szakmai szervezetek és a Könyvtári Intézet 
segítségével szervezzük meg az alkalmazói, 
foglalkoztatói szféra intenzívebb részvételét 
a képzés értékelésében.

7. Az egyes tantárgyak színvonalasabb okta
tását előmozdítaná a különféle tantárgyak 
oktatóinak rendszeres találkozója, ahol 
közvetlenül beszélnék meg a vitatott kér
déseket, a soros tennivalókat. Adott eset
ben a munkahelyek szakértő munkatársait 
is hívják meg.
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8. Lényegesen bővíteni kell az informatikus 
könyvtáros szak tananyagainak (jegyzete
inek, segédleteinek stb.) körét, elsősorban 
az interneten elérhető elektronikus változa
tokra összpontosítva. A tanszékek, valamint 
a munkáltatók és a képzőhelyek közötti 
együttműködés ösztönzésére célszerű len
ne központi pályázatok kiírása. Javasoljuk 
egy közös platform létrehozását, amelyen 
a tanszékek által az oktatásban tankönyv
ként és segédanyagként, továbbá kötelező 
és ajánlott irodalomként használt elektroni
kus anyagok mindegyike fellelhető lenne. 
Ezekből az információforrásokból a könyv
tárhasználati és könyvtárismereti órákon a 
nem könyvtáros hallgatók is sokat meríthet
nének, és a gyakorló könyvtárosok szintén 
fontos segítségként forgathatnák őket.

9. Minekutána a könyvtárosság, az informá
ció-közvetítés és -szolgáltatás kifejezet
ten gyakorlatorientált szakma, indokolt az 
erre alkalmas, kellően felkészült gyakorló 
könyvtárosok fokozottabb bevonása a fel
sőoktatási képzésbe, elsősorban a gyakorlati 
órák megtartásába. Ennek jogi és anyagi fel
tételeit központi intézkedésekkel javasoljuk 
kialakítani.

10. Szakmai összefogással ismételten kezdemé
nyezzük és sürgessük a régóta hangoztatott 
igény tényleges megvalósítását, nevezete
sen az informatikus könyvtáros szakos hall
gatók gyakorlati képzésében pótolhatatlan 
„gyakorló könyvtár” és a „gyakorlatvezető 
könyvtáros” státus jogszabályba iktatását és 
az ehhez szükséges anyagi fedezet megte
remtését, folyamatos biztosítását. Mindkét 
cím akkreditációs folyamatban legyen meg
szerezhető, és rendszeres felülvizsgálata is 
elengedhetetlen.

11. A képző intézmények folytassanak árnyal
tabb és erőteljesebb marketingtevékenysé
get. A képzés időtartama alatt igyekezzenek 
elmélyíteni a hallgatók pályaorientációját, 
szakmai motivációit. Tudatosítsák a nyelv- 
tanulás szükségességét. Mivel a mi szak
mánkban is komoly elhelyezkedési nehéz

ségek vannak, a leendő munkahelyek to
vábbra is differenciáltan fogalmazzák meg 
elvárásaikat. Közös megbeszélésre lenne 
szükség a kötelező pályáztatás tapasztala
tairól. Megfelelő jogi háttér kellene a hall
gatók tanulmányi idő alatti munkahelyi 
foglalkoztatásához.

12. Okvetlenül szükséges a képesítési rendelet 
módosítása, a munkaköri megnevezések és 
besorolások újragondolása, pontos körül
határolása, a dinamikusan változó, ugyan
akkor a hagyományos elemeket is megőr
ző könyvtári tevékenység és a szakképzés 
változásaihoz igazítása. Mindezt szakmai 
konszenzussal szükséges megoldani, ezért 
a minisztériumi irányítás, a Könyvtári Inté
zet, az érdekképviseleti szervek és a képző 
intézmények képviselői közösen végezzék 
el ezt a feladatot. A minisztérium megbí
zásából a Könyvtári Intézet a munkáltatók 
és a felsőfokú könyvtáros-képző helyek 
megkeresésével felmérést készít elő az új 
munkaköri elnevezésekre és a könyvtári 
munkakörök tartalmára vonatkozóan.

13. Lényeges előrelépést jelenthetne, ezért új
ból szorgalmazzuk a könyvtáros szakma 
delegáltjának bevonását a felsőoktatási 
akkreditációs eljárásba. A könyvtár- és in
formációtudomány pozícióinak erősítése, a 
képző intézmények és a tudományág továb
bi művelőinek összefogása hozzájárulhatna 
a tudományos (PhD) képzés bővítéséhez is. 
Érdemes ismét kezdeményezően fellépni a 
könyvtár- és információtudomány akadé
miai elfogadtatása, önálló tudományággá 
minősítése érdekében. Ennek elérése erő
sítheti az eddig más tudományágak dokto
ri iskolájának részeként, alprogramjaként 
működő könyvtáros PhD-képzésnek önálló 
doktori program keretében történő, feltehe
tőleg csupán több intézmény összefogásával 
megvalósítható akkreditációját.

14. A felsőfokú szakképzés színvonalának eme
lése megköveteli a könyvtár- és informá
ciótudomány tárgykörébe tartozó kutatások 
kibővítését, folyamatosságát és országos
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koordinációját, különösen az oktatók által 
közreadott nyomtatott és elektronikus pub
likációk számának és színvonalának emelé
sét. Aminőség fontos garanciája az elfogu
latlan és kizárólag a szakmai, tudományos 
szempontokat figyelembe vevő lektorálás.

15. A könyvtáros-képzés időszerű kérdéseinek 
megvitatására a jövőben is szervezzük meg 
a „Könyvtári kerekasztal” elnevezésű talál
kozót, mégpedig a mostanihoz hasonlóan a

Debrecenben háromévenként tartott „Infor
matika a felsőoktatásban” című konferencia 
előrendezvényeként.

nka
Nemzeti Kulturális Alap

A Könyvtári kerekasztal a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg.

Ki kicsoda a magyar  könyvtár i  é le tbe n a da tbá z i s  -
A Könyvtári Intézet személyi kataszterben, a magyar könyvtáros szakma elektronikus 

Ki Kicsoda?-jában szeretné teljességre törően elérhetővé tenni a könyvtáros/informatikus 
munkakörben, a könyvtárosképzésben, a könyvtári szaksajtóban és a szakmai 

főhatóságnál dolgozó (vagy jelenleg már nyugdíjas) hazai és határon túli 
magyar könyvtáros kollégák adatait -  az adatvédelemre és a személyiségi jogokra 

vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe vételével.
A nyilvántartásban szereplők segítségével folyamatosan aktualizált központi adatbázis számos kere
sési lehetőség (név, munkahely, munkakör, beosztás, szakmai és egyéb végzettség, nyelvismeret stb.) 
szerint nyújt információt a rendszerben regisztrált kollégák számára a rendszerben regisztráltakról 

(a találati halmaz elemei: név, ország, munkahely, elérhetőség -  az adatvédelmi nyilatkozatban 
elfogadott módon). A regisztráltak maguk vállalnak felelősséget adataik helyességéért (pl. a mun
kakör, a beosztás, a végzettség megnevezésénél a hivatalos okmányokkal való egyezésért), azokat 

maguk ellenőrzik, ill. frissítik a későbbiek során.
Ehhez a munkához kérjük az Önök segítségét. A regisztráció és a kataszterhez szükséges adatok 
rögzítése a http://www.ki.oszk.hu/konyvtaros oldalon történik. Kérjük, az adatközléssel segítse a 

munkánkat. Az adatbázis működésével kapcsolatos konstruktív javaslatokat és építő kritikát szívesen 
fogadunk a bartok@oszk.hu és a tothandi@oszk.hu címeken.

Mivel az elektronikus regisztráció kizárólag e-mail-címmel rendelkezők számára lehetséges, ameny- 
nyiben a környezetében dolgoznak olyan könyvtárosok, akik e-mail cím hiányában a hagyományos, 
papíralapú adatszolgáltatást szeretnék választani, kérjék meg őket: részvételi szándékukat jelezzék

a 06-1 -2243-820-as vagy 
a 06-1 -2243-892-es telefonszámon.

Könyvtári Intézet
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S A b2i portál -  a könyv-, 

könyvtár- és tájékoztatás- 
tudomány virtuális 
szakkönyvtára

HILLENKÖTTER, Kristine

Már működik a virtuális szakkönyvtárak családjának újabb tagja, a német könyv-, 
könyvtár- és tájékoztatástudományi portál (www.b2i.de). A projektről és a munka 
fázisairól a göttingeni Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB) 
munkatársa számolt be a BID (Bibliothek und Information Deutschland) 3. kong
resszusán Lipcsében 2007. március 21-én a „Virtuális szakkönyvtárak” témakörben 
rendezett ülésen.
(Az előadás szövegét a szerző jóváhagyásával Murányi Lajos fordította. Az 
előadás németül a www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/312/pdf/b2L 
bibliothekskongress_leipzig.pdf címen olvasható.)
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A portal megtervezése

Kiinduló helyzet és igények

A portál kialakításában két fejlemény is fontos 
szerepet játszott. Egyrészt a kilencvenes évek 
végén jelentősen megnőtt a könyvtár- és tájékoz
tatástudomány területén az elektronikus publiká
ciók és információk száma; ezek az információk 
könyvek, tanulmányok, leírások, programok, 
projekt-beszámolók, dokumentációs anyagok 
és weboldalak formájában különböző szervere
ken, elszórtan álltak rendelkezésre, és különféle 
könyvtári és dokumentációs intézmények külön
böző szolgáltatásain keresztül decentralizáltan 
szolgálták az oktatást és a kutatást.
Másrészt 2003-ban megszüntették a berlini 
székhelyű Egykori Német Könyvtári Intézetet 
(EDBI), a német könyvtárügyet szolgáló köz
ponti szolgáltatásaival egyetemben. Noha több 
szolgáltatás és produktum is átkerült más fenn
tartókhoz, és az elektronikus szakirodalmi infor
mációkat is sikerült a Német Nemzeti Könyvtár 
(DNB) archív szerverére menteni, az intézet több 
mint negyven évig elérhető, folyamatos és köz
ponti szolgáltatásai megszűntek.
Addigra már a könyvtáros szakma is tisztában 
volt azzal, hogy valamit tenni kellene: olyan 
központi szakportálra volna szükség, amely 
strukturált hozzáférést biztosít a nyomtatott és 
elektronikus szakmai információkhoz.
A kezdeményezés a könyvtár- és tájékozta
tástudományi képzőintézmények konferen
ciáján (Konferenz informatorischer und bib
liothekarischer Ausbildungseinrichtungen = 
KIBA) indult el, elsősorban a potsdami szak
főiskola (FH Potsdam) információtudományi 
tanszéke és a göttingeni tartományi és egye
temi könyvtár (Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, SUB) mint a szakterület 
irodalmának gyűjtéséért felelős könyvtár han
goztatta ezt a véleményt.

Kapcsolódás a szakterületi gyűjtőköri fel
adatokhoz (24,1; 24,11; 24,1 2)

Az országos gyűjtőköri egyeztetés keretében a 
göttingeni SUB 1949 óta gyűjti az információ-, 
könyv- és könyvtártudomány szakot (ennek 
kódja: 24,1). Az EDBI felszámolása után az ott 
gyarapítóit nem hagyományos könyvtárügyi do
kumentumok (24,12) szakcsoport is hozzájuk ke
rült, majd röviddel ezután a 24,11 szakcsoport is 
{nem hagyományos információs és dokumentáci
ós dokumentumok), amelynek a gyűjtése addig a 
potsdami szakfőiskola információtudományt és 
tájékoztatási gyakorlatot szolgáló információs 
központjának (IZ/FH) a feladata volt.
Ezért kézenfekvő volt tehát -  e szakterület 
gyűjtőköri feladatainak következetes tovább
fejlesztése mellett -  a göttingeni tartományi és 
egyetemi könyvtárban egy olyan infrastruktúra 
kiépítése, melyre támaszkodva a könyv-, könyv
tár- és tájékoztatástudomány központi szakpor
tálja működtethető, és amely közös keresőfelü
leten teszi hozzáférhetővé a három diszciplína 
ez idáig elszórtan megtalálható nyomtatott és 
elektronikus szakirodalmát.
A „virtuális szakkönyvtár” modellje optimális 
lehetőségeket kínált ehhez a feladathoz.

Együttműködő partnerek

A könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány 
virtuális szakkönyvtárának felépítésére a SUB 
másik négy szakmai intézménnyel társult, akik 
ekkortájt szintén a három említett diszciplína 
valamelyikének a szakportáljával foglalatos
kodtak, és a tervhez további szolgáltatásokkal, 
fontos kapcsolatokkal és kompetenciákkal tud
tak hozzájárulni.
Elsőként a potsdami szakfőiskola információ- 
tudományt és tájékoztatási gyakorlatot szolgáló 
információs központját (IZ/FZ) kell megemlíte
nünk, amely a gyűjtőköri együttműködés kere
tében akkor még a nem hagyományos informá
ciós és dokumentációs dokumentumok (24,11) 
szakcsoportot gondozta.
Bevonták még a Német Könyvtárak Egyesüle-
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te (Deutscher Bibliotheksverband -  DBV) mel
lett működő könyvtári kompetencia-hálózatot 
is, amely saját, aktuális és gyakorlati jellegű 
könyvtári információkat tartalmazó portált ter
vezett létrehozni.
Végül a tudományos szakmai közösség eléré
se érdekében az Erlangen-Nümbergi Egyetem 
könyvtudományi és a potsdami szakfőiskola 
információtudományi tanszékét is felkérték az 
együttműködésre.

A portál alapkoncepciója

Valamennyi intézmény egyetértett abban, hogy 
a portál alapkoncepciója a virtuális szakkönyv
tár klasszikus modelljéből induljon ki, de le
gyen nyitott és bővíthető a későbbi tartalmak és 
funkciók számára. Tervbe vették, hogy először 
a meglévő és még kiegészítendő modulokban 
való metakeresést valósítják meg, és majd ez
zel a kritikus tömegű információmennyiséggel 
tesztelik a portál online működését. Második 
lépésben kerül majd sor ennek a prototípusnak 
a továbbfejlesztésére, már a szakmai közösség 
részvételével.

A „Könyv-, könyvtár- és tájékozta- 
tástudomány virtuális szakkönyvtá
ra" projekt: 
a portál kiépítése

DFG-projekt

2006 januárja óta a göttingeni SUB speciális 
gyűjtőköri tevékenysége keretében folynak a 
könyv-, könyvtár- és információtudomány vir
tuális szakkönyvtárának a munkálatai.

A projektet a Német Kutatási Alap (DFG) tá
mogatja, a futamidő: 2006. január 1. -  2007. 
december 31.
Az új portál annak az öt intézménynek az 
együttműködésével készül, melyek a terve
zésben is részvettek, vagyis 1. a potsdami 
szakfőiskola információtudományt és tájé
koztatási gyakorlatot szolgáló inform á
ciós központja (Informationszentrum für 
Informationswissenschaft und -praxis); 2. a 
potsdami szakfőiskola információtudományi tan
széke (Fachbereich Informations Wissenschaft); 
3. a Német  K öny v tá rak  E gyesü le te  
(Deutscher Bibliotheksverband -  DBV) mel
lett működő könyvtári kompetencia-hálózat 
(Kompetenznetzwerk für Bibliotheken); 4. az 
Erlangen-Nümbergi Egyetem könyvtudományi 
tanszéke és 5. a göttingeni Alsó-Szászországi 
Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB), amely 
a munkálatokat koordinálja és vezeti.
Emellett további együttműködés is indult a 
projekt keretében, melyek révén már a mun
kálatok első szakaszában több forrás vált el
érhetővé a portálon a következő partnerek
kel: az AcademicLinkShare-hálózat (inter
netes források); a Zentmm für das Buch, St. 
Gallen (előzőleg DBA1 és OPAC2); a Herzog- 
August-Bibliothek, Wolfenbüttel (WBB3); a 
K.G. Saur Verlag, München (WBB); a Georg 
Olms Verlag, Hildesheim (Fabian-Handbuch4) 
és Horst Meyer, a Bibliographie für Buch- und 
Bibliotheksgeschichte (BBB) kiadója.

A projekt célja

Olyan könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomá
nyi központi portál kiépítése Németországban, 
ahol egy helyen megtalálható a nyomtatott és 
elektronikus szakirodalom („one-stop-shop”).

L A  N ém et K önyvarchívum  (D eutscher Bucharchiv, M ünchen) anyaga 2006-ban St G allenbe került.
2- N em csak könyveket, hanem  folyóiratcikkeket és tanulm ánykötetben m egjelent tanulm ányokat is feltár.
3- W olfenbütteler B ibliographie zur Geschichte des Buchw esens im  deutschen Sprachgebiet rövidítése.
4 FABIAN, Bernhard: H a n d b u c h  der historischen B uchbestände in D eutschland (1-27), H a n d b u c h  der historischen 

Buchbestände in Ö sterreich (1-4.), H a n d b u c h  deutscher historischer B uchbestände in Europa (1-12.)
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A projekt munkaprogramja

A cél megvalósítása érdekében három központi 
feladatot tűztek ki, melyeken a partnerek közö
sen, bár eltérő hangsúlyokkal dolgoztak.
1. A portál kiépítése, a meglévő szakirodalmi 

források összegyűjtése és bekapcsolása egy 
közös keresőfelületen;

2. egyéb, a szakterület számára releváns szol
gáltatások kifejlesztése, majd a portálba való 
integrálása:
• szakterületi zsilip az internetes források 

számára;
• könyvtári portál a döntéshozatalt segítő 

szakirodalmi információkkal;
• könyvtártudományi szakadatbázis bib

liográfiai adatokkal;
3. tudományos tanács létrehozása a proj ekt-te- 

vékenység szakmai támogatására és a szak
mai közösség fórumaként.

Tervbe vették emellett a szakportálnak a 
vascodába5 való integrálását is.

A b2i tudományos portál mint ter
mék: a portál bemutatása, a mun
kálatok állása

2006 januárjában mind a négy projekt-helyszí
nen megkezdődött a munka. Jelenleg, közel egy 
év elteltével a „termék” online működése szinte
már karnyújtásnyira van.

Névadás

A könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi 
virtuális szakkönyvtár kezdetben a ViFa BBI 
(Virtuelle Fachbibliothek Bibliotheks-, Buch- 
und Informationswissenschaften) munkacímet 
kapta, ezért a szaksajtó is ezen a néven adott 
hírt a projektről.
A partnerek intenzív vitája után, a portál cél

csoportjainak meghatározásával, a logo kita
lálásával és a webes prezentáció kialakításával 
összefüggésben a terméket b2i tudományos 
portálként mutatták be (Bibliotheks-, Buch- und 
Informationswissenschaften).
A b2i elnevezés rövidítésként mindhárom tu
dományterületre utal, és kifejezi, hogy a szol
gáltatás egy speciális használói körnek szól, 
tudományos igénnyel, ami a kínálat bőségében 
és a sokrétű keresési lehetőségekben mutatkozik 
meg. Ab2i tartalmát és keresési lehetőségeit tu
datosan egészen másképpen alakították ki, mint 
a könyvtári portálét, amelyre az jellemző, hogy 
azonnal felhasználható, aktuális, gyakorlatias 
és a döntés-előkészítést szolgáló információ
kat kínál.

Célcsoportok

A b2i tudományos portál elsősorban a könyv-, 
könyvtár- és tájékoztatástudományok kutató
it, a diákokat és a gyakorlatban tevékenykedő 
szakembereket szolgálja Németországban, de 
emellett -  a kínálatba integrált szolgáltatások 
széles spektruma révén -  túlmutat ezeken, és az 
információgazdaság képviselőit, az oktatás- és 
művelődéspolitika döntéshozóit, szakújságírókat 
és az érdeklődő civileket is megszólítja.

Kínálat -  tartalom

A tudományos portál a projekt-partnereknél már 
meglévő és a projekt munkálatai keretében újon
nan elkészült modulokat (ezeket * jelzi) egyesíti 
széles választékban. A választékhoz tartoznak

• könyvtári katalógusok
a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár 
könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi 
speciális gyűjtőköri katalógusa (SSG 24,1) és a 
potsdami IZ/FH katalógusa

• folyóiratcikk-adatbázisok
a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány

5- A  tudom ányos szak-inform ációk interdiszciplináris internet-portálja (w w w .vascoda.de). (A névadó Vasco da Gama, a 
hajós-felfedező).
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speciális gyűjtőköri területének online tartalom- 
jegyzék mutatói

• bibliográfiai adatbázisok
INFODATA, DOBI (könyvtárügyi dokumen
tációs szolgáltatás = Dokumentationsdienst 
Bibliothekswesen), Buch und Papier (Könyv és 
Papír), Könyvtudományi szak-adatbázis, amely 
tartalmazza a St Gallér Zentrum für das Buch 
katalógusát, a Wolfenbütteler Bibliographie 
zur Geschichte des Buchwesens im deutschen 
Sprachgebiet (WBB) és a Bibliographie zur 
Buch- und Bibliotheksgeschiehte (BBB) anya
gát

• internetes forrás-gyűjtemények
b2i Guide* (benne az EZB és a DBIS vonatkozó 
szakanyagai), Das Bibliotheksportal* (A könyv
tárportál), Meta-guide

• teljes szöveget szolgáltató szerverek
INFODATA eDepot, GEODOC-dokumentum- 
szerver (Georg August Egyetem, Göttingen) 
Ezeket a szolgáltatásokat -  összesen 13 modul
ról van szó! -  a portál metakeresőjébe integrál
ták. Ezen kívül a portál elsőként biztosít ingye
nes hozzáférést Bernhard Fabian Handbuch 
der historischen Buchbestände című művéhez. 
(Itt egy plusz-szolgáltatásról van, szó, amelyet 
a SUB egy másik projektjéből sajátjaként bizto
sít.) A portálon megtalálhatók a göttingeni SUB 
és a potsdami IZ/FH új beszerzései is.

Funkciók

Ab2i tudományok portálj a jelenlegi állapotában 
elsősorban olyan keresőportál, amely az elekt
ronikus és nyomtatott szakirodalomhoz struktu
rált hozzáférést biztosít. A portál tartalmában és 
adataiban különböző keresőfunkciók révén lehet 
kereséseket végezni:
1. metakeresés és a különböző modulokban való 

párhuzamos keresés (átfogóan és adatbázis
specifikus módon),
-  formális keresés (egyszerű és részletes),
-  tematikus keresés böngészéssel, a szaknak 

megfelelő osztályozás révén.

K D T B K D M ' i r a S ®

A keresés megkezdése előtt beállítható a 
duplum-ellenőrzés. A keresés eredménye 
integrált listán jelenik meg (rövid és teljes 
megjelenítésben). Jelzik a találatok elér
hetőségét is. Elektronikus dokumentumok 
esetében lehetőség szerint a teljes szöveghez 
jutunk el csatolások segítségével, a nyom
tatott publikációknál rendszerint elektroni
kus dokumentumszolgáltató komponensek 
révén biztosítják a dokumentumokhoz a 
hozzáférést.

2. teljes szövegű keresés (csak a Fabian- 
Handbuch esetében).
A szolgáltatáshoz RSS-feed és értesítés-kül
dés is tartozik. Ezen túl a használók számá
ra biztosítani kell, hogy a személyre szabás 
funkció révén egyedi szemszögből láthassák 
a portál kínálatát.

A Fabian-Handbuch prezentációja még a projekt 
ideje alatt egy interaktív wikipédiába kerül át.

Műszaki felépítés

A tudományos portál műszaki felépítését a 
göttingeni SUB fejlesztette ki és tartja karban; 
itt is van a portál elhelyezve. Az alkalmazott mo
duláris portál-szoftver a PICA/iPort. A Fabian- 
Handbuch kivételével valamennyi meglévő és 
a projekt keretében készült új modult az iPort 
meta-keresőjébe integrálják.
Jóllehet ezek a modulok az alkalmazott szoft
verek, adatbázis-struktúrák és adatformátumok, 
interfészek és protokollok tekintetében igen
csak eltérőek voltak, legtöbb esetben sikerült 
az adatokat a Z39.50-en keresztül csatlakoztat
ni; a többit OAI- és XML-interfészen keresztül 
integrálták.
A legnagyobb kihívást -  ahogy várható volt -  
a tekintetbe veendő és a keresésbe illesztendő 
adatforrások sokasága mellett az adatfolyamat 
megszervezése és az egyes modulok beilleszté
se jelentette.
Az ördög -  mint általában -  itt is a részletekben 
rejlik. Használói szempontból az egyes adatcso
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portokban végzett metakeresés mindenesetre 
nem túlságosan bonyolult:
-  A felhasználó a keresés nyitóképemyőjén az 

adatbázis kiválasztásával találkozik először, 
adott esetben további keresőmezőket, -fogal
makat adhat meg, a duplumellenőrzést is ak
tiválhatja, aztán elkezdheti a keresést;

-ezu tán  jelenik meg a címlista (rövid meg
jelenítés), ebből lehet egy tételt kiválasztani;

-  ekkor jelenik meg a dokumentum teljes leírá
sa a hozzáférési adatokkal együtt. Innen kezd
ve azután a felhasználó vagy igénybe veheti 
a rendelkezésre álló dokumentumszolgáltató 
komponenst, vagy azonnal a dokumentum tel
jes szövegére kattinthat.

Ab2i tudományos portál a formális keresés mel
lett a tartalmakban való tematikus böngészést is 
kínál majd. Az iPort azonban nem támogatja a 
tematikus keresést, emiatt a böngésző-struktú
rát saját fejlesztés keretében külön kell kidol
gozni.
A portál webes megjelenését és kényelmes, op
tikailag is megnyerő használói felületét sem kí
nálja optimális módon az iPort. Ezért a projekt
munkacsoport saját megoldást dolgozott ki: egy 
professzionális cég támogatásával, amely sab
lonokat készít, legelőször is egy formatervezési 
irányvonalat dolgoztak ki a web-dizájn számára. 
Ezekre a sablonokra alapozva készült el a felület 
programozása HTML-kódban, amelybe azután 
PERL-programozással már beépíthetők voltak 
az iPort-funkciók.

Helyzetkép, tervek

A „Könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány 
virtuális szakkönyvtára” projekt éppen még csak 
túljutott első fejlesztési szakaszának a „félide
jén”, de feladatainak zömét már elvégezte.
Az elmúlt 14 hónap mérlege a következőkben 
foglalható össze:

1. A „Könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudo
mányok virtuális szakkönyvtára” szakportál 
kifejlesztése (infrastruktúra, kritikus tömeg, 
metakeresés)

Eredmény: 2007 áprilisától már online el
érhető a „ Wissenschaftsportal b2F (www. 
b2i.de).

2. További, a szakokhoz kapcsolódó szolgálta
tások kialakítása, portálba integrálása:
• szakterületi zsilip az internet-források 

számára
Eredmény: 2007 februárja óta online elér
hető „b2i Guide” címen 
(www.b2i.de/b2iGuide/)
• a könyvtár-portál
Eredmény: 2006 októbere óta online elérhe
tő a „Das Bibliotheksportal” címen 
(www.bibliotheksportal.de)
• a könyvtudomány szakadatbázisa 
Eredmény: 2007 májusa óta online elérhető 
a „Fachdatenbank Buchwissenschaft”.

3. Megkezdődött a tanácsadó testület kialakí
tása (2007. március 19-én a BID kongresz- 
szusán kerül sor az első szemináriumra).

Emellett már ebben a korai stádiumban a meg
kezdődött a virtuális szakkönyvtár anyagából az 
első adatok beküldése a vascoda számára (ezt 
követi majd OLC megfelelő részének a bekül
dése, röviddel ezután pedig a szakterületi gyűj
temény OPAC-jának és a szakterületi zsilipnek 
az anyaga következik).

Kitekintés a portál távolabbi
•  • •  rr» rjovojere

A közeljövőben a göttingeni tartományi és egye
temi könyvtár abbahagyja a könyv-, könyvtár- 
és tájékoztatástudományok szakirodaimának a 
gyűjtését.
Ez a fejlemény természetesen befolyással lesz a 
szakterülethez kapcsolódó virtuális szakkönyv
tárra, a b2i tudományos portálra, amelyet egy 
adott időpontban a szakterülettel együtt át kell 
majd adni az utódintézménynek.
A göttingeni SUB azonban a projekt végéig to
vábbra is vállalja a portál felépítésében rá há-

668 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4

http://www.b2i.de/b2iGuide/
http://www.bibliotheksportal.de


ruló valamennyi feladatot és kötelezettséget, és 
partnereivel együtt teljes odaadással dolgozik a 
projekt feladatainak teljesítésén.
Ezzel a döntéssel összhangban a projekt-mun
kacsoport 2007 végéig az alábbi feladatokkal 
foglalkozik még:
-  tartalombővítés (a modul szerves része);
-  tematikus böngészés;
-  a tanácsadó testület létrehozása;
-  (wikipédia a Fabian-Handbuchhoz, egy másik 

projektből ide átcsoportosítva);
-  fenntarthatóság (dokumentáció, az utódintéz

ménynek az átadás előkészítése).

További fejlesztések:
-nagyszabású tartalombővítés: további adat- 

mennyiségek integrálása,
-  a portál engedélyköteles és térítéses informá

cióinak eléréséhez szükséges azonosítási, üz
leti és elszámolási modellek,

-  közösségi funkciók (RSS-feed, személyre sza
bás stb.),

valamint a portál fenntartható működéséről idő
ben való gondoskodás -  ez a projekt 2007 végén 
történő lezárása utáni időszaknak és annak az 
utódintézménynek6 lesz a feladata, amely átve
szi a 24,1-es szakterület gyűjtését.

Függelék

A b2i tudományos portál címe: http://www.b2i.de
(Újdonságok a fejlesztések állásáról, 2007 április végén 
a portál már elérhető volt.)

A meta-keresés teszt-verzióia: http://www.b2i.de/testzugang 
(Csak két hétig volt hozzáférhető [2007-ben].)

A b2i kommunikációs felületének címe: 
http://b2i.fh-potsdam.de 
(A BID [3.] kongresszusa után lesz elérhető.)

A National Library of Wales digitalizálási programja

Hosszú távú digitalizálásba kezdett az aberystwyth-i nemzeti könyvtár. A program 

a könyveken kívül műalkotásokra, hangfelvételekre, fényképekre, újságokra és hírlap
okra is kiterjed. Jelenleg 200.000 mű érhető el az interneten, hiszen a digitalizálás már 

tíz esztendeje tart. A most kapott 20 millió fontos támogatás nyomán azonban a munka

új fázisa kezdődhet meg.

A könyvtár 6 millió egységből álló könyv, folyóirat és hírlapgyűjteményének digitalizálását 

jelenleg nyolc fős csoport végzi. A könyvtár vezetője, Andrew Green szerint a jelenlegi évi 
100.000 látogató mellett majdnem 2 millióan lépnek be a nemzeti könyvtár honlapjára.

(BBC News, http://newsvote.bbc.co.uk/mapps/ (2008. nov. 15.)

6. Ez az utódintézm ény időközben a m üncheni B ayerische S taatsbibliothek (BSB) lett. -  A  ford.
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Új folyóirat az internetes 
könyvtári szolgáltatásokról: 
Journal of web librarianship

Dévai Péter

A folyóirat, melynek első számát részletesebben is bemutatjuk, hozzáférhető 
a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.

A The Haworth Press kiadásában 2007-ben 
megjelent új periodika célja, hogy a könyvtár 
fogalma az olvasók (és részben a könyvtárosok) 
számára ne csak az épületet, az olvasótermeket, 
kölcsönző-helyiségeket és a benne dolgozó em
bereket jelentse, hanem az interneten elérhető 
könyvtári szolgáltatások összességét.
A szerkesztő, Jody Condit Fagan (James Madison 
University) szerint az elméleti kutatások ered
ményeit, a könyvtári gyakorlat problémáit és 
esettanulmányokat ismertető cikkek témái éppen 
annyira szerteágazóak lesznek, mint amennyire 
sokoldalú a könyvtárakban folyó munka.
A „Social Eye” rovat a társadalmi háló (social 
web), a tudásmegosztás témaköréhez kapcsoló
dó írásokat közöl, a „Global Connections” pedig 
az USA-n kívüli web-projektekről számol be. 
A harmadik állandó rovat (Reviews) a folyóirat 
profiljába tartozó tanulmányokat ismerteti. A 
Journal of web librarianship-ről további infor
mációk olvashatók a folyóirat weblapján (http:// 
www.lib.jmu.edu/org/jwl) és a szerkesztőség

blogjában: http://jweblib.livejoumal.com. 
Vesézzük ki az első számot!
A nyitó szám első cikke azzal foglalkozik, hogy 
az ARL-hez (Association of Research Libraries) 
tartozó 99 tudományos könyvtár milyen mérték
ben és formában teszi elérhetővé az elektronikus 
folyóiratokat, és milyen módon illeszti be azokat 
feldolgozási és tájékoztatási rendszerébe. A szer
zők az egyes könyvtárak honlapjait vizsgálták: 
van-e az adott intézménybejáró elektronikusan 
megjelenő folyóiratoknak listája, a katalógusok
ból milyen linkek vezetnek a folyóiratcímekhez, 
hogyan lehet megtalálni az egyes periodikákat 
címek és tárgykörök szerint, hogyan lehet eljut
ni az egyes cikkekhez. Azt is elemezték, hogy 
egyszerűen vagy bonyolultan használhatók-e a 
honlapok, és milyen az adatbázisok dokumen
tációja. Az eredmények szerint 86 könyvtár ren
delkezett elektronikusan elérhető folyóiratok 
listájával, 5 nem volt értékelhető a korlátozott 
elérhetőség miatt, 8-nak pedig egyáltalán nem 
volt listája. A 86 intézményből 77 helyezett el a

670 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4

http://www.lib.jmu.edu/org/jwl
http://jweblib.livejoumal.com


kezdőlapon linket az elektronikus folyóiratok
hoz, ebből 65-nél két kattintással, 7-nél eggyel, 
11-nél hárommal, 3-nál pedig négy klikkeléssel 
lehetett eljutni a listához. A felsőoktatási könyv
tárak 90%-a esetében lehetett cím szerint keresni 
a folyóiratok között, öt viszont egyáltalán nem 
rendelkezett ilyen lehetőséggel. A legtöbb eset
ben külön oldalon lehetett megtalálni az interne
tes periodikákat, és csak hat esetben úgy, hogy az 
általános elektronikus információforrások linkre 
kattintva az elektronikus folyóiratokat választ
juk. A keresés legtipikusabb módja az volt, hogy 
az egész címet vagy a cím kulcsszavát kellett 
beírni, 44 esetben pedig az ISSN-szám alapján 
is meg lehetett találni. A vizsgált mintából 69 
könyvtár honlapján lehetett különböző megol
dások útján tárgyszavakkal keresni a periodiká
kat. Azt is vizsgálták, hogy a Time c. folyóirat 
elektronikus változata hányszor fordul elő a 
könyvtárak listáin. Háromféle típus fordult elő: 
vagy annyiszor, ahány adatbázisban megtalálha
tó, vagy egyszer és az adatbázisok, amelyekben 
szerepelnek, fel voltak sorolva a cím alatt, vagy 
a címek összekapcsolódtak egy hivatkozásmu
tatóval (citation linker). A folyóirat egyébként 
a könyvtárak 71 %-ában volt megtalálható a ka
talógusban, és a 70 honlapból 57 esetben a kez
dőlapról el lehetett érni a katalógust.
Az elektronikus folyóiratokra vonatkozó vizs
gálatokat elvégezték az elektronikus adatbá
zisokra is, az eredmények szerint az utóbbiak 
elérése következetesebb, egyértelműbb, mint az 
elektronikus folyóiratoké. Az elemzés egy újabb 
szempontja volt, hogy a honlapok mennyire 
bonyolultak, mennyire „idegesítőek” a keresés, 
navigálás szempontjából. Egy honlap akkor volt 
bonyolult („zavaros’-confused), ha két értékelő 
véleménye jelentősen eltért egymástól a hasz
nálhatóságot illetően, és akkor volt „idegesítő”, 
ha nehéz volt értékelni a szegényes design mi
att, vagy sokat kellett rángatni az egeret, mire 
az ember megtalálta a kívánt linket. Mindent 
egybevetve a vizsgálatokat végzők 99 honlap 
közül húszat találtak bonyolultnak, harmincat 
pedig bosszantónak. Az értékelés egyik szem
pontja volt, hogy vannak-e az egyes eszközök

használatát megkönnyítő tájékoztató szövegek. 
Érdekes módon több instrukciót lehetett találni 
az elektronikus folyóiratcikkek eléréséhez, mint 
a folyóiratokéhoz. A Florida State University vi
deón mutatja be a honlap használatát. A szerzők 
a tanulmány végén összegezik az eredményeket, 
megfogalmazzák javaslataikat a könyvtárak szá
mára, és vázolják a kutatás folytatásának iránya
it. A függelék tartalmazza a kutatás kérdéseinek 
felsorolását.
Az első szám második tanulmánya az egyre in
kább terjedő tudásmegosztó rendszerek, wikik 
egy speciális fajtájával, a könyvtárosok oktatá
sára használt Oregon Library Instruction Wikivel 
(http://instructionwiki.org) ismerteti meg az 
olvasókat. 2004 nyarán az Oregon Library 
Association’s Library Instruction Round Table 
(OLA/LIRT) elhatározta, hogy létrehozza az 
oktatóanyagok wiki-rendszerben működő adat
bázisát („raktárát”). Jelszónak a cikk címében is 
szereplő mondást választották: hogy ne kelljen 
újra feltalálni a kereket, vagyis ne szervezzenek 
újra és újra tanfolyamokat minden könyvtárban 
ugyanannak az anyagnak az elsajátítására. Az 
érvek és ellenérvek után arra az elhatározásra 
jutottak, hogy a csak tagoknak fenntartott he
lyek több kárt és nehézséget okoznának, mint 
hasznot. Ennek megfelelően a szervezetben 
együttműködő közösség alapelveként nem az 
intézményi határokat, hanem a tagok szakmai 
jártasságát, gyakorlatát fogadták el. Ez a szerve
zeti felépítés tulajdonképpen az Etienne Wenger 
és Jean Lave által kidolgozott gyakorlati közös
ségeken (communities of practice -  CoPs) ala
pult. A számítógépes hálózatok által támogatott 
közösségek tagjai ily módon munkahelyükön 
kívül egy nagyobb szakmai csoportosulásnak 
is tagjai lettek, melyeket gyakorlati hálózatok
nak (network of practice -  NoP) kezdtek ne
vezni. Ezekhez kapcsolódik a szakirodalomban 
széleskörűen tárgyalt elv: az együttműködő 
tudásépítés. A két elvnek megfelelő számító- 
gépes technológia lehetett volna például egy 
nyílt forráskódú menedzsment rendszer, vagy 
egy blog, a wiki-rendszer azonban több szem
pontból előnyösnek mutatkozott: mindenki
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mindent megváltoztathat, nem kellenek hozzá 
engedélyek, jóváhagyások, a használt jelölő 
nyelv rendkívül egyszerű, a tartalom fejleszté
se sohasem fejeződik be, a „tulajdonviszonyok” 
elvesztik jelentőségüket. További érv volt, hogy 
2005-ben viszonylag új volt a rendszer, és jog
gal lehetett számítani a könyvtáros társadalom 
érdeklődésére. Ezt valószínűsítette a Wikipédia 
hatalmas sikere is. A wikik újdonsága olyan 
szoftver létrehozására sarkallta a készítőket, 
amely tetszetős honlapjával, a használat könnyű 
elsajátíthatóságával vonzza az új felhasználó
kat. A lehetséges kudarcok elhárítására szolgált 
az a felismerés is, hogy megfelelő segédleteket 
kell létrehozni. A létrehozás komoly szempontja 
volt tehát a testreszabás. Sok fejtörést okozott, 
hogy a több mint százféle wiki kereső motor kö
zül melyik felel meg leginkább a könyvtárosok 
oktatási anyagait tartalmazó szoftver számára. 
Végül is az utolsó négy „jelölt”, a PHPWiki, a 
QuickWiki, a PmWiki és a Mediawiki közül az 
utóbbi „nyert”. Ez felelt meg a legjobban annak 
a szempontnak is, hogy a lehető legegyszerűbb 
legyen új tartalmakat bevinni, vagy a meglevő
ket módosítani. Amikor elkészült a rendszer, a 
fejlesztők először mintegy 30 OLA/LIRT tagot 
és számos könyvtárost kértek meg tesztelésére. 
Ezután következett a 2005 szeptemberi hivata
los indítás, mely szép sikert hozott. Sokan üd
vözölték az új könyvtáros wikit, és a szerverek 
tanúsága szerint sokan is szerkesztették a már 
meglevő tartalmakat, illetve számos új tartalom 
is került fel rá. Az indítás után közel egy évvel 
azonban sajnos már közel sem olyan nagy az 
érdeklődés, új anyagok csak lassan „csordogál
nak” a rendszerbe. Vajon mi lehet ennek az oka? 
Valószínűleg szerepet játszik az, hogy míg ko
rábban az oktató könyvtáros megírta a tananya
got -  és nem sokkal ezután már fel is használta 
azt, addig a wikire feltett tartalmat mindenki 
használhatja és módosíthatja, a hatása azonban 
csak a jövőben válik konkréttá. Ily módon nem 
válik olyan sürgőssé, mintha ő maga tanítana 
belőle „azonnal”. Egy másik ok lehet a publici
tás hiánya. A névtelen részvételt tehát célszerű 
lenne megszüntetni akár úgy, hogy a módosí

tóknak regisztrálniuk kell, akár más módon. 
Összegezésként megállapítható, hogy a wiki- 
rendszerű tudásmegosztó rendszerek rendkívül 
hasznosan képesek működni, ha a létrehozók 
képesek figyelembe venni a wiki felépítése során 
szóba jöhető közösség kulturális és társadalmi 
tényezőit, hagyományait. A mégannyira tökéle
tes technológia sem képes egyedül biztosítani a 
wiki sikerét, ahhoz tudatos közösségépítésre van 
szükség. Másképpen fogalmazva: nem a wiki te
remti meg a közösséget, hanem egy megfelelően 
kialakult vagy kialakított közösség képes igazán 
eredményesen működtetni egy wikit.
A harmadik közlemény a tudományos könyv
tárak honlapjainak vizsgálataival foglalkozó 
szakirodalmat tekinti át. A szerző, Barbara A . 
Blummer az amerikai folyóiratok azon cikkeit 
elemezte, melyek nagyjából 1997-től napjainkig 
jelentek meg, és amelyek a könyvtári honlapok 
tartalmát, kivitelét és a rajtuk történő navigá
ciót tárgyalták. A vizsgálat alapvető módszere 
az volt, hogy hat adatbázis keresőjébe beírta a 
következő kereső kifejezéseket: tudományos és 
egyetemek vagy college, kombinálva a könyvtár 
és web vagy honlapok kifejezéssel: Academic 
Host Premier, Google Scholar, Projekt MUSE, 
ProQuest, Education Journals, Wilson Web. 
A publikációk először a honlapok kivitelével 
foglalkoztak. Mark Stover és Steven D. Zink 
tanulmánya még 1996-ban jelent meg, és 40 
tudományos szakkönyvtár weblapjának azo
nosságait és különbségeit tárgyalta a különböző 
jellemzőkre adott pontértékek alapján. 1998-ban 
John D. Angelo és Sherry K. Little tanulmánya 
tíz, weblapok készítésére szolgáló útmutatót 
elemzett, és megnézte, hogy mennyire felelnek 
meg egyes szervezetek honlapjai az útmutatók 
tanácsainak. A szerzők azonban viszonylag kis 
mintát vizsgáltak, melyben nem volt egyetlen 
könyvtári honlap sem.
Ezt követi D avid L. King  tanulmánya az 
Association of Research Libraries (ARL) hon
lapjairól, melyben 44 kérdésre adott válaszok 
alapján értékelte a weblapokat. Ezután hétéves 
szünet következett a honlapok dizájnjáról szó
ló irodalomban, míg 2005-ben meg nem jelent
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Pamela Harper-Burke kutatási eredménye, 
melyben 80 közepes nagyságú egyetemi könyv
tár honlapjáról állapította meg, hogy több te
rületen különböznek a gazdasági intézmények 
weblapjaitól, és éles versenyt folytatnak a köny
vesboltokkal, azok internetes megjelenése után. 
A tanulmányok második csoportja a könyvtári 
honlapok használhatóságát és a navigációs lehe
tőségeket vizsgálja. A Memorial University of 
Newfoundland könyvtárának honlapját többféle 
módszerrel elemzi Louise McGillis és Elaine G. 
Toms. Ismertetik a vizsgálatba bevont hallgatók 
számítógép- és könyvtárhasználatának jellemző
it, értékelik a honlap használatának eredményeit 
és a résztvevők általános attitűdjét, véleményét 
a weblapról. Egy másik tanulmány a University 
of Nevada-Las Vegas könyvtári honlapjának át
alakításait kíséri nyomon. A hallgatók-olvasók 
véleményét feldolgozó írások általában megál
lapítják, hogy a könyvtárhasználóknak gondot 
okoznak a honlapok bizonyos szakkifejezé
sei: path-finder, workshops, article indexes. A 
könyvtári honlapok egyik legátfogóbb vizsgálata 
volt az, melyet a Hunter College végzett 2005- 
ben. Egy webes szerkesztőből, egy tudományos 
segédmunkatársból és négy könyvtárosból álló 
team négy hétig tesztelte a könyvtár honlapját, 
majd négy hétig elemezte az eredményeket, 
majd öt hétig csak a hibák kijavításával foglal
koztak, aztán újabb tesztelés következett.
A weblapokkal foglalkozó kutatási eredmények 
harmadik csoportja a tartalmi kérdéseket és a 
szolgáltatásokat tárgyalja. Egy 2000-ben megje
lent tanulmány a következő szempontok vizsgá
latát tartja szükségesnek ebben a vonatkozásban: 
navigációs eszközök, könyvtári információk, 
információs szolgálatok, információkeresési 
rendszerek, információs politikák, a könyvtár 
szervezeti felépítése, információk az internetről 
és a linkekről, valamint a különböző használati 
útmutatók és oktatási anyagok. Beatrice Agingu 
az HBCU (Historically Black Colleges and 
Universities) könyvtári honlapjait hasonlította 
össze 52 szintén állami támogatással működő, 
az USA dél-keleti részén lévő intézmény könyv
tárának weblapjával. Megállapításai szerint az

előbbiek főként könyvtárukat és katalógusaikat 
ismertetik honlapjaikon, míg az utóbbiak több
nyire biztosítják különböző információs források 
és szolgáltatások elérését. Xue-Ming Bao 143 
tudományos szakkönyvtár weblapját vizsgálta 
meg az anyaintézményükkel való kapcsolat és 
különböző kereskedelmi adatbázisok elérése 
szempontjából. Említést érdemel Michael Coffta 
és David M. Schoen cikke, mely 240 könyvtári 
weblapot elemzett a főként a könyvtárközi köl
csönzések lehetősége és az állományokról szó
ló ismertetések szempontjából, valamint Mary 
Cassner és Kate E. Adams tanulmánya arról, ho
gyan segítik a tudományos könyvtárak honlapjai 
a távoktatásban résztvevő hallgatókat. Jeanie M. 
Welch 106 tudományos szakkönyvtár web site-ja 
alapján tárgyalta az intézmények marketing és 
PR tevékenységét.
A következő tanulmány szerzője, Michael 
Sauers, a Nebraska Library Commission tech
nológiai innovációs könyvtárosa a Mozilla 
Firefox nevű böngészőjének kereső plug-in- 
jével ismerteti meg olvasóit. Ez az ablak jobb 
felső sarkában a webcímek beírására használt 
mező mellett helyezkedik el, és számos kereső 
motort tartalmaz, melyekben ily módon köz
vetlenül lehet keresni. A lenyitás alján találha
tó az „Add engines” opció, melyre kattintva a 
megjelenő ablakban újabb keresőmotorok je 
lennek meg, melyeket hozzá lehet adni a listá
hoz. Bár ezeket a programokat Firefox search 
plugin-eknek hívjuk, ugyanilyenek találhatók a 
Netscape Navigator 6-os és magasabb verziói
ban, a Mozilla böngészőinek összes változatában 
és az Apple Sharlock programban is. A cikkben 
a kereső plug-in program készítésének egyes 
fázisait követhetjük nyomon: megfelelő előké
szítés után létre kell hozni az XML-file-t, majd 
az ikonok beépítése következik, végül létre kell 
hozni azt a web oldalt, amelyről a felhasználók 
installálhatják a plug-int.
Jon Haupt, aki a Iowa State University Lib- 
raryben a képzőművészet és előadó-művészet 
szakirodaimával foglalkozó könyvtáros, eset- 
tanulmányban írja le, hogyan hoztak létre saját 
szerverükön egy PmWiki rendszert. Amikor az
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új tudásmegosztó rendszer létrehozására tettek 
javaslatot az egyetem vezetése számára, az egyik 
kérdés az volt, hogy a wiki-technológia az eddigi 
eszközökhöz kapcsolódjon, vagy egy teljesen új 
projektként valósítsák meg. A kapott visszajel
zések szerint az utóbbi tetszett jobban a döntést 
hozóknak. A Könyvtár a wiki létesítése előtt két 
módon is igyekezett elősegíteni az oktatók ku
tató munkáját. Az első egy műhelytanulmány
sorozat, melyben különböző könyvtártudományi 
kérdésekről vitatkozhattak a résztvevők, a má
sik pedig egy állandóan frissülő és a könyvtári 
kutatásokat elősegítő linkgyűjtemény létreho
zása és karbantartása. A linkek csak az intrane
tén voltak elérhetők, és a honlapokon szereplő 
tartalmak változtatására csak az arra kijelölt 
dolgozóknak volt joguk. Emiatt az információk 
gyakran elavultak, mire eljutottak a megfelelő 
kutatóhoz. Ezt a hátrányt szünteti meg nagyrészt 
a wiki-technológia, melynek használata is jóval 
egyszerűbb, mint például a HTML-é. Az egye
tem vezetésének benyújtott javaslat tartalmazta 
a wiki-technológia rövid leírását, példákon ke
resztül mutatta be, hogy a rendszer alkalmas a 
könyvtár webes jelenlétének átalakítására, az 
intranetes oldalak újratervezésére. A szükséges 
munkaerő meghatározása során az informatikai 
osztály munkatársain kívül, leterheltségük csök
kentése érdekében a referensz szolgálat néhány 
dolgozója is szerepelt a javaslatban. Gondos 
mérlegelést kívánt a munka elvégzéséhez szük
séges idő meghatározása is. A wiki létrehozását 
célzó javaslatot végül mint a Könyvtár kutatá
si forrásainak új formáját néhány hónap múlva 
elfogadták. A következő lépés annak eldöntése 
volt, hogy belső szerveren működjön-e a wiki 
motor, vagy hosting szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe, esetleg társuljanak egy már működő 
wikihez. Végül a saját szerver bizonyult a leg
előnyösebbnek. A wiki engine kiválasztása során 
a főbb szempontok a következők voltak: köny- 
nyen lehessen installálni és aktualizálni, csak a 
könyvtári dolgozók férjenek hozzá, egyszerű
ek legyenek a formázási szabályok. A koráb
bi ismeretek alapján a MediaWiki, a PmWiki 
és a Confluence tűnt a legmegfelelőbbnek. Az

utóbbi már működött az egyetem Informatika 
tanszékén, és mivel a saját szerveres megoldást 
választották, ezért az első kettő maradt verseny
ben. Végül a PmWiki mellett szólt az, hogy job
ban alkalmazható egy viszonylag kisebb méretű 
rendszer működtetésére. Az installálás viszony
lag egyszerű, a szervernek képesnek kell lennie 
a PHP 4.1-es, vagy későbbi változatának fut
tatására, maga a szoftver letölthető a PmWiki 
weboldaláról. Bár a PmWiki már ebben a korai 
stádiumban is „működik”, célszerű bizonyos 
biztonsági feltételeket kidolgozni, és elvégezni 
a testreszabást. A külső megjelenést és a mű
ködtetést illetően a PmWiki.org számos ötletet, 
„receptet” tartalmaz ezekkel kapcsolatban. A 
wikik telepítése után igen lényeges, hogy meg
legyen azoknak a szerkesztőknek a közössége, 
ami működteti a rendszert. Ezért már idejeko
rán el kell kezdeni a szóba jöhető munkatársak 
toborzását. A legcsodálatosabb, legjobban tele
pített wiki sem ér semmit, ha nincsenek hozzá 
szakértelmüket és munkaidejüket nem sajnáló 
szakemberek, akik tartalommal töltik fel. Pár 
hónapos működés után a felhasználóknak három 
csoportja volt megkülönböztethető: voltak, akik 
akkor fordultak a wikihez, ha szükségük volt rá, 
voltak, akik „rendeltetésszerűen” folyamatosan 
használták, de semmilyen kísérletet nem végez
tek vele, és végül volt egy kis csoport, akik új 
projektekbe kezdtek, keresve a rendszer újabb 
és újabb felhasználási lehetőségeit.
A hatodik tanulmány a tudományos szakkönyv
tárak weblapjainak sikerességét mérő módsze
rekbe vezeti el az olvasót. A könyvtárosok és 
fenntartóik egyik lehetséges módszere a ráfor
dított költségek megtérülésére az úgynevezett 
konverziós arányok alakulásának nyomon kö
vetése. A web konverziós arány egy adott web
lap látogatóinak azt a %-ban kifejezett arányát 
mutatja, akik valamilyen „akciót” hajtanak végre 
a weblapra kattintás után. A honlap sikerességét 
minden esetben a könyvtár stratégiai céljaihoz, 
illetve ezek megvalósulásának mértékéhez kell 
viszonyítani. A Western Michigan University 
Library-ben a célok meghatározására a stratégiai 
tervezés dokumentumait és a LibQUAL+ vizs-
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gálát anyagait használták fel viszonyítási alap
ként. A web bizottság meghatározta a könyvtá
rosok és az olvasók által végzett tevékenysége
ket, melyek növelik a weblap sikerességét. A 
konverziós arányt meg lehet határozni úgy is, 
hogy a könyvtár tevékenységeit népszerűsíteni 
kívánó bannerre klikkelők számát viszonyítják 
a valamilyen könyvtári szolgáltatást igénybe 
vevők számához. A könyvtár például kétféle 
bannerrel is rá akarta venni használóit, hogy a 
könyvtár által biztosított könyvekkel, DVD-kkel 
és videókkal segítsék oktató és kutató tevékeny
ségüket. Az egyik az egyetem oktatóit, a másik 
általában az olvasókat célozta meg. Az előbbi 
hirdetésből számított konverziós ráta 2006 júli
us-augusztusban 10,5% volt. A különböző idő
szakokra számolt rátákból és más könyvtárhasz
nálati statisztikai adatokból reális képet lehetett 
kapni a könyvtár marketing tevékenységének 
eredményességéről.
A „Social Eye” rovatban a rovatvezető Brian S. 
Mathews arról mondja el véleményét, hogy a 
szociális világhálónak milyen nagy lehetőségei 
vannak az emberek közötti kommunikációban, 
és hogy a könyvtárosoknak feltétlenül részt kell 
venniük az embereket és közösségeiket szolgáló 
web kialakításában. A könyvtáraknak nem egy
szerűen információszerző helynek kell lenniük, 
hanem olyan kívánatos színterekké kell válni
uk, ahova örömmel járnak az emberek. Egyre 
nagyobb szükség lesz ilyen weboldalak működ
tetésére is melyre a szerző példaként a www. 
myspace.com-ot említi. A Global connections 
rovat szerkesztői, Sarah Beasley és Candice Kail 
az International Dunhuang projektről készült 
honlap anyagát mutatja be (www.idb.bl.uk), 
melyben öt ország, Kína, Japán, Nagy-Britannia, 
Oroszország és Németország múzeumainak és 
más intézményeinek képei, tanulmányai, régé

szeti lelőhelyei és leletei találhatók az egykori 
selyemútról az öt ország nyelvén. A webhely jó 
példája a nemzetközi összefogással létrehozott 
webtartalmaknak. A Journal of web librarianship 
első számát könyv- és folyóiratcikk-ismerteté
sek zárják.
A folyóirat második számában hosszabb tanul
mány foglalkozik a weben megjelent anyagok 
gyűjteményeinek fejlesztésével, egy másik 
pedig azt tárgyalja, hogy az egyetemi karok 
publikációs adatbázisai mennyire érhetők el a 
könyvtárak honlapjairól. A harmadik cikk szer
zői azt vizsgálják, hogy a tudományos, egye
temi könyvtárak honlapjai esetében mennyire 
egyeztethetők össze az egyetem irányelvei és 
az olvasók igényei.
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Könyvtártudomány
Olasz kézikönyv 
Dewey nyomdokain

Több mint ezer oldalas összefoglaló kézikönyvet jelentetett meg 
Milánóban Imanuali della biblioteca (Könyvtári kézikönyvek) so
rozatában az Editrice Bibliografica kiadó. A kötet Mauro Guerrini 
főszerkesztése alatt, mintegy nyolcvan munkatárs közreműködésé
vel készült el.
A szerzők olasz könyvtártudományi kézikönyvet kívántak össze
állítani, kifejezetten olasz érdeklődőknek -  egyetemi hallgatóknak 
és szakembereknek. Amiért a magyar érdeklődők figyelmét mégis 
érdemes felhívni erre a szép munkára, az először is maga a tett -  a 
példaértékű országos szakmai összefogás és eredménye, az elkészült 
könyv - , valamint a kötet összeállításának a módszere: a szerkesztés 
koncepciója és a kézikönyv felépítése.
A kiadvány valódi összegző munka: tematikus elrendezésben a 
könyvtártudomány egyetemes és olasz ismeretanyagát szintetizálja 
és rendszerezi, ezért szakenciklopédiának is nevezhetnénk. Ismeret- 
anyagában nem mond újat, csupán összefoglal, áttekinthetővé tesz, 
definíciókat közöl, visszatekint a történelembe, kiindulópontokat 
kínál fel a tárgyalt témakörök további tanulmányozásához. Ugyan
akkor, s ezzel a szerkesztők is tisztában vannak, egy ma megjelenő 
összegző jellegű szakkönyv az információtudomány bármely terü
letén csupán pillanatfelvétellel képes szolgálni.
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Biblioteconomia : guida classifi
cata / diretta da Mauro Guerrini 
; condirettore Gianfranco Crup ; 
a cura di Stefano Gambari ; col- 
laborazione di Vincenzo Fugaldi 
; presentazione di Luigi Crocetti. 
-  Milano : Editrice Bibliografica, 
2007. -  XL, 1143 p .- (I manuali 
della biblioteca)
ISBN 978-88-7075-634-0

Az egyetlen meglepetés, ami már az első szemrevételezésnél is 
feltűnik- erre az „újdonságra” Luigi Crocetti is utal bevezető so
raiban -  a fejezetek, szócikkek rendszerezése: a Biblioteconomia 
ugyanis, merész ötlettel, a Dewey tizedes osztályozás legutóbbi, 
22. kiadása szerint rendezi anyagát.
A kézikönyv címadó fejezete (020 Biblioteconomia) a könyvtár- 
tudományt olyan tudományágnak nevezi, amely meghatározott 
funkciók teljesítése céljából létesített dokumentumgyűjtemény 
(általánosabban: forrásgyűjtemény) és a gyűjteményekhez kapcso
lódóan a rendszerezés kritériumait és módszereit kutatja. A célok, 
funkciók visszavezethetők az olvasóra (közösség/befogadó/kliens 
értelemben is), azaz a felhasználási igényekre. A (1) dokumentum, 
(2) gyűjtemény alakítás és -kezelés, (3) funkciók (felhasználás) 
hármasának összetevői és kölcsönhatásuk a könyvtárat folyama
tosan változó dinamikus rendszerré teszik, s visszahatva, a könyv
tártudományt és eszközrendszerét is szakadatlanul formálják.
A könyvtáros szakma egyik alapvető feladatköre, a rendezés, rend
szerezés, tehát nemcsak definíciószerűen emelkedik ki azzal, hogy 
egy tudományfelosztáson alapuló szakrendszer válik a kézikönyv 
szerkesztési alapelvévé. A főbb fejezetek és a hozzájuk tartozó szó
cikkek a Dewey osztályozási rendszer hierarchiája szerint követik 
egymást. A Dewey-táblázatból természetesen csak azok a jelzetek 
kerültek a kötetbe, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a 
szélesebb értelemben vett könyvtártudományhoz. A kézikönyv 
bevezető oldalain ennek megfelelően a Dewey-osztályok szerinti 
felosztásban vannak feltüntetve a tárgyalt témakörök, mégpedig a
0 (számítástechnika, információ, általános kérdéskörök), 1 (filo
zófia, pszichológia), 3 (társadalomtudományok), 4 (nyelvészet), 
6 (alkalmazott tudományok), 7 (művészet, szabadidő), 9 (törté
nelem, földrajz) főosztályokból.
Szemléltetésképp felsorakoztatom az érintett fontosabb tárgy
köröket -  eltekintve a teljes jelzetektől, illetve a részletesebb 
alosztásoktól, csupán a legfelsőbb hierarchiaszintek háromjegyű 
jelzeteivel utalva egy-egy témakörre vagy valamely jelzeten belül 
tárgyalt specifikusabb dologra:

001 -  Tudomány és ismeretek általában
002 -  Bibliográfiai univerzum
004 -  Informatika (az érintett alosztályok: például protokollok,

internet, world wide web)
005 -  Programozás, adatfeldolgozás
006 -  Ismeretreprezentálás 
0 1 0 -  Bibliográfia
015 -  Nemzeti könyvtárak
020 -  Könyvtártudomány (illetve Könyvtár- és információtudo

mány) (Biblioteconomia)7
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025 -  Könyvtári tevékenység
027 -  Könyvtárak, könyvtártörténet
028 -  Olvasás
069 -  Muzeológia
070 -  Könyvkiadás (olaszországi)
091 -  Kodikológia, papirológia,
174 -  Könyvtáros etika
303 -  Digitális eszközök
323 -  Cenzúra és szellemi szabadság
344 -  Könyvtári törvények Olaszországban
346 -  Szerzői jogok
470 -  Latin peleográfia
480 -  Görög paleográfia
686 -  Tipográfia
727 -  Könyvtárépítészet
741 -  Könyvdíszítés
909 -  Diplomatika

A szakrendi listából is látszik, hogy a kézikönyv 
a határterületekkel is foglalkozik. Hangsúlyt 
kapnak a könyvészetben és könyvtártudomány
ban is hasznosítható történeti segédtudományok, 
ilyen például a latin és a görög paleográfia, 
diplomatika, papirológia. A nagyobb tárgykö
röknek (például a 01 jelzetnél lévő Bibliográ
fia , Nemzeti könyvtárak és a 02 osztályba sorolt 
Könyvtártudomány) a szerzők természetesen 
tágabb teret szentelnek. A legterjedelmesebb, 
legtagoltabb kategória mintegy 450 oldallal a 
Könyvtártudomány, számos specifikusabb al
osztályba csoportosított cikkel. Itt bontakoznak 
ki a könyvtári automatizálás, digitális könyvtár, 
állomány alakítás, katalogizálás, bibliográfiai 
leírás és szabványai, osztályozási rendszerek, a 
tájékoztatás, az állománymegőrzés kérdéskörei. 
A Oxx jelzeteket elhagyva, az 1-es és a további 
főosztályokhoz kapcsolódó cikkek természetsze
rűleg már egymástól távolabb eső tematikával 
kerülnek a könyv lapjainak topográfiai szom
szédságába.

Az eligazodást, visszakeresést a kézikönyv ele
jén többféle mutató segíti: szerzői index (betű
rend és osztályozási jelzet szerint); lexikográfi
ai elrendezésben a tárgymutató, helyesebben a 
tárgykörök indexe: a jelzetek olasz nyelvű termi
nusainak betűrendes mutatója; valamint a hierar
chikus osztályozás szerinti tartalommutató.
A kötet végén a függelékben további eligazító 
apparátus kapott helyet több mint 100 oldalon: 
olasz és nemzetközi forrásdokumentumok; rész
letek olaszországi és nemzetközi közlemények
ből, szabályzatokból, egyezményekből; néhány 
könyvtár küldetésnyilatkozata, gyűjteményi és 
gyűjtőköri leírása, könyvtárhasználati szabály
zata; rövidítésjegyzék; bibliográfia és a fonto
sabb webhelyek jegyzéke, Sitografia címmel. 
Ez a jegyzék -  néhány szúrópróba alapján leg
alábbis úgy tűnik -  a kiadvány leggyorsabban 
avuló része lesz: egyes intemetcímek a mögöttük 
lévő tartalommal máris megszűntek vagy meg
változtak. Ebben természetesen semmi meglepő 
nincs, s a szerkesztők eljárásával messzemenően 
egyet lehet érteni abban, hogy a kizárólag háló
zati hozzáférésű, elektronikusan létező szájtok, 
honlapok, portálok, adatbázisok felsorolását 
valóban indokolt elkülöníteni a hagyományos 
bibliográfiától.
Az olasz nemzeti könyvállomány régi köny
vek sokaságával tűnik ki, ennek megfelelően 
ebben a kézikönyvben is kiemelkedik az itáliai 
könyvkultúra: a könyv- és könyvtártörténet, ol
vasástörténet és nyomdászattörténet. Ugyanígy 
áttekintést kapunk Olaszország könyvtári rend
szeréről, az itáliai könyvtáros szakma kialaku
lásáról és jelenlegi helyzetéről, továbbá a neve
zetesebb kutatóhelyekről, amelyek némelyike az 
egyetemes könyvtártörténet szempontjából is a 
legrégebbi gyűjtemények közé sorolható.
Az itáliai specifikusságokon kívül a korszerű 
könyvtári szolgáltatások és törekvések általános

1 A  020 je lze t angol term inusa a „L ibrary& Inform ation Science” , vö. például az O CLC  honlapjáról a D ew ey tizedes 
osztályozás 22. kiadásáról közzétett összefoglalót, D ewey D ecim al C lassification sum m aries, http://w w w .oclc.org/ 
dew ey/resources/sum m aries/default.htm . A  „biblioteconom ia” korábbi m agyar m egfelelője a „könyvtártan” , illetve 
„könyvtári ügyvitel” . A szóösszetétel u tótagjának je len tését egyébként, am int arra a fejezet elején is történik utalás, a 
„nom os” (szokás, törvény) görög gyökre lehet visszavezetni.
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érvényű vonásai is megmutatkoznak: a könyv
tári automatizálástól, digitális eszközöktől, cse
reformátumoktól az IFLA-programokig, a sze
mantikus webig vagy az egyszemélyes könyvtár 
{One-Person Library, OPL) fogalmáig az egyes 
témákat a kézikönyv relatív fontosságuknak 
megfelelően arányos terjedelemben, összehan
goltan tárgyalja. Az egyetemes érvényű pontok
nál kitérnek a jeles olasz szakemberek munkás
ságára vagy a kapcsolódó itáliai vonatkozások 
részletezésére.
A relatív fontosság arányainak érvényesülését a 
kötet szerkezetét megszabó Dewey osztályozási 
rendszer bemutatásán is tetten érhetjük. Melvil 
Dewey amerikai könyvtáros 1876-ban adta ki 
először tizedes osztályozási rendszerét, amely 
már megjelenésekor nagy sikert aratott. Négy 
emberöltő telt el azóta, a legfrissebb, 22. kiadás 
2003-ban látott napvilágot. Az angol nyelvte
rületen és a világ számos más országában ma is 
népszerű, sok európai katalógusban más rend
szerekkel párhuzamosan alkalmazott, és Olasz
országban is meghonosodott klasszifikációs el
járás önálló jelzete 025.431 {De Classificazione 
Decimale Dewey). A többi könyvtári tartalom
feltáró eljárás között az Osztályozási rendszerek 
fejezetben (025.43 Sistemi di Classificazione 
generali) a megfelelő alosztás szerint a többi 
osztályozó rendszer között foglal helyet. Ezek 
között a Dewey tizedes osztályozás bemutatása 
viszont jóval terjedelmesebb (18 oldalt foglal el), 
mint európai rokona -  párhuzamosan fejlesztett 
változata az Egyetemes Tizedes Osztályozásé 
(szűk 3 oldal). Egy magyarországi hasonló ké

zikönyvben minden bizonnyal fordított arányú 
bemutatás volna indokolt. Ugyanilyen terje
delemben, két-három oldallal szerepel a többi 
jelentősebb, világszerte ismert tartalomfeltáró 
rendszerező szisztéma is: a Library o f Congress 
világszerte elterjedt tárgyszórendszere, va
lamint Bliss és Ranganathan történetivé vált 
kategorizációs sémája.
E koncepció szellemében kerül sorra egy fe
jezettel előrébb, a 025.3 jelzetnél, arányosított 
tárgyalásmóddal
-  a bibliográfiai számbavétel (Analisi e controllo 

bibliografico), az egyetemes vonatkozásokkal 
és az olasz sajátosságokkal;

-  az IFLA FRBR {Functional Requirements 
fo r  Bibliographic Record -  Requisiti fun- 
zionali per record bibliografici), és a társ
dokumentumokban kifejtett modellek is
mertetése; itt kell megjegyeznünk azt is, hogy 
az FRBR 1998-ban közreadott szövegét két 
évvel később már megjelentették olasz nyel
ven, a témáról 2000 januárjában pedig szemi
náriumot is rendeztek Firenzében, amelynek 
anyagát ki is adták;

-  a katalogizálás (Catalogazione), amelyben az 
1960-as évektől jellemző nemzetközi szab
ványosítás és a jelenkori entitás-attribútum- 
kapcsolat modellre épülő bibliográfiai kon
cepció (FRBR) történeti elődeinek köré
ből három meghatározó személy kap külön 
szócikket is: Charles Ammi Cutter (1837— 
1903), Seymour Lubetzky (1898-2003) és 
Domanovszky Ákos (1902-1984, a kötetben a 
halálozás dátuma tévesen 19822);

2 A magyarországi köztudatban is elterjedt bizonytalanságot Pogányné Rózsa Gabriella tisztázta Doma
novszky életrajzának és munkásságának feltárása során, lásd hozzá többek között: Pogányné Rózsa Gab
riella: Domanovszky Ákos katalogizálás-elméleti munkássága : Tisztelgés születésének 100. évfordulója 
alkalmából, Könyvtári Figyelő 48 . évf. 3. sz. (2002) 441-456. old., a cikk 441. old. 3. sz. jegyzetének szö
vegét a 454. oldalról: „Domanovszky Ákos halálának éve az életrajzi adatok egyik alapforrásában (Magyar 
életrajzi lexikon. 1978-1991. Budapest: Akadémiai K., 1994. p. 196-197.) sajnálatos sajtóhibával jelent 
meg -  1984 helyett 1982 olvasható - ,  bár az ott megjelölt forrásból (Hölvényi György: Domanovszky 
Ákos /1902-1984/. In: Magyar Könyvszemle, 1984. p. 375-376.) is egyértelmű a helyes adat. Szerencsére 
az új kiadásban (Új magyar életrajzi lexikon. 2. Budapest : Magyar Könyvklub, 2001. p. 209.) már ki
javították az elírást. A szakmai köztudatot megzavaró hiba tisztázására hivatkozom Domanovszky Ákos 
leánya, Domanovszky Judit szíves szóbeli közlésére is.”
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-  a CIP-program (Catalogazione nella publi- 
cazione);

-  ISBN.

További alosztályba került a katalógus, az opac 
(hálózatról elérhető könyvtári katalógusok) és 
metaopac (közös katalógusok, keresőfelületek), 
csereformátumok, metaadatok és jelölőnyelvek, 
retrospektív konverzió, majd a fe/rd katalogizá
lás külön fejezete. Az olasz és amerikai katalo
gizálási szabványok ismertetése után érünk el az 
autorizálásig (authority control). További több 
mint száz oldalon pedig a különféle dokumen
tumtípusok leíró katalogizálásának ismertetésé
ig. A 025.3 jelzettartományt a közös katalogizá
lás zárja, ezt követi már 025.4 jelzettel a tartalmi 
feltárás nagy témaköre.
A könyvtártudomány jelene globálissá vált -  ez
zel nincs mit tenni -  írja bevezető soraiban Luigi 
Crocetti. Módszerei, eszközei egyetemesek, 
leírásukhoz és megismerésükhöz az angol ter
minológia alkalmazása elengedhetetlen. A szó
cikkekben meg is jelennek az olasz és az angol 
terminus-megfeleltetések. Ilyen szempontból 
érdekes megfigyelnünk azt, hogy egy-egy di
namikusan fejlődő részterületen a feltartóztat
hatatlanul terjedő angolszász szaknyelv milyen 
hatással van az olasz szakzsargonra: melyik kife
jezést fordítják le olaszra, mit hogyan adaptálnak 
azok közül a szakterminusok közül, amelyekkel 
sok esetben a többi nyelv sem nagyon tud mit 
kezdeni. Egy ilyen eset például a webes doku
mentumok, honlapok, adatbázisok jegyzékének 
a megnevezése valamilyen műszóval. Magyarul 
itt-ott hallani a webográfia, webliográfia kifeje
zést. A Biblioteconomia a más román nyelvek
ben is elterjedő, visszaromanizálható sitografia 
szót szentesíti azzal, hogy a kötet végén a vá
logatott bibliográfia után Sitografia címmel a 
legfontosabb intemethelyeket veszi jegyzékbe. 
A szót talán így is magyaríthatnánk: a kézikönyv 
szitográfiája portálokat, opacokat, egyéb online 
adatbázisokat, virtuális tájékoztató szolgáltatá
sokat, teljesszövegű digitális könyvtárakat so
rol fel. Olasz nyelvi környezetben a sitografia 
kifejezés hangzásban, és etimológiailag sem

idegen az olasz nyelvtől. Első tagja ugyanis a 
latin situsból eredő közszó, ráadásul az angol 
site [szájt] pontos írásképi megfelelője. Egy 
másik szakkifejezés, a fentebb már ugyancsak 
szóba hozott authority control (jelzete 025.322 
2) esetében viszont az olaszosítás teljesség
gel elmaradt: a terminus technicus családot az 
olaszok hasonló formában használják, mint az 
angol nyelven megszólalók: authority work, 
authority file, authority record, authority system, 
authority list.
Egy átfogó szakenciklopedikus kézikönyv alap
vonásait nagyban meghatározza a témakörök 
kategóriáinak, fogalmi osztályainak és szintjei
nek körülhatárolása, fontosságuk megítélése és 
a lényegkiemelés módja.
A lényegre törést e kötetben sikeresen segíti 
az, hogy a fejezetek, és a bennük foglalt azo
nos típusú szócikkek hasonlóan épülnek fel. A 
témakörök és az azokon belül külön szócikkel 
kiemelkedő témák bemutatásának elmaradhatat
lan szerkezeti eleme a legfontosabb terminusok 
definiálása, a gyökerekhez való visszanyúlás, 
a történeti átívelés vagy összefoglalás, helyek, 
személyek, intézmények, szakmai szervezetek 
tevékenységének, összefüggéseinek bemutatása, 
a mai törekvések, irányelvek és az egyéb tény
adatok rögzítése. Ésszerű a textusban a szak- 
irodalomra való utalás módja is: a cikkekben a 
részletek kifejtésénél szóba kerülő forrásmunkák 
a szövegbe ágyazódnak, és nem kerülnek redun
dáns módon a szöveg végi ajánlott olvasmányok 
listájába: oda csak a legfontosabb olasz alap
művek és a legjelentősebb nemzetközi érvényű 
(összefoglaló) forrás- és szakirodalom kerül. 
A kötet végén közölt irodalomjegyzék további 
szerkesztés és válogatás eredménye.
A kézikönyv ismeretanyagának áttekinthető
ségét segítik az illusztrációk, ábrák, keretes 
mellékletek, modellek, folyamatábrák, képek, 
a webhelyek és adatbázisok használói felüle
teinek részletei. A visszakeresés viszont ne
héz lehet azok számára, akik nem járatosak a 
mesterséges nyelvű információkereső nyelvek 
világában: az apróbb, specifikusabb informá
ciók kiderítése ugyanis csak úgy lehetséges,
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ha ismerjük a Dewey-táblázatot vagy a rokon 
Egyetemes Tizedes Osztályozás hierarchikus 
szerkezetét, logikai felépítését. Ehhez az ol
vasónak át kell látnia a szakterület egészét és 
tudományfelosztási rendszerét, a különféle 
kategóriaszinteket. A kötet így elsődlegesen a 
tárgykörönként áttekintésre válik alkalmassá, az 
önálló címszóként nem szereplő tematikák vagy 
az apróbb, specifikusabb információk asszoci
atív visszakeresése csak megfelelő szakismeret 
birtokában lehetséges. A részletesebb tárgy- és 
névmutató, vagy a Dewey-rendszer kiadásainak 
külön köteteként megjelenő relatív indexhez 
hasonló segédapparátus (az egyidejűleg több 
tárgykör vonzatába kerülő tematikai egységek, 
rokon fogalmak tárgyköri összefüggéseit feltá
ró betűrendes mutató szinonimikus megfelel
tetésekkel, egyértelműsítőkkel és „lásd még” 
utalókkal) nyilvánvalóan már túlmutat e vállal

kozás keretein, és a megvalósíthatatlan kényel
mi elvárások kategóriájába esik. Viszont, ezen 
a ponton talán érdemes kiemelnünk azt, hogy a 
kézikönyv épp ezzel a szerkezettel ösztönözheti 
olvasóját a szakmai alapismeretek megszerzésé
re és a kategoriális gondolkodásra.

Összegzésképp annyit mondhatunk: az olasz ké
zikönyv átfogó és kiegyensúlyozott összefogla
lása a könyvtártudomány régi hagyományainak 
és új irányzatainak. Azzal a gesztusával, hogy 
egy klasszikus, nemzetközileg ma is széles 
körben alkalmazott, rendszeresen aktualizált 
osztályozási rendszerre építi anyagát, hitet tesz 
amellett, hogy a szakterület több évezredes vív
mányainak, módszereinek és gondolkodásmód
jának továbbra is vannak távlatai.*

Dudás Anikó

A recenzió m egírásához M átyus N orbert, a Pázm ány Péter Katolikus Egyetem  B ölcsészettudom ányi K ar O lasz Tan
székének oktatója nyújtott olasz nyelvi segítséget. Szívességét ezúttal is köszönöm .

Biblia Sacra Hungarica, -  a könyv, „mely örök életet ád"

A Szentírás az egyetemes kultúra egyik alapköve, amely évszázadokon át a nemzeti 
kultúrák megtermékenyítője is volt.

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Bibliatársulat közreműködésével létrejött 
kiállítás közel ezer év Bibliáiból válogat.

A magyar bibliafordítás a szóbeliségben született, de nyelvemlékeink 
arról vallanak, hogy a Szentírás lényegi részei rögzültek a használat során, és századokon 
át szinte változatlanul hagyományozódtak. Az első teljes egészében magyar nyelvű könyv, 

melyet külföldön nyomtattak, illetve az első magyar nyelvű, Magyarországon kiadott
könyv egyaránt bibliafordítás volt.

A Biblia Sacra Hungarica nem pusztán könyvkiállítás. A magyar szentírás tartalmi 
és művelődéstörténeti megközelítését számos eszköz teszi érzékletesebbé a látogatók 

számára. A központi kiállítóterem templombelsőt idéző kialakítása, a képi, szöveges és 
zenei aláfestés, valamint a régies tantermet mintázó berendezése segíti a látogatókat a 
kiállítás hangulati átélésében. Korszerű számítástechnikai eszközök révén digitalizált for

mában magyar bibliafordításokkal ismerkedhetünk, s a látogató ízelítőt kaphat 
a Szentírás és a magyar nyelv, irodalom, néprajz ill. más művészeti-iparművészeti

ágazatok kapcsolatából.

(Boka László tájékoztatójából, Katalish 2008. nov. 21.)
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Keress!

BATTELLE, John 
Keress!
Hogyan alakítja át kultúrán
kat, üzleti életünket a Google 
és az internetes keresés / John 
Battelle; ford. Bozai Ágota. -  
Bp, VG Kiadó Zrt, 2006. 280 p. 
ISBN 963 7525 87 4

Hogyan alakítja át kultúránkat, 
üzleti életünket a Google 
és az internetes keresés

Az angolul 2005-ben megjelent könyv főcímét még kijelentő 
módban írta a szerző (The search), a 2006-ban megjelent magyar 
kiadás azonban a felszólító móddal még inkább azt hangsúlyozza, 
hogy a társadalom egyre növekvő számú tagja számára természe
tes és szükséges tevékenység az internetes keresés, mely nemcsak 
egyéni életünkre van hatással, hanem kultúránkat, az üzleti világot, 
szinte az egész társadalmat átalakítja. A több tudományos foko
zattal rendelkező szerző, a Wired magazin és különböző interne
tes cégek alapítója a Google és az internetes keresés történetének 
tényeivel, illetve a tények közötti összefüggések elemzésével vi
lágítja meg a számítógépes információhoz jutás lényegét. 
Battelle 2001-ben foglalkozott először mélyrehatóan a Google 
adta lehetőségekkel, amikor internetes vállalkozása a több száz 
hasonlóval együtt tönkrement. A Google Zeitgeist, a keresett 
szavak gyakoriságát és ennek időbeli változását elemző eszköz 
alapján jutott arra a következtetésre, hogy az internetes keresés
ben hatalmas üzleti lehetőségek rejlenek. A keresési gyakoriság
ból ugyanis meg lehet mondani, hogy például mely termékeket, 
szolgáltatásokat keresnek a leggyakrabban, vagy hova szeretnének 
utazni az emberek leginkább stb. Amikor „szándékadatbázisnak” 
elnevezett elképzeléseit vázolta Erik Schmidtnok, aki 2001-ben 
ment át a Novelltől a Google-hoz ügyvezető igazgatónak, a Sun 
Microsystem alapítója még nem értett egyet vele. Schmidt ak
kori véleménye szerint a Google meg fog maradni technológiai 
vállalkozásnak. Az azóta eltelt időben a keresőmarketing vagy 
szponzorált keresés hatalmas üzletággá nőtte ki magát: manapság 
évi 4 milliárd dollár bevételt hoz, és ez az összeg az előrejelzések 
szerint a következő öt évben megnégyszereződik. Az internetes 
keresés ugyanis egyre inkább az anyagi kultúra részévé válik. Na
ponta sok millió ember ül a számítógépek előtt, és írja be igényeit 
a keresőgépekbe. Ha ezeket az igényeket meg lehet jegyeztetni a 
géppel, és meg lehet őket számlálni, valamint azt is nyomon lehet 
követni, hogy az emberek mely találatokat néznek meg, és onnan 
hova navigálnak, akkor valóban egy olyan adatbázist kapunk, ami
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pontosan jelzi az emberek rendkívül sokoldalú 
és tág értelemben vett szándékait. Az interne
tes keresés terjedése nagymértékben hozzájá
rul a mesterséges intelligencia kialakításához 
és elterjedéséhez is. Természetesen az, hogy az 
egyének internetes tevékenysége megfigyelhető 
és megjegyezhető, óriási felelősséget ró azokra, 
akik ennek az információtömegnek a birtokában 
vannak, és számtalan, a személyiségi joggal 
kapcsolatos problémát is felvet. Sokak szerint 
már csak egy lépés, hogy az emberek az orwelli 
Nagy Testvérnek tekintsék az ország vezetését. 
A könyv szerzője azonban tekintélyes szakem
berek véleményével igyekszik megnyugtatni 
olvasóit: ilyen veszély valójában nem áll fenn, 
és eddig még senki sem jelzett ilyen problémát. 
Vajon valóban ez a helyzet? Vajon nem lesznek-e 
túlságosan „okosak” azok a gépek, melyek pl. 
a Google célkitűzése szerint összegyűjtik a vi
lágban található információkat, és hasznosítják 
azokat, illetve a web-forgalmat is nyilvántartják? 
A könyv szerzője szerint az internetes keresés 
az egyszerű számítógép-használó szemszögéből 
egy alkut is jelent, mely szerint a kereső-fel- 
használó megbízik a keresőgépeket üzemeltető 
cégekben: azok biztonságban tartják a rólunk 
szerzett információkat, és nem engedik, hogy 
a kormányhivatalok jogosulatlanul keresgélje
nek bennük.
A könyv második fejezete megismerteti az olva
sót a kereső-programok felépítésével. Megtud
hatjuk például, hogy három fő részből állnak: a 
crawl (keresőrobot, v. keresőpók), a szavakból 
álló index és a runtime system, azaz a kereső
processzor, mely összeveti a felhasználó által 
megadott szót az indexszel. Igen nagyjelentő
ségű a keresőgépek PageRankje, vagyis az az 
algoritmus, mely fontossági sorrendbe állítja az 
adott keresőszóra talált honlapokat. Ezután arról 
olvashatunk, hogy ki, mit, mikor, hol és miért 
keres. A Piper Jaffray becslése szerint 2003-ban 
a világon naponta mintegy 550 millió keresést 
hajtottak végre, ami évente 10-20%-kal növek
szik. A keresések témája rendkívül változó, száz 
véletlenszerűen kiválasztott keresőszóból álta
lában kettő-három, amelyet rendkívül gyakran

keresnek (ilyenek például a szexualitással kap
csolatosak), a többi azonban nagyjából egyenlő 
mértékben fordul elő. A globális keresőprogram
mal bíró cégek közül, egy 2005. első negyedévi 
vizsgálat szerint messze legnagyobb a Google 
részesedése (51%), ezután következik a Yahoo 
24%-kal, majd az MSN 13%-kal.
A következő fejezet a Keresés a Google előtt 
címet viseli. A történeti áttekintésből megis
merhetjük a számítógépes keresés hőskorát. Az 
úttörő szerepet minden bizonnyal Alan Emtage, 
a McGill University hallgatója játszotta, aki lét
rehozta az Archie-t, mely az internet-fájlátviteli 
protokoll (file-transfer protocol, FTP) szab
ványán alapult. Felkereste az internetre feltett 
dokumentumokat, indexet épített, és volt kere
sőfelülete. A használata azonban nem volt kü
lönösebben felhasználóbarát. A használó egy 
parancssor begépelésével juthatott az Archie 
szerverére, majd kulcsszavas kérdések felte
vése után megkapta azon számítógépek címét, 
melyeken a keresett anyagok voltak. Ezek után 
nekiállhatott az adott gépen megkeresni az 
adott fájlt. 1993-ban a Nevada Egyetem hallga
tói létrehozták a rajzfilmhős Archie partneréről 
elnevezett Veronicát, mely már a Gopher nevű 
internetes fájlmegosztó rendszerrel oldotta meg 
a fájlok átvitelét. Ezzel a keresővel már közvet
lenül a keresett dokumentumhoz, pontosabban 
annak címéhez lehetett jutni. Közben a keresés 
alapproblémájává vált, hogy a világháló növe
kedését az ember már nem tudta nyomon kö
vetni: míg 1993-ban még csak 130 honlap volt, 
addig 1996-ban már 600 000. Matthew Gray, a 
Massachusetts Institute of Technology kutatója 
olyan robotprogramot készített, mely automati
kus indexet állított elő és a felhasználók közvet
lenül az indexben kereshettek. A Wanderer névre 
keresztelt program volt az első keresőgép, me
lyet Brian Pinkerton WebCrawler nevű 1994 áp
rilisában megjelent keresője követett. A program 
népszerűségére jellemző, hogy az év novembe
rében már az egymilliomodik keresést futtatták 
le rajta. A keresés fejlődésében az a jelentősége, 
hogy elsőként vette fel indexébe a netes doku
mentumok teljes szövegének szavait.
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Az első, mai értelemben is valóban jónak mond
ható keresőgép az Alta Vista volt. Egyes le
gendák szerint azért született, mert a Digital 
Equipment Corporation-nél (DEC) ki akarták 
próbálni az éppen akkor kifejlesztett Alpha pro
cesszor lehetőségeit. Louis Monier, a cég Palo 
Alto-i kutató laboratóriumának kutatója azt ja
vasolta, hogy az internet teljes tartalmát felölelő 
hatalmas adatbázist egyetlen Alpha számítógép
be sűrítsék bele, és készítsenek egy olyan kere
sőmotort, mely kellőképpen bizonyítja a hardver 
gyorsaságát. Bár a DEC-nél elsősorban csak a 
hardvert akarták kipróbálni, és nem gondoltak 
a jelentős anyagi hasznot is hozó keresőmotor 
kifejlesztésére, Monier nagy lelkesedéssel látott 
munkához, és 1995 december 15-én engedélyt 
kapott arra, hogy lebontsa a DEC gépére telepí
tett keresőprogram tűzfalát, és a nagyközönség 
hozzáférhetett az altavista.digital.com oldalhoz, 
melynek indexe akkor már mintegy 16 millió do
kumentumot tartalmazott. A keresőgépnek óriási 
sikere lett, aminek természetesen nagyon örültek 
a számítógép-eladások drámai csökkenése mi
att egyre súlyosabb anyagi gondokkal küszkö
dő DEC-nél, de ennek ellenére nem adtak pénzt 
az Alta Vista üzleti funkcióinak kiterjesztésére. 
Végül, sok vita és huzavona után 1996 augusz
tusában döntés született az Alta Vista részvény- 
társasággá alakításáról. Ez azonban végül nem 
történt meg, mivel a DEC újabb átszervezésen 
esett át, melynek során az Alta Vista nem a je
lentőségének megfelelő helyre került, hanem 
a cég marketing részlegének részeként akarták 
működtetni. Addigi vezetői közül ezután csak az 
alkotó Monier maradt a cégnél, az Alta Vista pe
dig minden nehézség ellenére az internetes kere
sés koronázatlan királya lett. Naponta több mint 
25 millió kulcsszóval kerestek benne, amiből a 
DEC 50 millió $ szponzori bevételre tett szert. 
1998-januárjában a DEC önállósága megszűnt, 
és a houstoni székhelyű személyiszámítógép
gyártó óriás, a Compaq tulajdonába került. Az 
új anyavállalat nagy erőkkel használta ki a piaci 
lehetőségeket, olyannyira, hogy az üzletemberi 
képességekkel nem rendelkező Louis Monier 
csapatának 30 tagjával együtt 1999 tavaszán

kilépett a cégtől, mondván: inkább csinálok va
lami érdekeset, mint valami unalmasat, amiből 
meggazdagszom. Bár részvénye nem volt a cég
ben, de tapasztalatait és kocsijának ALTVSTA 
rendszámát magával vitte.
Közben 1995-re számos keresőgép jelent meg, 
melyek már korszerűségükkel és népszerűség
ükkel előrevetítették a Google későbbi sikereit. 
Ilyen volt például a Lycos, melyet a Carnegie 
Mellon University tanára, Michael Mauldin ho
zott létre, és amelynek neve a farkaspók-félék 
latin nevéből (Lycosia) származik. Ezek azok a 
pókfajták, melyek nem a hálóban várják a zsák
mányt, hanem aktívan keresik áldozataikat. A 
keresés technikájában a Lycos több újdonságot 
hozott: a kifelé mutató hivatkozások elemzése, 
a honlapcímek mellett a rövid tartalom közlé
se, az eddigieknél kifinomultabb algoritmusok 
használata a talált oldalak kategorizálására. Ez 
a program vette például először figyelembe a 
relevancia meghatározására, hogy hány hivat
kozás mutat egy weboldalra. 1999-ben a Lycos 
lett a világ legnépszerűbb online célhelye, majd 
többször gazdát cserélt, de ma is benne van 
az első 20 között. A másik ilyen program volt 
az Excite, mely a Stanford Egyetem hat diák
jának nevéhez fűződik, és amely 1995 őszén 
indult webcímjegyzékkel, a teljes szövegben 
való kereséssel és a „kétszer olyan gyors, mint 
a konkurencia” szlogennel. Keresési techno
lógiájában az volt az új, hogy a weboldalakat 
alapkoncepciójuk szerint csoportosította, és az 
oldalon elhelyezett szavak kapcsolatának statisz
tikai elemzését használták fel a relevanciaszint 
növelésére. Olyan újdonságok is fűződnek a 
nevéhez, mint az egyéni beállítások lehetősége 
(My Excite) és az első ingyenes e-mail lehető
ség 1997 áprilisától. A céget 1996 áprilisában 
vezették be a tőzsdére, és ezután az üzleti világ 
törvényei határozták meg további sorsát, min
denesetre mindig is kiélezett versenyt folytatott 
a Yahooval. Ez utóbbit szintén a Stanford Egye
tem két doktorandusz hallgatója, Jerry Yang és 
DavidFilo hozta létre, az üzleti sikerekhez pedig 
Tim Koogle segítette a vállalkozást. A keresési 
technológiában is több újdonságot hozó kereső

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4 685



gép működtetői hamar felismerték a felhaszná
lói clickstreamben rejlő lehetőségeket, és olyan 
jelenleg is egyre terjeszkedő üzletágakat hoztak 
létre, mint a Yahoo Finance, vagy a Yahooligan 
gyerekportál.
A Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin 
1995 nyarán találkoztak először San Francisco 
utcáin, amikor Brin a Stanford Egyetem infor
matika szakán az elit-program másodéves hall
gatója volt, és a leendő doktoranduszoknak, köz
tük Page-nek mutatta be a várost. Nem voltak túl 
szimpatikusak egymásnak, hiszen Brin társasági 
ember volt, Page pedig zárkózott és magányos. 
Amikor bekerült az egyetemre, sokáig gondol
kodott disszertációjának témáján. Végül mento
rának, Terry Vinogradnak, az ember-számítógép 
kapcsolat szakértőjének hatására a world wide 
webbel kezdett el foglalkozni, először azonban 
matematikai szempontból. Különösen az ragadta 
meg a figyelmét, hogy a web egy hatalmas és 
fantasztikus ütemben növekvő gráfnak tekinthe
tő, és az egyes csomópontokon, a számítógépek
ben rendkívüli mennyiségű információ rejtőzik. 
Milyen jó lenne, ha a bibliometria fogalmainak 
és az ezek közötti összefüggéseknek megfelelő
en a világhálón is rendszerezni lehetne az egyes 
honlapok egymásra történő hivatkozásait. Külö
nösen az lenne érdekes, ha nemcsak azt tudnánk, 
hogy egy honlap milyen más címekre hivatko
zik, hanem azt is, hogy egy honlapra milyen más 
honlapok hivatkoznak. Ennek a problémának a 
megoldására találta ki Page a BackRub („hát
vakarás”) programot, ami a weben összegyűjti 
az utalásokat, elemzés céljából tárolja azokat, 
majd bárki számára hozzáférhetővé teszi, hogy 
egy honlapra kik hivatkoznak. A következő lé
pés az volt, hogy az összes hivatkozás megta
lálása érdekében az egész webtartalmat át kel
lett kutatni a crawlerekkel. A feladat nagysága 
finoman szólva meghaladta egy diákprojekt 
méreteit. 1995-ben a weben mintegy 10 millió 
dokumentum volt, a köztük lévő utalások szá
mát 100 millió körülire becsülték, és a világháló 
elképesztő sebességgel növekedett. Sergey Brint 
viszont épp az ötlet komplexitása és nagysága 
vonzotta. Amikor 1996 márciusában Page saját

egyetemi honlapjára feltette crawlerét és el
kezdte „működtetni”, hamar rájött, hogy igen 
hasznos lenne, ha sikerülne valamilyen módon 
meghatározni a hivatkozó honlapok fontosságát. 
A rangsor (PageRank) megállapítására jó mód
szernek ígérkezett a hivatkozó honlapra történő 
hivatkozások száma. Rögtön kiderült, hogy a 
probléma hatalmas matematikai kihívást jelent, 
szerencsére azonban Brin rendkívüli matemati
kai képességekkel rendelkezett, és nagy kedvvel 
látott a megoldáshoz. Amikor visszaérkeztek az 
eredmények, vagyis, hogy egy megadott hon
lapra hány weblap hivatkozott, és a hivatkozók 
rangsora is megvolt, kiderült számukra, hogy a 
BackRub tulajdonképpen egy keresőgépnek is 
tekinthető. A keresési próbálkozások alapján vi
lágossá vált, hogy a PageRank következtében a 
keresési eredmények sokkal jobbak, mint az Alta 
Vista vagy az Excite esetében. Az is sokat jelen
tett, hogy a program alkalmazkodott a világháló 
növekedéséhez: minél nagyobb lesz a web, annál 
jobb lesz a keresés. Talán éppen emiatt nevezték 
el a keresőgépet Google-nek a googol angol szó 
után, ami az lután száz nullát tartalmazó elkép
zelhetetlenül nagy szám jelölésére szolgál. A 
Google első változatát 1996 augusztusában tet
ték fel a Stanford honlapjára. Ez nagy népsze
rűségre tett szert, alkotói gőzerővel fejlesztették 
tovább: lehetővé vált a teljes szövegben történő 
keresés, és egyre több és több oldalt tettek az 
indexbe. Mindez azonban rendkívüli számítás- 
technikai forrást igényelt, melyet (anyagi forrá
saik nem lévén) csak igen nehezen teremtettek 
elő. Másfajta nehézséget jelentettek az Egyetem 
számítástechnikai biztonsági részlegéhez érke
zett panaszok: egyes honlap-tulajdonosok élén
ken tiltakoztak az ellen, hogy a Google behatol 
weblapjukra. Nagy viták támadtak a PageRank 
miatt is: egy, az észak-amerikai polgárháborúval 
foglalkozó honlap készítője fel volt háborodva, 
hogy bár honlapja első lett egy szaklap által 
kezdeményezett szavazáson, a Google mégis 
hátrább sorolta a rangsorban. Sokan nehezen 
értették meg, hogy a PageRankben nem a tarta
lom minősége, hanem a hivatkozó oldalra törté
nő hivatkozások száma dönti el a sorrendet. Az
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algoritmus természetesen semmilyen szubjektív 
tényezőt nem képes figyelembe venni. Ugyan
akkor a technológiának jelentős pozitív hatása 
is volt: sok webmester mindent megtett, hogy 
előbbre kerüljön a Google PangeRankjében.
A keresőrendszer növekvő népszerűsége felve
tette két alkotója számára a tudományos publi
kálás és a cégalapítás lehetőségét. Larry Page 
először attól félt, hogy ellopják az ötletet, aztán 
később Page mégis írt egy cikket a rangsoro
lási algoritmusról, melyet a folyóirat, ahova 
küldte, nem fogadott el közlésre. Nem sokkal 
ezután közösen jelentették meg The anatomy o f 
a large-scale hypertextual web search engine 
című tanulmányukat, melyet ma az internetes 
keresésről szóló szakirodalomban a legtöbbet 
idéznek a világon.
A cégalapítással kapcsolatban két út állt előttük: 
vagy önálló vállalatot alapítanak, vagy eladják 
technológiájukat a piac egyik nagy kockázati
tőke befektető cégének. Brian és Page el akarták 
kerülni az induló cégek kockázatát, nem akar
tak versenyezni a már jól bevezetett Yahoo-val, 
Excite-tal, így a második utat választották. Sok 
szilikon-völgyi befektetővel tárgyaltak, mire 
végül Andy BechtolsheimmeX, a Sun alapítójá
val állapodtak meg, aki 100 000 dollárról szóló 
csekket nyújtott át nekik. A cég először egy ga
rázsban működött (ez egyébként rendkívül di
vatos volt a kezdő informatikai cégek körében) 
Palo Altóban 3 fővel (a két feltaláló plusz egy 
alkalmazott). A Google Inc. hamar kinőtte első 
székhelyét, és beköltözött a város központjába, a 
University Avenue-ra, ahol már piaci szintű bér
leti díjat kellett fizetniük, és tíz alkalmazottjuk 
volt. Az informatikai fejlesztések mellett egyre 
nagyobb súlyt kellett fektetniük a gazdasági té
nyezőkre: kockázati-tőke befektetőket kellett 
keresniük, és legfőképpen megalapozott üzleti 
tervet kellett készíteniük a hosszabb távú piaci 
sikerek érdekében. Ehhez azonban először azt 
kellett önmagukkal tisztázni, hogy mennyire en
gedjék be a Google-ba a reklámokat, milyen vi
szonyt alakítsanak ki az internetet egyre inkább 
elárasztó hirdetésekkel. Kicsit általánosabban 
fogalmazva: arról volt szó, hogy belekeverjék-e

az üzletet a keresés informatikai problémáinak 
megoldásába.
A kérdésre a választ az ezredforduló körüli évek
ben főként Amerikában kifejlődött intemetgaz- 
daság adta meg, mely sok buktatón keresztül, 
az internetes kereséssel szoros összefüggésben 
hozott dollármilliárdokat azoknak, akik bíz
tak benne és értettek hozzá, és emellett mertek 
kockázatot is vállalni. Az egyik ilyen „élharcos” 
Bill Gross volt, aki „ötletgyárának” termékei kö
zül igen sokat valósított meg különböző cégek 
alapításával, és egy-egy sikertelen próbálkozás 
után mindig volt energiája valami újat kezdeni. 
Egyik fő törekvése volt a keresési találatokban 
egyre nagyobb számban megjelenő nem releváns 
találatok, spamek kiiktatása. Végül sikerült egy 
olyan üzleti-piaci modellt kialakítania, amelyet 
később a Google is sikeresen alkalmazott.
Brin és Page nehezen szánták rá magukat, hogy 
a reklámot, a hirdetéseket beengedjék a Google 
honlapjára. Végül azt a formát valósították meg, 
hogy adott kulcsszóra megjelenő szöveges hirde
téseket ezer megjelent hirdetés után fizetett tarifa 
szerint értékesítettek szponzoroknak (Cost per 
Thousand Impression -  CPM modell). Ha pél
dául a felhasználó beírta a keresőbe, hogy „Ford 
autók”, akkor a lista első találata a Ford Motor 
Company hirdetése volt. A szolgáltatás 2000 ja
nuárjában indult és elég sikeres volt, de annak 
az évnek a tavaszán következett be a NASDAQ- 
piac összeomlása, ami azzal járt, hogy a cégek 
rendkívüli mértékben csökkentették marketing 
kiadásaikat. Ezután 2000 októberében indították 
az AdWords szolgáltatást, mely a GoTo mód
szerén alapult: a hirdetők hitelkártyaadataik 
megadásával regisztrálhattak maguknak szö
veges kulcsszó alapú hirdetéseket. A hirdetést 
tartalmazó keresési találatokat minden esetben 
elkülönítették a többitől. Az új szolgáltatás már 
jelentős bevételeket eredményezett. A 2000. év 
a recesszió ellenére nagy sikereket hozott a cég
nek: az év végén már 60 millió (!) keresést telje
sített naponta, és több mint egymilliárd oldalban 
keresett a rendszer. A sikereket furcsa módon 
úgy érték el, hogy több sikertelen próbálkozás 
után semmit nem költöttek marketingre, ehelyett
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a közönségkapcsolatokat ápolták. Rengeteg di
csőítő cikk jelent meg a Google-ról, melyek is
mertté tették a nevét (2000 márciusában például 
a Time magazin címlapján szerepelt írás címe: 
Gaga over Google - Google-őrület). A sikerek
hez nagymértékben hozzájárult a rendkívüli gon
dossággal összeválogatott infrastruktúra, a tech
nikailag szinte kifogástalanul működő rendszer 
és az új alkalmazottak, különösen a magasabb 
pozíciókba kerülők szokásosnál is gondosabb 
interjúi. Ez utóbbira példa a 75 jelentkező közül 
kiválasztott Erik Schmidt belépése ügyvezető 
igazgatóként 2001 márciusában, amire az üzle
ti világ nem kis szarkazmussal reagált: „éppen 
ideje, hogy a Google egy felnőttet is vegyen a 
fedélzetre”. Ezután a döntéseket a két alapítóból 
és az új vezetőből álló triumvirátus hozta. Szük
ség is volt a gondos mérlegelésre, hiszen a cég 
növekedése több új problémát hozott felszínre. 
Meg kellett határozni a jövőbeli személyzeti po
litikát, a cég alapértékeit és általában azt, hogy 
milyen legyen egy informatikai nagyvállalat. 
Az új jelszó egy 2001. július 19-én megtartott 
tanácskozáson született meg Paul Buchheit 
„törzsgárdista” mérnök javaslatára: „Ne legyél 
rossz!” Ezt először csak az alkalmazottak egy
más közti viszonyaira értették, de hamarosan az 
egész működés jelmondata lett. A cég életében 
a 2001-es év egyértelműen a növekedésé volt, 
és a trend 2002-2004-ben is folytatódott, mi
közben a Szilikon-völgyben folytatódott a re
cesszió. Megvásárolták többek között a Usenet 
nevű üzenetküldő szolgáltatást, melynek igen 
gazdag adatforrását beépítették az indexükbe. 
Ezzel a „keresőpók” passzív magatartása meg
változott: a keresőrendszer elkezdte keresni az 
új információkat a weben, és a cég új küldetést 
is megfogalmazott magának: ,..Rendszerezzük a 
világon rendelkezésre álló összes információt, 
tegyük világszerte hozzáférhetővé és hasznos
sá! ” A cégek felvásárlása folytatódott: először 
a Blogger került a Google-cégek sorába, majd a 
Picasa fotócserélő és a Keyhole műholdkép-áru
sító szolgáltatás, és elindították a Google Print 
programot. Új képkereső szolgáltatást indítottak, 
melynek adatbázisában 250 millió kép szerepelt.

A cég külföldön is agresszíven terjeszkedett: 
2002 elején már 40 nyelven nyújtott keresőszol
gáltatást. 2001. szeptember 1. után hihetetlenül 
megnőtt a politikai hírek iránti igény, melyet a 
többi hírcsatornával ellentétben a Google teljes 
egészében ki tudott elégíteni szervereinek sebes
sége következtében. Ebből a szükségletből nőtt 
ki a Google News. Közben a szervezeti struk
túrát is megváltoztatták, a mémökmenedzserek 
státuszát megszüntették, kis mémökcsapatokat 
hoztak létre, akik egyszerre több projekten is 
dolgozhattak, és a projektek megvalósításának 
szintje alapján értékelték a mérnököket. így ha
talmas verseny indult el a dolgozók között, hogy 
bekerüljenek a vállalaton belül nyilvánosságra 
is hozott legjobban álló projektek csapatába. A 
dolgozók igen sok béren kívüli juttatásban része
sültek, játéktermek, sportpályák álltak rendelke
zésre, az épületek között elektromos kisautókkal 
közlekedhettek. A sajtó is imádta a Google-t, a 
jelmondat és a „becsületesen üzletelj” filozófia 
igen jó benyomást keltett. A nagy sikerek ter
mészetesen nagy ellenállást, gúnyos kijelenté
seket váltottak ki a versenytársakból. 2002 jú
liusában egy Paul Ford nevű internet-szakértő 
blogjában tette közzé a következő írást: „2009 
augusztusa, avagy hogyan győzte le a Google 
az Amazont és az eBayt a szemantikus weben”. 
A cikkhez egy karikatúra is tartozott, melyen a 
Googlebot (a Google indexelőprogramja) nevű 
robot a földgolyón állva kijelenti: „Én vagyok 
a Googlebot. Én irányítom a Földet”. 2002 de
cemberében beindították a Froogle nevű e-ke- 
reskedelmi keresőprogramot és az igen sikeres 
AdSense hirdetési programot.
A Google tehát szárnyalt a harmadik évezred 
első éveiben. Milyen hatással volt ugyanakkor 
ez a szárnyalás a mindennapi gazdasági élet gya
korlatára, a vállalkozásokra? Ebben a vonatko
zásban már egyáltalán nem olyan pozitív a kép. 
Az időszak első két-három évében sok online 
üzlet, vállalkozás jött létre, akik arra építették 
tevékenységüket, hogy a Google-felhasználók 
az általuk árusított áru neve vagy a megfelelő 
kulcsszó beírásával őket találják meg elsőként, 
vagy legalábbis benne lesznek az első ötben.
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Ez így is volt egészen 2003. november 14-ig, 
amikor a Google megváltoztatta a PageRank 
algoritmusát, és az addig az első helyek egyi
kére került üzletek egyből mondjuk az ötvene
dik helyre csúsztak vissza, ami gyakorlatilag 
forgalmuk szinte teljes megszűnését jelentet
te. Természetesen a Google nem nekik akart 
rosszat, hanem az irreleváns találatokat akarta 
kiszűrni, hiszen a keresőrendszerből húzható 
gazdasági hasznot látva azonnal a legagyafűr- 
tabb módszerekkel próbálták meg becsapni a 
rangsoroló algoritmust. Külön „iparág” jött létre 
keresőmarketinget (SEM -  search engine mar
keting) és keresés-optimalizálást (SEO -  search 
engine optimization) folytató „tanácsadó” cé
gekből, melyek harsányan hirdették a találati 
listán előbbre jutást eredményező praktikáikat. 
Még az általuk ajánlott módszereknek is volt 
külön nevük: a legálisnak tartott praktikákat 
fehér sapkásnak (white hats), az illegális ma
nipulálást pedig fekete sapkásnak (black hats) 
nevezték. A vállalkozóknak nem maradt más 
lehetőségük, mint előfizetni az AdWords-re, 
tehát megszűnt számukra az ingyenes reklám. 
Természetesen nem állíthatjuk, hogy a Google 
ezt szántszándékkal csinálta, de az biztos, hogy 
jelentős bevételei származtak a felhasználók 
által „Florida hurrikánnak” nevezett algorit
mus-váltásból. A szerző szerint a számítógé
pes keresés az egyszerű információszerzésből 
a Google-nál is pénzt termelő üzleti modellé 
vált, ami nem kevés problémát hozott felszín
re. A Google ellen több bírósági eljárás folyt, 
melyek közül a legismertebb volt az American 
Blinds and Wallpaper Factory (Amerikai Roló és 
Tapétagyár) által kezdeményezett per, melyben 
szerintük a Google hibája, hogy másnak adta el 
az általuk már levédett márkanevet, az American 
Blinds-et. A perben a Google iránti bizalom, a 
cég hírneve is kockán forgott. Nagy gondokat 
okoztak a keresőgépeket üzemeltető cégeknek a 
kattintásos csalások is. Egyes cégek meglehető
sen feketesapkás módszerekkel, szoftverrobotok 
alkalmazásával nagyon sokszor rákattintottak a 
Google-ban vagy a Yahooban megjelenő hirde
tésekre, jelentős költségtöbbletet okozva ezzel

a hirdetést feladó cégnek.
A kereső tevékenység általánossá válásával nem
csak gazdasági természetű, de a személyiségi 
jogokat érintő problémák is előtérbe kerültek. 
Amikor kiderült, hogy a telefonszám alapján 
nemcsak azt lehet megtudni a Google segítsé
gével, hogy a számhoz tartozó személyt hogy 
hívják és hol lakik, hanem a felhasználó térkép 
segítségével azt is megtudhatta, hogyan lehet az 
adott címre eljutni, sokan tiltakoztak. Miután a 
keresőgépek indexébe blogok, bírósági határoza
tok, rendőrségi közlemények is bekerültek, ezért 
egyre több olyan magánéleti információt lehet 
megszerezni konkrét személyekről, amelyet az 
illető bizonyosan nem kívánt megosztani a nagy- 
közönséggel. Előfordult, hogy egy hölgy az első 
randevú előtt beírta a férfi nevét a Google-ba, és 
így derült ki, hogy az illetőt keresi az FBI Más 
szemszögből nézve az is gyanús, ha valakinek a 
neve nem szerepel az adatbázisban: vajon olyan 
alacsony a társadalmi státusza, vagy olyan gaz
dag, hogy észrevétlen tud maradni?
A könyv szerzője mindenesetre azt tanácsolja 
az olvasóknak, hogy rendszeres időközökben 
keressenek rá saját nevükre, hogy megtudják, 
milyen kép alakult ki róluk a világban. Vajon va
lóban ennyire mindenhatók a keresőgépek? So
kakban nagy felháborodást keltett a Google le
velezőrendszerének beindulása után az is, hogy 
a levelek mellett található reklámok közvetlenül 
az e-mail szavaihoz kapcsolódtak. Ha például 
egy levélben az „almás pite” szavak szerepeltek, 
a címzett az adott sütemény receptjeire utaló lin
keket talált levele mellett. Ezek szerint a Google 
elolvassa a leveleket? Természetesen csak arról 
volt szó, hogy a levelek szavait összehasonlítot
ták a reklámok szavainak indexével. Volt olyan 
szenátor Amerikában, aki -  egy kis önreklám 
reményében is -  törvényjavaslatot nyújtott be a 
Gmail azonnali betiltására. Ugyancsak komoly 
vitákat váltott ki a Google Desktop Search, ami 
a felhasználó merevlemezének teljes tartalmát 
indexeli, és különösen a Patriot Act elfogadá
sa a 2001. szeptember 11-i események után 
hat héttel. A törvény értelmében a kormánynak 
tulajdonképpen joga van megtudni személyes
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adatainkat anélkül, hogy minket megkérdezne. 
A törvény adta lehetőségek kihasználásához 
nagymértékben hozzájárulhatnak a keresőgépek, 
így a Google is. Ez más cégek esetében nem is 
okoz különösebb konfliktust, a Google-ról ki
alakított képet viszont erősen zavarja. Vajon 
érvényes-e még a „Ne légy rossz!” jelszó? Az 
ezt firtató kérdésekre a vezetők kitérő választ 
adnak a könyv szerint. Különösen élesen vető
dik fel a cég imázsának kérdése akkor, amikor a 
Kínában történő szolgáltatásról van szó. A kínai 
hatóságok ugyanis, enyhén szólva, nem hívei a 
teljes információ- és véleményszabadságnak. A 
problémák áthidalása nem könnyű, és a Google 
könnyen olyan helyzetben találhatja magát, 
amelyben a híres jelszó -  egyrészt gazdasági 
érdekből és az éles verseny miatt, másrészt a 
kínaiak -  bármennyire is hiányos -  információ- 
ellátása miatt -  már nem tartható tovább.
2004 igen fontos év volt a cég életében: nem 
kevés konfliktus és probléma után bekerült a 
tőzsdére. Az előkészületek során kiderült, hogy 
a céget irányító triumvirátus tagjai közül csak 
Erik Schmidt tette egyértelművé, hogy a koc
kázati tőkével finanszírozott cég előbb-utóbb 
elkerülhetetlenül a tőzsdére kerül. A két alapí
tó azonban mintha az előkészítő periódusban 
is mindent megtett volna azért, hogy kivívja a 
szilikon-völgyi cégek és a Wall Street guruinak, 
hatóságainak ellenszenvét. A különböző, beve
zetéssel kapcsolatos dokumentumokban kinyil
vánították, hogy továbbra is a triumvirátusé lesz 
a döntő szó a Google ügyeiben, először túl ma
gasra, 108-135 dollárra tervezték a részvények 
nyitó árát, emellett az újságoknak adott interjú
ikkal sem keltettek pozitív képet magukról és a 
Google-ról. Végül, kissé a sors megkísérléseként 
2004 augusztus 13-án pénteken volt az első auk
ciós nap, ami meghatározta a részvények beve
zető árát. Az időzítés elég kockázatos volt: ha 
aznap az Athéni Olimpia megnyitóján megtör
tént volna a bizonyos hírek szerinti terrortáma
dás, a tőzsdéken teljes lett volna a zűrzavar. Bár 
ez nem következett be, de az aukciós folyamat 
során gondok merültek fel. Augusztus 18-án a 
cég bejelentette, hogy 85-108 dollárra szállít

ják le a nyitó ajánlati árat és 6,1 millió dollárral 
csökkentik a kibocsátandó részvények összér
tékét. Ezután a SEC jóváhagyta az árajánlatot, 
és augusztus 19-én a NASDAQ parkettjén Larry 
Page megkongatta a csengőt, és a Google Inc. 
nyilvános részvénytársasággá vált. Részvénye
inek nyitóára 85 dollár volt, majd novemberre 
200 dollárra emelkedett, és a következő év nya
rára már elérte a 300 dollárt.
A tőzsdére kerülés után a cégnek meg kellett bir
kóznia a gyors növekedés okozta problémákkal. 
Bár nem voltak nagy hívei a vállalati stratégiák 
készítésének, de azt a két alapító-vezető is elis
merte, hogy a cég túlnőtte önmagát. A stratégiai 
áttekintéshez azonban megint Page és Brin adta 
a később csak „Kőbe vésett’’-ként emlegetett el
méleti útmutatót. A gyakorlatban annyi szerve
zeti változás történt, hogy a céget négy, feladat’ 
szerinti fő csoportra osztották: keresés, hirdeté
si termékek, „20%”, „10%”. Az utolsó előttibe 
azok a termékek tartoznak, melyek a megvásá
rolt cégekből származnak, vagy olyanok, me
lyeket a dolgozók alapfeladataik mellett, elvileg 
munkaidejük 20%-ában oldanak meg. Az utolsó 
csoportot az első látásra vad ötletek alkotják. 
Fontos változás volt az is, hogy a 100 legjobbnak 
ítélt ötlet híres listáját megszüntették. Emellett a 
két alapító továbbra is erős ellenőrzés alatt tar
totta a céget. Amikor megkérdezték a Google 
egyik vezetőjét, hogy miért nem foglalkoznak 
webes zeneárusítással, a válasz az volt, hogy 
Sergey nem nagyon hallgat zenét. A cég jövőjét 
igen nehéz megjósolni, a tervezett lépésekről a 
vezetők is jobbára csak rébuszokban beszélnek, 
a két alapító alig nyilatkozik a sajtónak. Az min
denesetre valószínűnek látszik, hogy folytatód
nak az innovációk, és a Google versenytársai
hoz hasonlóan egyre inkább médiahatalommá 
válik. Kérdés, hogy a reklám, az elektronikus 
kereskedelem, a tartalomszolgáltatás milyen 
részt fog képviselni a termékszerkezeten belül. 
A távolabbi jövőben a cég egyre szerteágazóbb 
tevékenységet folytathat a könyv szerzője sze
rint: lehet kábelszolgáltató, egyetem, komoly 
versenytársa lehet az eBaynek, az Amazonnak, 
a Microsoftnak és még inkább jelenlegi legna-
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gyobb riválisának, a Yahoonak.
A könyv utolsó fejezete a szerző, John Battelle 
hitvallása a keresés mindenhatóságáról, egész 
életünket befolyásoló-meghatározó tevékeny
ségről. Vajon hogyan kell elképzelnünk a töké
letes keresést? Mindenképpen személyre szabott 
tökéletes választ tud adni, tudja, hogy milyen 
oldalakat néztünk meg, újat keresünk, vagy már 
korábban látott információt akarunk visszaidéz
ni. Igen fontos az is, hogy javaslatot tudjon tenni 
arra, hogy mely személlyel kell konzultálnunk a 
tökéletes válasz érdekében, ahelyett, hogy egy 
dokumentumot elolvasnánk. Vagyis Larry Page 
szerint a tökéletes keresés olyan, mint egy tá
jékoztató könyvtáros, aki tökéletesen ismeri az 
emberi tudás egészét. Ahhoz, hogy ez megvaló
suljon, több informatikai feltétel szükséges: a te
vékenység ki fog terjedni a PC-ken kívül minden 
digitális technikát alkalmazó eszközre is, a mo
biltelefonra, a televízióra, az autóra, stb. Aztán 
meg kell oldani a Láthatatlan Világháló problé
máját (lásd Gary Price és Chris Sherman azonos 
című könyvét), vagyis kereshetővé kell tenni 
azokat az információkat, melyek már jelenleg

is fent vannak a weben, de még nem elérhetők 
a keresőgépeken (ilyenek például Amerikában 
a California Egyetem könyvtári rendszere vagy 
a LexisNexis nevű hír- és idézetszolgáltatás). 
Újabb feltétel a szemantikus web létrehozása, 
vagyis hogy az önmagukban nem sokat mondó 
weblapokat olyan címkékkel kell ellátni, amiből 
megtudhatjuk, hogy mit tud az adott oldal. A bo
nyolultabb kérdések megválaszolásának eszköze 
lehet az IBM WebFountain rendszere, mely jóval 
részletesebb információkat gyűjt minden egyes 
weblapról, mint a többi keresőgép. Battelle 
szerint lehet, hogy néha már átéljük a tökéletes 
keresés élményét: amikor például az Amazonon 
keresztül vásárolunk egy CD-t, ami a kedven
cünkké válik, vagy már a közeljövőben adásba 
kerülésüktől függetlenül válogatunk a weben 
megnézhető TV-műsorok között. Lehet, hogy a 
tökéletes keresést, azaz minden bitnyi informá
ció személyre szabott megjelenítését sohasem 
érjük el, de a célhoz vezető út mindenesetre na
gyon izgalmas lesz.

Dévai Péter

„A könyvtárak a kulturális örökségre építve hozzák létre a jövőt"

(Libraries create futures: Building on cultural heritage)

Az IFLA 75. világkonferenciája

Az IFLA 2009. évi világkonferenciájára (The World Library and Information Congress and 

Assembly) az olaszországi Milanóban kerül sor augusztus 23 és 27 között.

A rendezvénynek az új , Fiera Milano Convention Centre ad otthon (MIC, Via Giovanni 

Gattamelata 5). Szokatlanul nagy előretartással, egyes szekciók már most megkezdték 

az előadásokra szóló felhívások kiküldését. A program, a jelentkezési lap és a szekciók 

felhívásai (call for papers), valamint egyéb információk -  így például a 32 oldalas színes

programfüzet (Final announcement) -  

a http://www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm címen érhető el.

Haraszti Katalin levele alapján (Katalist, 2008. október 28.)
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FODOR Péter -  HAVAS Katalin 
Könyvtári protokoll / Fodor Péter 
; Havas Katalin. -  
Bp. : Könyvtári Intézet, 2007.

- 86 p. -
(Továbbképzés felsőfokon); 
(ISSN 1589-1682)
ISBN 978-963-201-628-3

Életképek a könyvtárból

A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon sorozatában közre
adott kötet szerzői -  Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója és Havas 
Katalin, a központi könyvtár olvasó- és tájékoztató szolgálatának 
meghatározó alakja -  részben a szakirodalomra, részben munka
helyi tapasztalataikra támaszkodva foglalják össze az olvasók és 
a könyvtárosok közti kapcsolattartás lényeges jellemzőit és sza
bályait.
A könyv első felében Fodor Péter ismerteti a könyvtárosok haté
kony kommunikációjával és viselkedésével szembeni elvárásokat. 
Fodor a könyvtárak szerepéről és a könyvtárosokról a vezetés-, és 
a viselkedéstudomány, valamint a kommunikációelmélet fogalmait 
alkalmazva beszél.
A lényeg mindegyik közelítésben ugyanaz: a „könyvtár olyan 
közintézmény, amely az értékközvetítés mellett közérdeket szol
gál”, ezért a könyvtáraknak nemcsak a meglévő szolgáltatások 
színvonalas ellátására kell törekedniük, hanem azt is mindig tud
niuk kell, hogy a könyvtárlátogató (használó, felhasználó, kliens, 
ügyfél, vagy egyszerűen csak: az olvasó) mit és milyen szinten 
vár el a könyvtártól, s ebben a relációban a könyvtár mit képes a 
saját erejéből kínálni, és mit a könyvtári hálózat részeként, más 
szolgáltató helyekkel együttműködve. Ha problémák merülnek fel 
a könyvtári szolgáltatásokban, a vezetéstudomány jól bevált mód
szereket és technikákat ismer a problémás helyzetek felismerésére, 
a bajok körülhatárolására, az erősségek, gyengeségek feltérképe
zésére, vagyis „a helyzet”, a probléma hatékony megoldására.
A könyvtárban -  mint minden közintézményben -  a szolgáltatások 
tartalma mellett a közvetítés módja, vagyis a közvetítő személye 
is fontos. Ami egy hivatalban az ügyfélszolgálat, az a könyvtárban 
az olvasószolgálat. A jó olvasószolgálatos a megbízható szakmai 
kommunikáció mellett a megjelenésével, viselkedésével, beszéd
modorával (sőt még a hangszínével, illatával is stb.) kifejezi, kép
viseli az intézményét. A gesztusai (mimika, kézjel, testtartás, tá
volságtartás) felerősíthetik vagy gyengíthetik a szóbeli közlését. 
„Nem lehet kétszer először bejönni” -  írja Fodor: tehát egyáltalán 
nem mindegy, hogy az olvasószolgálatoshoz forduló új könyvtárlá
togatóban milyen kép, milyen „első benyomás” alakul ki. A visel
kedéskultúra köréből a gyakorlati illem közismert alapfogalmairól 
esik még szó (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, társalgás, 
telefonálás, ügyintézés stb.). A munkahelyi illemtan két fontos 
szavát érdemes megjegyeznünk: udvariasság és tolerancia.
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Megszívlelendő gondolata a szerzőnek, hogy a 
könyvtárosképzés mai szerkezetében a szakmai 
ismeretek mellett olyan protokollismereteket 
is tanítani kellene a hallgatóknak, amelyek a 
munkahelyi viselkedést segítik, és a mindennapi 
kommunikációban jól használhatók.
A használói elégedettség, azaz az olvasók, hasz
nálók könyvtárról kialakított véleménye dönti 
el a könyvtár társadalmi megítélését. A pozitív 
könyvtárképbe azonban nemcsak a könyvtáros 
tartozik, hanem a ruhatáros, a biztonsági őr, meg 
a portás is, nem mindegy tehát, miként old meg 
egy kritikus helyzetet pl. a portás, vagy éppen a 
takarítónő. (A fejezetek végén a téma felhasznált 
irodalmát is közli Fodor Péter.)

A könyv második részében Havas Katalin me
sél hosszú könyvtárosi pályájának „pultmelléki 
könyvtárosként” megélt tapasztalataiból, me
lyekkel szórakoztatóan tudja illusztrálni vélemé
nyét a helyes és helytelen viselkedési formákról. 
Egy olyan nagy forgalmú közkönyvtárban, mint 
a FSZEK központja, nap mint nap adódnak szó
rakoztató, tanulságos, megdöbbentő, bosszantó, 
megható stb. esetek. Havas emlékezetéből, mint 
egy jó példatárból, áradnak a sztorik, melyek 
olvasása közben szem nem marad szárazon, 
előbb-utóbb a legzordabb olvasót is elfogja a 
nevetés.
A humoros megközelítés ellenére Havas alap
szabálya, hogy „a nagy magyar könyvtári rend
szer bármely pontján gyakoroljuk hivatásunkat, 
ugyanannak a belső parancsnak kell hatnia a vi
selkedésünkre: az olvasó, a használó mindenek 
előtt!” És még egy bölcsesség, amellyel gondo
lom sokszor nyert csatát: „az elégedetlen olva
sónak akkor is igaza van, amikor nem.”
A második rész fejezetcímei: Figyelem és fi
gyelmesség; Megszólítás, avagy tényleg min
denkit lehet manapság tegezni?; Barátságos ar
cot kérünk!; Mindennapi konfliktusaink; Ugye, 
mi jóbarátok vagyunk?; Ehess, ihass ölelhess, 
alhass !?; Én írok levelet magának...; Nemcsak 
levelet, ajándékot is adunk -  kapunk; A könyv
tárban nem csak olvasni lehet; A könyvtáros és 
a politikai véleménynyilvánítás; Milyen öltö

zékben adjuk elő az előzőekben tárgyaltakat?; 
Mindenki elnyeri méltó jutalmát...
Nehéz lenne megállni, hogy ne idézzünk fel 
néhány gyakorlati tanácsot a kötetből. Például 
mit tegyünk a könyvtáros türelmét próbára tevő 
„problémás”olvasókkal, a hangosan beszélőkkel, 
a notórius mobilozókkal, az egymással fogócs- 
kázókkal stb.? Havas szerint a humor a legjobb 
nevelési eszköz, de előfordulhatnak olyan hely
zetek is, amikor következetesen és határozottan, 
sőt szigorúan (pl. a könyvcsonkítók, rongálok, 
firkálok ellen) kell fellépnie a könyvtárosnak. 
Hogyan viselkedjen a könyvtáros a könyvtárba 
melegedni, mosakodni, pihenni járó, elesett, ott
hontalan, ápolatlan emberekkel? Havas azt java
solja, hogy a könyvtárosok igyekezzenek minél 
toleránsabban viszonyulni a nehéz helyzetben 
lévő emberekhez, és ha szerencséjük van, bízni 
lehet a többi olvasó együttérzésében is.
Ha konfliktus merül fel a könyvtárosok között, 
azt soha ne a látogatók előtt tisztázzák. A jó ol
vasószolgálati együttműködés egyik aranysza
bálya: ha a kollégánk kimondott valamit az ol
vasónak, akkor az olvasó előtt, soha ne mondjuk 
az ellenkezőjét. A konfliktusokat egymás között 
érdemes megbeszélni, a szőnyeg alá söprés nem 
megoldás, hiszen bármikor újra előjöhetnek, 
megmérgezve a mindennapokat.
Havas itt is az iróniát, öniróniát, humort java
solja, különösen a nehezen kezelhető kollégák
kal szemben.
A rendezvények lebonyolításához is szolgál né
hány jó tanáccsal a szerző. A vendégeket, sze
replőket kezdés előtt a könyvtárvezető szobájá
ban illik fogadni, illik megkínálni őket. (Havas 
felsorolja még azt is, mi legyen feltétlenül az 
asztalon -  az ásványvíztől, citromlétől kezdve, 
szalvétán át az édesítőszerig stb.). A fellépés, 
műsor, előadás anyagi és technikai feltételeiben 
már előzőleg meg kell állapodni az előadóval. A 
rendezvény előtt (vagy inkább után) borítékban 
adjuk át a megállapodás szerinti összeget, és ne 
feledkezzünk meg az aláírandókról sem. Az el
nökségi asztalt borítsuk be földig érő textillel, 
ne látszódjék, ha valakin esetleg felemás zokni 
van, vagy kibújik a cipőjéből. És mi legyen a
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maradék sütivel? Legjobb, ha elvisszük szolgá
latban levő kollégáinknak a kölcsönző-pulthoz 
és a ruhatárba. Örülni fognak neki.
Ruha teszi a könyvtárost is. De az is fontos, mit 
hord a lábán. Papucs helyett szandál vagy félcipő 
viselése ajánlott, de olyan, amelyik nem kopog, 
hogy ne zavarja az olvasóterem csendjét. Öltöz
zünk igényesen, mivel a szakmai tekintélyhez a 
harmonikus megjelenés is hozzá tartozik. Hét
köznap a nők járhatnak szoknyában, blúzban, 
farmerben, a férfiak pólóban, de a rendezvé
nyekre inkább vegyünk fel kosztümöt, öltönyt. 
Nők ne hordjanak zoknit, nem elegáns.
Ha új kolléga érkezik, mutassuk meg neki a 
végzendő munkát, mutassuk be a kollégákat, és

ismertessük meg vele a helyi szokásokat is. Sok
szor a búcsú pillanata is eljön, és manapság, saj
nos, nem mindig önként történik a távozás. Akit 
fegyelmivel küldenek el, és ezt igazságtalannak 
tartja, forduljon munkaügyi bírósághoz, és emelt 
fővel távozzon. Aki a saját elhatározásából megy 
el, annak tartsunk búcsúztatót, de csak akkor, ha 
az eltávozó kolléga is szeretné.
Ilyen és ehhez hasonló, nagyon jól használható, 
a józan észre, intelligenciára, türelemre és meg
értésre épülő tanácsokkal zárul a könyv, mely a 
leendő és a gyakorló könyvtárosoknak egyaránt 
kötelező olvasmánya lehet a jövőben, hiszen 
igazi továbbképzés felsőfokon! (A kötetet angol 
nyelvű összefoglaló zárja.)

Szabó Gabriella

Füzéki István Emlékérem

Az emlékérmet 2008-ban Orosz László nyugalmazott középiskolai tanár, könyvtáros, 

irodalomtörténész kapta, akit a díjra az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és 

a Katona József Megyei Könyvtár terjesztette fel. A laudációt Padányi Emese, 

a Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnöke olvasta fel.

Az emlékérmet dr. Orosz László távollétében fia, dr. Orosz István vette át, 

felolvasva édesapja köszönő sorait.

Az ünnepségen a család, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a szakma képviselői meg

koszorúzták Füzéki István emléktábláját.
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Kitüntetett
könyvtárosok névtára
2005-2008
Előzményeit lásd: Könyvtári Figyelő 2000. évi különszám; 
KF 2003. évi különszám; KF  2006/3. sz. (különszám).

I. Betűrendes névtár

(Figyelem! Ha a nevet nem követik a születési adatok, ez azt jelenti, hogy az 
illető már korábban is kapott kitüntetést. Adatait a Kitüntetett könyvtárosok név
tára 2000 c. kiadványban és folytatásaiban kell keresni a név alapján, mert ott 
már szerepel korábban kapott kitüntetéseivel!)

Ambrus János (Budapest, 1953. jún. 12. - )
-  az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2007

Arató Antal dr.
-  a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár címzetes 
igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Bajtai Mária (Kecskemét, 1947. szept. 4. - )
-  ny. iskolai könyvtáros, Kecskemét 
MKE-emlékérem, 2006
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Bajusz Jánosné (Ótott-Kovács Mária Mag
dolna) (Ásotthalom, 1957. aug. 31. —)
-  a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár munkatársa 
MKE-emlékérem, 2005

Bakonyi Géza dr. (Budapest, 1950. szept. 17.
-  Szeged, 2007. ápr. 7.)
-  a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtárának főigazgató-helyettese 
Trefort Ágoston-díj, 2006

Bakos Klára (Balassagyarmat, 1951. szept. 
1 8 . - )
-  az MKE elnöke, a Zrínyi Miklós Nemzetvé
delmi Egyetem Központi Könyvtárának igaz
gatója
Szinnyei József-díj, 2006 

Balogh Mihály
-  az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
főigazgatója
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2006

Bánfalvi Lászlóné (Sebestyén Erzsébet) (Ózd, 
1953. máj. 30. - )
-  az Ózdi Városi Könyvtár igazgatója 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Barátné Hajdú Ágnes dr. (Hódmezővásárhely, 
1955. jan. 19 . - )
-  a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar könyvtártudományi 
tanszékének tanszékvezető tanára 
MKE-emlékérem, 2007

Bárki Katalin lásd 
Keszeiné Bárki Katalin

Bartos Éva dr.
-  a Könyvtári Intézet igazgatója 
Szinnyei József-díj, 2006

Bazsóné Megyes Klára
(Bucsuta, 1953. márc. 8. - )
-  az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatója
MKE-emlékérem, 2007

Beck Ivánné (Dekker Mária)
(Szabadka, 1941. jún. 1 3 . - )
-  az OSZK ny. könyvtárosa, bibliográfus, 
hungarika-kutató
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Beke Margit (Nagyecsed, 1939. nov. 27. - )
-  a Váci Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár 
igazgatója
Pauler Gyula-díj, 1996
(E kitüntetés nem szerepel a 2000-ben megjelent névtárban.)

Bellérné dr.-né Horváth Cecília (Budapest, 
1948. nov. 2 2 . - )
-  a celldömölki Kresznerics Ferenc Városi 
Könyvtár igazgatója
Szinnyei József-díj, 2005

Beniczky Péterné (Miklós Zsuzsanna)
(Székesfehérvár, 1947. jún. 23. -  )
-  a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 
Könyvtárának vezetője
Szinnyei József-díj, 2005

Bereczkiné Szendrey Éva (Budapest, 1963. 
ápr. 26. - )
-  a Pilisborosjenőért Alapítvány könyvtáros kul
turális menedzsere
Wlassics Gyula-díj, 2007

Biczák Péter
-  a Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) igaz
gatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Budavári Klára (Budapest, 1957. júl. 31. - )
-  gyermekkönyvtáros (FSZEK), az MKE 
gyermekkönyvtárosi szekciójának elnöke 
MKE-emlékérem, 2006
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Büky Béláné dr.-né (Horváth Mária) 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Celler Zsuzsanna dr.
-  az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
tudományos munkatársa
Széchényi Ferenc-díj, 2007

Cserbák András dr.
(Nyíregyháza, 1947. okt. 7. - )
-  néprajzkutató, az MTA doktora, a teológia dok
tora, az MTA Könyvtárának főkönyvtárosa
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2008

Csirmazné Cservenyák Ilona (Rakaca, 1948. 
ápr. 11 . - )
-  a Mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatója 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Csorba Győző dr.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Közép- 
keresztje, 1991
(E kitüntetés nem szerepel a 2000-ben megjelent névtárban.)

Czinkné Bükkösdi Valéria (Alsómocsolád, 
1952. máj. 2 7 . - )
-  a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár osz
tályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Dajkáné Mészáros Mária
(Szendrő, 1952. jún. 4. - )
-  kulturális menedzser 
MKE-emlékérem, 2008

Dán Krisztina
-  nyugdíjas, Fővárosi Pedagógiai Intézet 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Deák Sándor 
Bánffy Miklós-díj, 2008

Dékány Zoltánná (Sándor Aranka) (Kiskunha
las, 1955. márc. 7. - )
-  a Lakiteleki Községi Könyvtár vezetője 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Domsa Károlyné dr.-né (Szabó Alojzia)
-  az MTA Könyvtárának főigazgató-helyettese 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti
keresztje, 2005
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Dörnyei Sándor dr. (Szarvas, 1926. nov. 4. - )
-  az OSZK könyvtörténeti osztályának ny. fő
munkatársa
Széchényi Ferenc-díj, 2006

Elekes Eduárdné (Mártonfai Anna Mária) 
(Szekszárd, 1948. jún. 1 8 . - )
-  a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
igazgatója
Szinnyei József-díj, 2005 

Fodor András
A Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval 
Díszített Csillagrendje, 1989
(E kitüntetés nem szerepel a 2000-ben megjelent névtárban.) 

Fodor Péter dr.
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazga
tója
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2005

Fülöp Katalin (Ják, 1953. aug. 14. - )
-  a szombathelyi Paragvári utcai Általános Is
kola könyvtárostanára
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2006

Fülöp Mária (Fülöp Gézáné Kozma Mária) 
(Bukarest -  Románia - , 1940. márc. 1 1 . - )
-  a marosvásárhelyi Maros Megyei Könyvtár 
(Románia) bibliográfusa, ny. főkönyvtáros 
MKE-emlékérem, 2006

Gerő Gyula dr.
-  az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ ny. mun
katársa
Széchényi Ferenc-díj, 2005
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Gloserné Szabó Györgyi (Gödöllő, 1945. máj. 
1 4 . - )
-  a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ igazgatója 
MKE-emlékérem, 2006

Grecsó Krisztián (Szegvár, 1976. máj. 18. - )
-  költő, író, a Békéscsabai Megyei Könyvtár 
munkatársa
József Attila-díj, 2006

Guszmanné Nagy Ágnes (Eger, 1953. júl. 26.—)
-  az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv
tár helyismereti gyűjteményének vezetője 
MKE-emlékérem, 2005

Gyergyádesz Lászlóné (Gyenes Jolán)
-  a kecskeméti Katona József Könyvtár ny. osz
tályvezetője
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2006

Győrfi Csabáné (Csapó Irma)
-  a Pécsi Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Hajdú Géza dr.
-  a szegedi Somogyi Könyvtár ny. igazgatója 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2006

Hangodi Ágnes dr. (Balassagyarmat, 1965. 
ápr. 17. - )
-  az OSZK Könyvtári Intézet oktatási osztályá
nak vezetője
MKE-emlékérem, 2008

Haralyi Ervinné (Szabó Jolán) (Borota, 1944. 
okt. 1 7 . - )
-  a budapesti II. kér. Földes Ferenc Kereskedel
mi Szakközépiskola könyvtárostanára 
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2005

Haraszti Pálné (Németh Katalin)
-  az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetője 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Háry Péterné (Baranyay Judit) (Székesfehér
vár, 1942. nov. 6. - )
-  a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár 
szolgáltatásiegy ség-vezetőj e
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Hegyközi Ilona
-  az OSZK Könyvtári Intézet osztályvezetője 
Szinnyei József-díj, 2007

Hernádi László Mihály dr. (Kassa, 1944. aug. 
1 5 . - )
-  a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Központi Könyvtárának ny. főigazgatója 
Szinnyei József-díj, 2007

Hivatal Nándorné (Lantos Zsófia) (Csongrád, 
1952. jún. 1 3 . - )
-  a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár mód
szertani szaktanácsadója 
MKE-emlékérem, 2005

Hopp Győzőné dr.-né (Ács Erzsébet)
(Újpest, 1947. febr. 1 5 . - )
-  az OSZK kötelespéldány-szolgálatának osz
tályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Horváth Jánosné dr.-né (Kristó Erzsébet) 
(Hódmezővásárhely, 1921. nov. 26. - )
-  a Szegedi Egyetem Bolyai Intézetének könyv
tárosa
Trefort Ágoston-díj, 2005

Horváth Sándor Domonkos dr. (Győr, 1967. 
febr. 16. - )
-  a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 
igazgatója
MKE-emlékérem, 2006
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Hölgyesi Györgyi (Budapest, 1950. dec. 5. - )
-  az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári 
Intézet osztályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Hubay László (Miskolc, 1926. márc. 27. - )
-  a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár ny. igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Húgai Tiborné (Kánya Mária) (Túrkeve, 1948. 
júl. 11 . - )
-  a Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) gazda
sági igazgatóhelyettese
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2006

Huszár Ernőné Veszprémi Hedvig dr.
-  a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárának főigazgatója
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2005

Jáki László dr.
-  bibliográfus, az OPKM osztályvezetője 
Trefort Ágoston-díj, 2005

Jónás Károly dr. (Nyíregyháza, 1945. szept. 
2 1 . - )
-  az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetője 
Szinnyei József-díj, 2005

Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza, 
1956. szept. 16. - )
-  a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár igazgatója
Wlassics Gyula-díj, 2006

Karbach Erika (Budapest, 1954. ápr. 21. - )
-  a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár osztályve
zetője
Szinnyei József-díj, 2006

Kárpáti János dr. (Budapest, 1932. júl. 11. - )
-  zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművésze
ti Egyetem címzetes tanára és könyvtárának 
igazgatója
Széchenyi-díj, 2005

Kégli Ferenc
-  az OSZK ny. osztályvezetője 
Szinnyei József-díj, 2008

Kérési Tibor (Szikszó, 1965. jan. 15. - )
-  az Encsi Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója
Wlassics Gyula-díj, 2006

Keresztúri József
-  a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója 
Szinnyei József-díj, 2008

Keszeiné Bárki Katalin (Szombathely, 1957. 
nov. 14. - )
-  a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központ (Szombathely) Központi 
Könyvtárának igazgatója
Szinnyei József-díj, 2008

Keveházi Katalin dr. (Békéscsaba, 1957. aug. 
1 5 . - )
-  a Szegedi Egyetem Egyetemi Könyvtárának 
osztályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Kis Józsefné dr.-né (Zimányi Katalin) 
(Miskolc, 1947. aug. 3. - )
-  a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Koltay Klára dr. (Debrecen, 1958. okt. 28. - )
-  a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárának főigazgató-helyettese 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007
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Komáromi Gabriella dr. (Fiola Pálné) 
(Szentgotthárd, 1941. okt. 1. - )
-  a Kaposvári Egyetem tanszékvezető főiskolai 
tanára, kritikus, a gyermek- és ifjúsági iroda
lom kutatója
Apáczai Csere János-díj, 2005

Koppány Endréné (Hajdú Lívia) (Budapest, 
1939. szept. 4. - )
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ny. mun
katársa
Miniszteri Elismerő Oklevél, 2005 

Kovács Emil
-  a Devecseri Városi Könyvtár címzetes igaz
gatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Kovács Éva (Mándok, 1949. okt. 1. - )
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti 
Régiójának igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Kovács Ilona dr.
-  az ELTE Bartók Béla Énekkar tagja [az OSZK 
ny. osztályvezetője]
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2008

Körmendy Kinga dr. (Zalaszentgrót, 1945. 
aug. 10. - )
-  a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá
nak tudományos munkatársa
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Környei Márta lásd
Tóth Istvánná (Környei Márta)

Krasznahorkai Géza (Tótkomlós, 1948. aug. 
3 . - )
-  a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár 
igazgatója
Szinnyei József-díj, 2006

Krasznai Mihályné (Kováss Enikő) 
(Budapest, 1944. ápr. 23. - )
-  a Budapesti Műszaki Főiskola Könyvtárának 
ny. vezetője
MKE-emlékérem, 2007

Kristóf Márta (Kiskunfélegyháza, 1949. febr. 
9 . - )
-  a Tiszakécskei Városi Könyvtár igazgatója 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
2008

Lakatos András (Budapest, 1943. júl. 1 2 . - )
-  az Országos Széchényi Könyvtár tudományos 
kutatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005 

Lebovits Imre dr.
-  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Központi Könyvtárának ny. főigaz
gatója
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti
keresztje, 2005

Lukács Zsuzsanna (Budapest, 1944. nov. 25. - )
-  az Országos Idegennyelvű Könyvtár osztály- 
vezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Lukovicsné Ramasz Edit (Kardoskút, 1954. 
dec. 7. - )
-  az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
olvasószolgálatának vezetője 
MKE-emlékérem, 2005

Maróti Istvánné (Rácz Katalin) (Budapest, 
1942. márc. 1 8 . - )
-  a budapesti Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügy
vezető igazgatója
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2008

Mastalir Ernőné Zádor Márta dr.
-  a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem 
Központi Könyvtárának főigazgatója 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
2005
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Mayerné Baán Magdolna (Budapest, 1944. 
dec. 12 . - )
-  a Soroksári Múzeum Baráti Körének alapítója, 
ny. könyvtáros [FSZEK]
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2008

Moldován István (Győr, 1960. aug. 6. - )
-  az Országos Széchényi Könyvtár osztályve
zetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Molnár Jánosné (Sándor Ilona) (Nyíregyháza, 
1953. júl. 10 . - )
-  az MKE titkárságának vezetője 
MKE-emlékérem, 2008

Murányi Lajos dr.
Szinnyei József-díj, 2005 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2008

Müller Róbertné dr.-né (Nagy Erzsébet) 
(Zalanémetfalu, 1947. ápr. 10. - )
-  a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 
igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005 

Nagy Attila dr.
-  az Országos Széchényi Könyvtár [Könyvtári 
Intézet] ny. tudományos kutatója 
Széchényi Ferenc-díj, 2007

Nagy Bertalanné (Hatvani Eszter)
(Tiszaderzs, 1944. máj. 18. - )
-  az abádszalóki Ember Mária Könyvtár vezetője 
Wlassics Gyula-díj, 2005

Nagy László (Ujcsanálos, 1952. jún. 27. - )
-  a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója
Szinnyei József-díj, 2007

Nagy Zoltán (Budapest, 1945. júl. 13. - )
-  az OSZK főosztályvezető-helyettese 
MKE-emlékérem, 2006

Németh G.féza] Béla (Szombathely, 1925. febr. 
17. -  Budapest, 2008. szept. 5.)
-  irodalomtörténész, az ELTE Egyetemi Könyv
tárának 1980 és 1994 közötti főigazgatója 
Széchenyi-díj, 1996
(E kitüntetés nem szerepel a 2000-ben megjelent névtárban.)

Némethy Tiborné (Nagy Erzsébet) 
(Zalaegerszeg, 1944. márc. 2. -  )
-  a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
gazdasági igazgatója
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2005

Nyakasné Túri Klára
-  a Zalaegerszegi Városi Könyvtár ny. munka
társa [vezetője]
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2007

Oláh Rozália (Nagylók, 1953. júl. 13. -  )
-  a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
gyermekkönyvtárának vezetője 
MKE-emlékérem, 2008

Ormosi Anikó (Tés, 1945. márc. 3. - )
-  a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem 
Központi Könyvtárának munkatársa 
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Orosz Ágnes dr. (Budapest, 1954. jan. 19. - )
-  a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás
tudományi Kari Szakkönyvtárának vezetője 
Szinnyei József-díj, 2006

Oroszlánné Mészáros Ágnes (Mohora, 1949. 
júl. 2 9 . - )
-  a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyv
tár igazgatója
Szinnyei József-díj, 2006

Pálvölgyi Mihály dr. (Szarvas, 1947. febr. 7. - )
-  a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola 
könyvtár- és információtudományi tanszékének 
főiskolai tanára
MKE-emlékérem, 2007
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Pataki Miklósné dr.-né (Boróczki Zsuzsanna)
-  az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár osztály vezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Pelle Sándor (Detk, 1942. okt. 1. - )
-  a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
igazgatója
Szinnyei József-díj, 2007

Pesti Ernő (Budapest, 1946. febr. 3. - )
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztató 
könyvtárosa
Szinnyei József-díj, 2007

Pillich László (Kolozsvár -  Románia 1951. 
aug. 2 1 . - )
-  író, újságíró, a kolozsvári Heltai Gáspár Ala
pítvány igazgatója
Wlassics Gyula-díj, 2007

Plihál Katalin dr. (Sárbogárd, 1948. aug. 20. - )
-  az Országos Széchényi Könyvtár térképtárá
nak vezetője
Szinnyei József-díj, 2005

Pojjákné Vásárhelyi Judit dr. (Budapest, 1950. 
febr. 25. - )
-  tudományos kutató, az OSZK XV-XVIII. szá
zadi könyvtörténeti osztályának vezetője 
Széchényi Ferenc-díj, 2008

Poós Lászlóné Schmidt Veronika (Béke, 1939. 
dec. 8. - )
-  a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Főiskolai Kari Elektronikus 
Könyvtár vezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Praznovszky Mihály (Salgótarján, 1946. nov. 
2 9 . - )
-  irodalomtörténész, a veszprémi Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár igazgatója
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
2005

Radnai Margit (Budapest, 1949. jún. 20. - )
-  az Országos Idegennyelvű Könyvtár ny. fő
igazgató-helyettese
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Ramháb Mária
-  a kecskeméti Katona József Könyvtár igaz
gatója
Széchényi Ferenc-díj, 2008

Salgó Ágnes dr. lásd
Wojtilla Gyuláné Salgó Ágnes dr.

Sebestyén Katalin (Bogyoszló, 1946. júl. 2 7 .-)
-  a csornai Martincsevics Károly Városi Könyv
tár igazgatója
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2006

Simon Zsuzsanna (Szolnok, 1943. okt. 1. - )
-  könyvtáros, művészeti író, a Műcsarnok 
könyvtárának létrehozója
Miniszteri Elismerő Oklevél, 2008

Sipos Márta (Balatongyörök, 1945. szept. 3. - )
-  az Országos Széchényi Könyvtár főosztály
vezető-helyettese
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Solmosi Márta (Solmosi(né) Lehotkai Márta) 
(Érsekújvár -  Csehszlovákia - , 1953. nov. 10. 
-)
-  az Ipolysági Városi Könyvtár (Szlovákia) 
igazgatója
MKE-emlékérem, 2007

Soltiné Radnics Magdolna (Tököl, 1952. szept. 
4 . - )
-  a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és In
tézményei igazgatója
Wlassics Gyula-díj, 2005

Soron László (Komárom, 1945. jan. 18. - )
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató
helyettese
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt,
2008
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Surányi Béla (Csongrád, 1942. okt. 8. - )
-  a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárának osztályvezetője
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2005

Szabó Jánosné Taczman Mária (Jászberény, 
1950. febr. 2 6 . - )
-  a Jászberényi Városi Könyvtár és Információs 
Központ igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Szabó Sándor dr.
-  az ELTE ny. egyetemi docense
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2008

Szabóné dr.-né Balogh Clarissa (Budapest,
1946. júl. 8 . - )
-  a budapesti Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtárának vezető könyvtárosa 
Szinnyei József-díj, 2007

Szalai Ágnes
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűj
teményének ny. vezetője
Széchényi Ferenc-díj, 2005

Szecsei Lászlóné (Mucha Mária) (Budapest, 
1948. jan. 3 . - )
-  az FSZEK kelet-pesti régiójának igazgatója 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2007

Szentesi Jánosné (Balogh Klára) (Gödöllő,
1947. szept. 26. - )
-  a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár osztályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Szikszai Lászlóné (Szabó Ilona) (1932. nov. 
10. -  Kaposvár, 2006. okt. 30.)
-  a Pannon Agrártudományi Egyetem Állatte
nyésztési kari könyvtárának (Kaposvár) igaz
gatója
A Magyar Köztársaság Csillagrendje, 1990
(E kitüntetés nem szerepel a 2000-ben megjelent névtárban.)

Szilágyi Márta (Umauer Márta)
(Érsekújvár -  Csehszlovákia - , 1947. aug. 24. - )
-  az érsekújvári Anton Bemolák Városi Könyv
tár igazgatója
MKE-emlékérem, 2008

Szilágyi Sándorné Zsigó Judit (Tarpa, 1947. 
nov. 7. - )
-  a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár igazgatóhelyettese
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2007

Szirtes Katalin (Budapest, 1956. jan. 30. - )
-  [az FSZEK Török utcai könyvtárának mun
katársa]
Miniszteri Elismerő Oklevél, 2005

Szivi Józsefné dr. (Benedecki Erzsébet) 
(Budapest, 1953. márc. 18. - )
-  a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárának gyűjteményszervezési igazga
tója
MKE-emlékérem, 2007 

Szögi László dr.
-  az ELTE Egyetemi Könyvtár és Egyetemi Le
véltár főigazgatója
Széchényi Ferenc-díj, 2008

Taczman Mária lásd 
Szabó Jánosné Taczman Mária

Tilcsikné dr.-né Pásztor Ágnes (Budapest, 
1953. máj. 7 . - )
-  a szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 
vezetője
MKE-emlékérem, 2008 

Tóth Gyula dr.
-  a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola ny. 
tanszékvezető tanára
Széchényi Ferenc-díj, 2006
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Tóth Istvánná (Környei Márta) (Budapest, 
1949. márc. 10. - )
-  az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
szakmai főigazgató-helyettese
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 
2006
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Tóth Józsefné (Tóth Irén)
(Kecskemét, 1946. ápr. 11. - )
-  nyugdíjas iskolai szaktanácsadó, szakértő 
MKE-emlékérem, 2005

Tóth Lászlóné (Tóth Judit)
(Maglód, 1944. júl. 2 1 . - )
-  a Monori Városi Könyvtár igazgatója 
MKE-emlékérem, 2005

Tőzsér Istvánná (Géczi Andrea)
(Eger, 1965. febr. 1 2 . - )
-  az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár osztályvezetője
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2005

Ugrin Gáborné (Majoros Márta)
Miniszteri Elismerő Oklevél, 2008

Ungváry Rudolf
-  az Országos Széchényi Könyvtár ny. tudomá
nyos munkatársa
Széchényi Ferenc-díj, 2005

Vajda Erik
-  az OMIKK ny. osztályvezetője, az MKE ko
rábbi elnöke
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2005

Varga-Sabján Gyula
-  a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyv
tár igazgatója
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
2008

Vásárhelyi Judit lásd 
Pojjákné Vásárhelyi Judit

Vasas Lívia dr. (Budapest, 1944. nov. 16. - )
-  a budapesti Semmelweis Egyetem Könyvtá
rának főigazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2006

Venyigéné Makrányi Margit
-  a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár igazgatója
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Villangó István (Kömlő, 1940. nov. 6. - )
-  az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
ny. címzetes igazgatója
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
2005

Virágos Márta dr. (Debrecen, 1949. nov. 29. - )
-  a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár főigazgatója
Szinnyei József-díj, 2008

Vízkelety András dr. (Tata, 1931. aug. 26. - )
-  az MTA levelező tagja, irodalomtörténész, 
1957 és 1984 között az OSZK-ban a középkori 
kéziratok referense, 1984-től az MTA Fragmenta 
Codicum kutatócsoport vezetője 
Széchenyi-díj, 2005

Vraukóné dr.-né Lukács Ilona (Ernőd, 1959. 
nov. 24. -  )
-  a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár munkatársa
Bibliotéka Emlékérem-díj, 2008

Wojtilla Gyuláné dr.-né Salgó Ágnes dr. (Bu
dapest, 1946. szept. 20. - )
-  az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának osz
tályvezetője
Szinnyei József-díj, 2008

Zala Péterné (Maria Grigorova) (Szófia-Bul
gária - , 1947. júl. 25. - )
-  a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedel
mi Főiskolai Kar Könyvtárának [ny.] vezetője 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje, 2008

704 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4



<a> KITÜNTETETT KÖNYVTÁROSOK NÉVTÁRA 2005 -  2008 <®>

Ziembiczki Erzsébet Ágnes (Zalaegerszeg, 
1961. ápr. 7 . - )
-  a csepregi Petőfi Sándor Művelődési, Sport- 
Ház és Könyvtár igazgatója
Wlassics Gyula-díj, 2005

Zorkóczy Antónia (Kondoros, 1947. júl. 10 .-)
-  a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkaügyi 
osztályának vezetője
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2008

Zselinszky Lászlóné (Rehó Éva) (Balsa, 1949. 
aug. 3 . - )
-  a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár osztályvezetője
Szinnyei József-díj, 2008

Zsoldos Jánosné (Cselényi Gyöngyi) (Nyíregy
háza, 1942. jún. 5. - )
-  a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
könyvtárosa
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, 
2006

II. Időrendi mutató

-  Kiegészítés a megjelent névtárakhoz

1989 [Pótlás] A Magyar Népköztársaság 
Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje
Fodor András

1990 [Pótlás] A Magyar Köztársaság Csil
lagrendje
Szikszai Lászlóné (Szabó Ilona)

1991 [Pótlás] A Magyar Köztársasági Ér
demrend Középkeresztje
Csorba Győző dr.

1996 [Pótlás] Széchenyi-díj
Németh G.[éza] Béla

1996 [Pótlás] Pauler Gyula-díj
Beke Margit

2005 Széchenyi-díj
Kárpáti János dr.
Vízkelety András dr.

2005 A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje

Domsa Károlyné dr.-né 
Lebovits Imre dr.

2005 A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje

Fodor Péter dr.
Huszár Emőné Veszprémi Hedvig dr.
Vajda Erik

2005 Magyar Köztársasági Arany Érdemke
reszt

Mastalir Emőné Zádor Márta dr.
Praznovszky Mihály 
Villangó István

2005 Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke
reszt

Némethy Tibomé

2005 Magyar Köztársasági Bronz Érdemke
reszt

Haralyi Ervinné 
Surányi Béla

2005 Széchényi Ferenc-díj
Gerő Gyula dr.
Szalai Ágnes 
Ungváry Rudolf

2005 Apáczai Csere János-díj
Komáromi Gabriella dr. [Fiola Pálné]

2005 Trefort Ágoston-díj
Horváth Jánosné dr.-né (Kristó Erzsébet)
Jáki László dr.
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2005 Wlassics Gyula-díj
Nagy Bertalanné 
Soltiné Radnics Magdolna 
Ziembiczki Erzsébet Ágnes

2005 Szinnyei József-díj
Bellémé Horváth Cecília 
Beniczky Pétemé 
Elekes Eduárdné 
Jónás Károly dr.
Murányi Lajos dr.
Plihál Katalin dr.

2005 Bibliotéka Emlékérem-díj
Büky Béláné dr.-né 
Czinkné Bükkösdi Valéria 
Haraszti Pálné 
Háry Pétemé 
Kovács Emil 
Lakatos András 
Müller Róbertné dr.-né 
Sipos Márta 
Szentesi Jánosné 
Tőzsér Istvánná

2005 Miniszteri Elismerő Oklevél
Koppány Endréné 
Szirtes Katalin

2005 MKE-emlékérem
Bajusz Jánosné 
Guszmanné Nagy Ágnes 
Hivatal Nándomé 
Lukovicsné Ramasz Edit 
Tóth Józsefné (Tóth Irén)
Tóth Lászlóné (Tóth Judit)

2006 A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje

Balogh Mihály 
Hajdú Géza dr.

2006 Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke
reszt

Húgai Tibomé
Tóth Istvánná (Kömyei Márta)

2006 Magyar Köztársasági Bronz Érdemke
reszt

Fülöp Katalin 
Gyergyádesz Lászlóné 
Sebestyén Katalin
Zsoldos Jánosné (Cselényi Gyöngyi)

2006 József Attila-díj
Grecsó Krisztián

2006 Széchényi Ferenc-díj
Dömyei Sándor dr.
Tóth Gyula dr.

2006 Trefort Ágoston-díj
Bakonyi Géza dr.

2006 Wlassics Gyula-díj
Kállainé Vereb Mária 
Kérési Tibor

2006 Szinnyei József-díj
Bakos Klára 
Bartos Éva dr.
Karbach Erika 
Krasznahorkai Géza 
Orosz Ágnes dr.
Oroszlánná Mészáros Ágnes

2006 Bibliotéka Emlékérem-díj
Arató Antal dr.
Domsa Károlyné dr.-né 
Hopp Gyózoné dr.-né 
Hubay László 
Kis Józsefné dr.-né 
Ormosi Anikó 
Pataki Miklósné dr.-né 
Soron László
Tóth Istvánná Kömyei Márta 
Vasas Lívia dr.

2006 MKE-emlékérem
Bajtai Mária
Budavári Klára
Fülöp Mária [Fülöp Gézáné]
Glosemé Szabó Györgyi
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Horváth Sándor Domonkos dr.
Nagy Zoltán

2007 A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje

Ambrus János

2007 Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke
reszt

Nyakasné Túri Klára 
Szecsei Lászlóné

2007 Széchényi Ferenc-díj
Celler Zsuzsanna dr.
Nagy Attila dr.

2007 Wlassics Gyula-díj
Bereczkiné Szendrey Éva 
Pillich László

2007 Szinnyei József-díj
Hegyközi Ilona 
Hernádi László Mihály dr.
Nagy László 
Pelle Sándor 
Pesti Ernő
Szabóné dr.-né Balogh Clarissa

2007 Bibliotéka Emlékérem-díj
Bánfalvi Lászlóné 
Beck Ivánné 
Biczák Péter 
Dán Krisztina 
Győrfi Csabáné 
Keveházi Katalin dr.
Koltay Klára dr.
Lukács Zsuzsanna
Poós Lászlóné Schmidt Veronika
Szilágyi Sándomé Zsigó Judit

2007 MKE-emlékérem
Barátné Hajdú Ágnes dr.
Bazsóné Megyes Klára 
Krasznai Mihályné 
Pálvölgyi Mihály dr.
Solmosi Márta [Solmosi(né) Lehotkai Márta]

Szivi Józsefné dr.

2008 A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje

Cserbák András dr.
Murányi Lajos dr.
Szabó Sándor dr.
Zala Pétemé

2008 Magyar Köztársasági Arany Érdemke
reszt

Kristóf Márta 
Soron László 
Varga-Sabján Gyula

2008 Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke
reszt

Kovács Ilona dr.
Maróti Istvánné

2008 Magyar Köztársasági Bronz Érdemke
reszt

Mayemé Baán Magdolna 
Zorkóczy Antónia

2008 Széchényi Ferenc-díj
Pojjákné Vásárhelyi Judit dr.
Ramháb Mária 
Szögi László dr.

2008 Bánffy Miklós-díj
Deák Sándor

2008 Szinnyei József-díj
Kégli Ferenc 
Keresztúri József 
Keszeiné Bárki Katalin 
Virágos Márta dr.
Wojtilla Gyuláné Salgó Ágnes dr.
Zselinszky Lászlóné

2008 Bibliotéka Emlékérem-díj
Csirmazné Cservenyák Ilona 
Dékány Zoltánná 
Hölgyesi Györgyi 
Kovács Éva
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Körmendy Kinga dr.
Moldován István 
Radnai Margit
Szabó Jánosné Taczman Mária 
Venyigéné Makrányi Margit

2008 Miniszteri Elismerő Oklevél
Simon Zsuzsanna 
Ugrin Gábomé

2008 MKE-emlékérem
Dajkáné Mészáros Mária 
Hangodi Ágnes dr.
Molnár Jánosné (Sándor Ilona)
Oláh Rozália 
Szilágyi Márta
Tilcsikné dr.-né Pásztor Ágnes

III. Kiegészítések az életrajzokhoz, 
életrajzi adatokhoz

Bakonyi Géza dr.
ft Szeged, 2007. ápr. 7.

Drahos Istvánné dr.-né Márton Katalin 
ft Szentendre, 2008. jan. 16.

Fallenbüchl Zoltán dr.
ft Budapest, 2006. jan. 12.

Frang József
ft Marcali, 2007. nov. 10.

Gönczi Imre
ft Budapest, 2005. aug. 22.

Hajdú Géza dr.
ft Szeged, 2007. dec. 31.

Halász Béla
ft Veszprém, 2005. márc. 26.

Horváth Mária Magdolna 
(Horváth Magdolna dr.)

ft Budapest, 2005. nov. 16.

Kányi Andrásné
ft Cegléd, 2008. máj. 20.

Kókay György dr.
ft Budapest, 2007. nov. 13.

Léces Károlyné Mesterházi-Nagy Márta 
ft Érd [?], 2006. jan. 8.

Lipták Pál
ü1 Békéscsaba, 2007. febr. 10.

Marót Miklós
ft Budapest, 2006. jan. 18.

Németh G.[éza] Béla
fi1 Budapest, 2008. szept. 5.

Ottovay László
ft Budapest, 2005. máj. 1.

Rády Ferenc
fi1 Budapest, 2007. máj. 16.

Rózsa György dr.
ft Budapest, 2005. dec. 17.

Ruzsás Lajosné dr.-né Faluhelyi Veronika dr. 
ft Pécs, 2005. nov. 29.

Széllé Béla dr.
ft Budapest, 2008. jan. 25.

Szopori Nagy Lajos [Sz. Nagy Lajos] 
ft Budapest, 2005. szept. 18.

Ugrin Gábomé
ft Budapest, 2008. nov. 16.

Vizi László
ft Körmend, 2008. jan. 19.

Weisz Gábor
ft Vác, 2007. márc. 16.

Zallár Andor dr.
ft Szeged, 2006. febr. 26.

Szerkesztette és összeállította: Gerő Gyula
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Könyvtár- és 
információtudomány

08/220
HERRERO SOLANA, V. - LIBERATORE, G.: Visibilidad internacional de 
las revistas iberoamericanas de Bibliotecología y Documentación = Rév. 
Esp.Doc.Cient. 31 .vol. 2008. 2.no. 230-239.p. Bibliogr.
Rés. angol nyelven

A könyvtár- és információtudomány ibero-amerikai folyóiratainak nemzet
közi jelenléte

Bibliometria; Folyóirat -könyvtári

Egy folyóirat minőségi megítélésének fontos eszköze annak nem
zetközi láthatósága, amit legegyszerűbben az arra való hivatkozások 
mennyiségével jellemezhetünk. A könyvtár- és információtudomány 
(KIT) ibero-amerikai (azaz ibériai-félszigeti és latin-amerikai) folyó
iratainak ilyen vizsgálatához a Web of Science szolgált forrásul.
A meglehetősen szerény végeredmény egyik oka, hogy a régió 
egyetlen szakfolyóiratát sem indexeli az ISI (Institute for Scientific 
Information). Az ISI-ben szereplő (hivatkozott) valamennyi (36) 
folyóirat 24 %-a két országból: Spanyolországból és Brazíliából
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származik. (Ez nem meglepő, hiszen több ko
rábbi vizsgálat már kimutatta, hogy a régió tu
dományos termésének javát -  a KIT területén 
(is) -  ez a két ország produkálja.)
A legtöbb hivatkozást (131 darabot, 37,5%) a 
Revista Espanola de Documentación Científica, 
majd a brazil Ciéncia da Informacäo (62,17,1%), 
a spanyol Boletín de la AN AB AD (30) és a 
Revista de Biblioteconomía de Brasilia (28) 
kapta. Közülük a legtöbb nemzetközi szerző 
a két brazil lapban publikál (a Cienc.Inform, 
szerzőinek majdnem 60%-a nemzetközi, 30%-a 
brazil, a többi a régióból való), a Rev.Esp.Doc. 
Cient. szerzőinek 30%-a nemzetközi, míg a 
B. AN AB AD szinte kizárólag hazai (spanyol) 
szerzőktől publikál.
Az R.B.Bras.-t kizárólag KIT-folyóiratok idézik, 
a Cienc.Inform. hivatkozásainak 80%-a is szak
mabéli, ugyanakkor a Rev.Esp.Doc.Cient. hivat
kozásainak több mint 40, a B.ANABAD hivat
kozásainak pedig 60%-a nem KIT-folyóiratokból 
származik. Világosan látszik, hogy a régiónak 
csak néhány szakfolyóirata van jelen láthatóan 
a nemzetközi szakirodalomban. Egyes országok 
olyan tanulságot is levonhatnak, hogy érdemes 
lenne néhány folyóiratból konszolidált, erős 
magot képezni, a nagyobb láthatóság és befo
lyás elérése érdekében. Hasznos lenne további 
vizsgálatokat végezni a hivatkozások tulajdon
ságairól (szerzők, témák stb. tekintetében), to
vábbá a hivatkozott cikkek arányáról a teljes 
cikkterméshez képest, és aWeb of Science-hez 
való alkalmazkodás lehetőségeiről.

(Mohor Jenő)

08/221
COSTAS, R. - BORDONS, M.: Desarrollo de un fíl- 
tro temático para la delimitación bibliométrica de un 
área interdisciplinar. El caso de Ciencias del Mar = 
Rev.Esp.Doc.Cient. 31.vol. 2008. 2.no. 261-272.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Tematikus szűrő egy interdiszciplináris terület biblio-

metríai lehatárolásához: a tengertudományok esete

Bibliometria; Gépi információkeresés; Információke
resési rendszer értékelése

A „tengertudományok”, mint interdiszciplináris 
szakterület, alkalmasnak látszott egy kísérlet 
végrehajtására. Az SCI, SSCI és AHCI adat
bázisokban 1994-2004 között szereplő spanyol 
szakirodalom visszakeresésén próbálták ki a 
szakterület körülhatárolásának két módját.
Az első a folyóiratok kiválasztásán alapul: az 
ISI (Institute for Scientific Information) tárgyi 
kategóriáit használva választottak ki 41 ocea
nográfiai, 40 halászati, 16, illetve 6 óceán- és 
tengermémöki folyóiratot és további 20 került 
be szakértők javaslatai alapján. A visszakere
sés eredményét teljesség és pontosság alapján 
értékelték. A teljesség mértéke a megtalált re
leváns dokumentumok száma az adatbázisban 
található releváns dokumentumokhoz képest, 
a pontosságot pedig a visszakeresett releváns 
dokumentumok és az összes eredményül kapott 
dokumentum hányadosa.
A körülhatárolás másik módja a „vegyes szűrő” 
alkalmazása volt, azaz a folyóiratok kiválasztá
sát kulcsszavak alkalmazásával kombinálták. Az 
első esetben igen magas (96%) pontosságot, ám 
meglehetősen alacsony teljességet (30%) értek 
el. A vegyes szűrő alkalmazása alacsonyabb 
pontosságot (69%), ám magasabb (közel 70%) 
teljességet eredményezett.
Tanulság: különösen interdiszciplináris szak
területek esetében nem lehet megelégedni a 
szakfolyóiratok nyújtotta körülhatárolással. 
Más folyóiratokban is jelennek meg az adott 
szakterületre vonatkozó, nagyhatású dokumen
tumok. Fontos tehát olyan kombinált szűrők ki
alakítása, amelyek lehetővé teszik a pontosság 
és a teljesség közötti egyensúlyt, ehhez fontos 
az adott terület szakértőinek közreműködése, 
véleménye is.

(Mohor Jenő)
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Információszervezés (information 
management)

08/222
HJORLAND, Birger: What is Knowledge Organiza
tion (KO)? = Knowl.Org. 35.vol. 2008. 2/3.no. 86- 
101.p. Bibliogr.

Mi a tudásszervezés?

Információszervezés

A tudásszervezés (Knowledge Organization 
=KO) körébe olyan tevékenységek tartoznak, 
mint a könyvtárakban, levéltárakban, adatbá
zis-építés során végzett dokumentumleírás, 
indexelés és osztályozás. Ezeket a tevékeny
ségeket könyvtárosok, levéltárosok, az egyes 
szakterületek szakértői és számítógép-algorit
musok végzik. A KO olyan tudományterület, 
amely ilyen tudásszervezési folyamatok (KÖP) 
természetével és minőségével, valamint a doku
mentumok, a dokumentumok reprezentációinak 
és a fogalmak szervezéséhez használt tudásszer
vezési rendszerekkel (KOS) foglalkozik. Több
féle történeti és elméleti megközelítés létezik a 
KO-ról, amelyek különböző nézeteket képvisel
nek a tudással, a megismeréssel, a nyelvvel és a 
társadalmi szervezettel kapcsolatban. E nézetek 
mindegyike különböző módon kísérli meg a vá
laszadást arra a kérdésre, mi a tudásszervezés. 
A könyvtárosok és információs szakemberek 
gyakran az új információtechnológia és szab
ványok alkalmazására koncentrálnak, és nem 
úgy tekintenek munkájukra, mint amihez az 
értelmezés és jelentéselemzés is hozzátartozik. 
Ez az oka annak, hogy a könyvtári osztályozást 
számos kritika éri a megfelelő intellektuális 
tartalom hiánya miatt. A hagyományos embe
ri tevékenységeknek egyre nagyobb kihívást 
jelent a számítógépes visszakeresési technika. 
Helyénvaló tehát megvizsgálni, a különböző 
megközelítések hogyan járultak hozzá a fogalom 
meghatározásához, a mostani kihívások mind

ezek újragondolására késztetnek. A tanulmány 
a KO értelmezését világos tudományelméleti 
alapokon adja meg.

(Autoref.)

08/223
OLIVER, Gillian: Information culture. Exploration of 
differing values and attitudes to information in organ
isations = J.Doc. 64.vol. 2008. 3.no. 363-385.p. 
Bibliogr.

Információs kultúra. A különböző információs érték
rendek és magatartások feltárása az intézmények
ben

Információhordozó; Információszervezés; Könyvtár- 
tudományi kutatás

A  Glasgow-i Egyetem munkatársának írása az 
információs kultúra fogalmának összehasonlító 
vizsgálatán keresztül arra keresi a választ, vajon 
léteznek-e különbségek a fogalom értelmezésé
ben a globalizált világ egyes területein működő, 
egyébként azonos funkciót ellátó intézmények 
-  esetünkben egyetemek -  információkezelési 
gyakorlata között.
Az információs kultúrát, vagyis az egyének 
egymás közötti, szakmai információval kapcso
latos, szervezeti keretekben lezajló interakcióit 
nagymértékben meghatározza az információnak 
tulajdonított érték, a hozzá való viszony. Egy 
klasszikus modell alapján ezt legjobban a po
litikából vett fogalmakkal írhatjuk le: eszerint 
információs föderalizmus, feudalizmus, mo
narchia, anarchia (illetve technokratikus utópia) 
egyaránt létrejöhet a vezetői szándék, a szervezet 
tagjainak egymás közötti munkastílusa nyomán. 
Hatékonyabban tud dolgozni egy közösség, ha 
meg tudja válaszolni a további kérdéseket is: hol 
keletkezik az információ a kommunikáció folya
matában; hol válik belőle metaadat, és hogyan 
lesz megragadható a munkacsoport más tagjai 
számára; a vállalkozáson belül hol szervezik az 
információt; végezetül: hogyan válik hozzáfér
hetővé a szélesebb környezet számára.
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Egy, az IBM által a világ 50 országában lefut
tatott felmérés ugyancsak 4 markáns modell 
meglétét rajzolta ki néhány évvel ezelőtt. A 
személyek közötti hierarchikus különbsége
ket, a bizonytalansági tényezők kivédését célzó 
technikákat, az egyéni/kollektív, vagy férfi/női 
relációkat, illetve a rövid/hosszú távú tervezést 
figyelembe véve beszél Hofstede „piramis”-, 
„piac”-, „jól olajozott” és „családi” modellek
ről. És mindezt tovább árnyalhatják az egyes 
nemzeti sajátosságok.
A szerző tanulmánya ezután tér rá tulajdonkép
peni saját témájára: egy ausztrál, egy hongkongi 
és egy németországi egyetem könyvtári alkal
mazottai között végzett vizsgálat eredményeire. 
Előzetesen minden egyes esetben felvázolja az 
adott országnak az információkezelésre vonat
kozójogszabályi környezetét, a felsőoktatásban 
uralkodó állapotokat -  vagyis magát a „rend
szert”. A kapott válaszok alapján a legszerve
zettebb munkafolyamatokkal a német kollégák 
büszkélkedhetnek: könyvtáruk információkeze
lése közelít az optimális föderalizmus-modell- 
hez, amelyben csupán néhány elem van meg
határozva központilag, a többi az egyes részek 
közötti kapcsolattartáson, azok önálló döntésein

múlik, előmozdítva ezáltal a folyamatos kom
munikációt. Legelevenebb kapcsolatra kétségkí
vül a kelet-ázsiai intézményben van lehetősége 
a diákoknak, mivel ott például napi 24 órában 
foglalkoznak kéréseikkel -  ám ez a közvetlenség 
nem mindig bizonyul pozitívumnak, ha a teljes 
szisztéma hatékonyságát tekintjük irányadónak. 
S végül az ausztrál példa, ahol a vizsgálat átme
neti állapotot talált -  míg az egyetem rendszere 
leginkább az „informális anarchia” címkéjével 
jellemezhető, a könyvtár ebből a szempontból 
üdítő oázisnak látszott, világosan elhatárolt fel
adatkörökkel és a hallgatók érdekeit szem előtt 
tartó szolgáltatásokkal.
A dolgozat írója az alábbi pontokban látja azokat 
a közös tényezőket, hangsúlyokat, amelyek az 
egyes országok információkezelési gyakorlatá
ban megmutatkoznak: a társadalmi, valamint a 
szervezetei kívánalmak felismerése és elfoga
dása ezen a téren; az információ megosztásá
hoz fűződő viszony; az információtechnológia 
hasznosítása; bizalom az írásos dokumentáció
ban, valamint a kommunikáció kontextusának 
megválasztása.

(Vasbányai Ferenc)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Nemzetközi könyvtárügy

08/224
LOR, P. J. - BRITZ, J. J.: Challenges of the ap
proaching knowledge society. Major international is
sues facing LIS professionals = Libri. 57.vol. 2007. 
3.no. 111-122.p. Bibliogr.

Kihívások a tudástársadalom megvalósítása során: 
milyen nemzetközi témákkal foglalkozzanak a könyv
tárosok és információs szakemberek?

Egyesület-könyvtári-nemzetközi; Információs társa

dalom; Könyvtárosi hivatás; Nemzetközi szervezet; 
Tájékoztatási politika

Az  információs társadalommal foglalkozó csúcs- 
találkozót (World Summit ont the Information 
Society=WSIS) követő időszak munkálataival 
összefüggésben a tanulmány a következő kérdé
sekre próbál választ adni: miért kell a könyvtá
rosoknak és információs szakembereknek részt 
venniük a nemzetközi támogatási programban? 
Milyen nemzetközi témákkal kell foglalkozniuk 
a könyvtárosoknak? Különös figyelmet szentel 
a könyvtárosok érdekeit képviselő legfőbb nem
zetközi szervezet, az IFLA szerepének és a 11
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pontból álló WSIS „cselekvési irányokénak, 
amelyet a 2003-as genfi „Cselekvési terv” vázolt 
és amelynek mentén a jelenlegi munka folyik. A 
tudástársadalom fogalmát, pontosabban annak 
négy kritériumát -  az információs és kommu
nikációs technológiai (IKT) infrastruktúrát, az 
információtartalmat, az emberi szellemi kapaci
tást és a szolgáltatási infrastruktúrát -  használja 
keretként a felsorolt kérdések megválaszolásá
hoz. Röviden bemutatja ezeket a területeket és a 
WSIS eredményeit, ezután pedig azokat a nem
zetközi témákat ismerteti részletesen, amelyek
kel a könyvtárosok és információs szakemberek 
folyamatosan szembesülnek.

(Autoref.)

08/225
AQILI, Seyed Vahid - MOGHADDAM, Alireza Isfand- 
yari: Bridging the digital divide. The role of librarians 
and information professionals in the third millennium 
= EI.Libr. 26.vol. 2008. 2.no. 226-237.p. Bibliogr.

A digitális szakadék áthidalása. A könyvtárosok és 
az információtudományi szakemberek szerepe a 
harmadik évezredben

Információs társadalom; Könyvtárosi hivatás

A tanulmány azt mutatja be, hogyan vált a „di
gitális szakadék” -  amely olyan elavult kifeje
zésekből származik, mint az „információval ren
delkező és nem rendelkező”, az „információban 
gazdag és információban szegény”-  általánosan 
használt szóképpé. A digitális szakadék olyan 
dimenzióival foglalkozik, amelyek a könyvtárak 
szolgáltatásait és feladatkörét egyaránt érintik. 
Kiemeli a könyvtárosok és információs szak
emberek szerepét a digitális szakadék áthida
lásában, elemezve a szakirodalomban szereplő 
definíciókat, a befolyásoló tényezőket, és az 
intemethasználók jellemzőit. A könyvtárak a di
gitális szakadék megoldásában az egyik legfon
tosabb társadalmi szereplők, és hozzájárulnak a 
demokratikus társadalom megvalósulásához. A 
könyvtárosoknak gyakorlatias megközelítésben

újra meg kell tervezniük és határozniuk szol
gáltatási kínálatukat használóik számára. Fel 
kell mérniük a rendelkezésükre álló informá
ciótechnológiai eszközöket és szolgáltatásokat, 
hogy megállapítsák, melyek alkalmazhatók a 
hatékonyabb könyvtári szolgálat teljesítéséhez. 
Ezenkívül a politikusoknak végig kell gondol
niuk, mennyire létfontosságú szerepet játszanak 
a könyvtárak a tudásalapú társadalom és a fenn
tartható fejlődés megvalósításában.
A tanulmány alapvetően a szerzők álláspont
ját tükrözi, így a könyvtárosok és információs 
szakemberek valódi szerepének tisztázásához 
további vizsgálatokra van szükség, elsősorban 
a fejlődő és fejlett országok összehasonlító ku
tatására, ahol eltérő a digitális szakadék mértéke 
és értelmezése.

(Autoref. alapján)

08/226
CHOEMPRAYONG, Songphan: Closing digital di
vides. The United States’ policies = Libri. 56.vol. 
2006. 4.no. 201-212.p. Bibliogr.

Az USA információpolitikája a digitális szakadék 
megszűntetésére

Használói szokások; Információs társadalom; Infor
mációtechnológia; Számítógép-hálózat; Tájékozta
tási politika

Az információtechnológia elterjedése óta az in
formáció birtokosai és nélkülözői közötti sza
kadék folyamatosan nő. A „gazdag” gazdagabb 
lesz, a „szegény” szegényebb. Ez a helyzet az 
egyén és a társadalom kapcsolatára jellemző kü
lönböző tényekből adódik. Szinte hihetetlen, de 
még az információtechnológia területén vezető 
országokban is, mint az Egyesült Államok, lé
tezik a digitális szakadék számtalan formája és 
aspektusa. A cikk részletesen bemutatja, hogyan 
kezeli az Egyesült Államok ezeket a kérdéseket, 
és hogyan születik nemzeti információs politika 
a digitális szakadék megszüntetésére.

(Autoref.)
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Nemzeti könyvtárügy

08/227
BENRUBI, David-Jonathan: Un regard sur le livre et 
les bibliothéques au Pérou = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 
2008. 3.no. 84-92.p. Bibliogr. lábjegyzetben.
Rés. angol, német és spanyol nyelven

A perui könyvkiadás és a könyvtárak helyzete

Egyetemi könyvtár; Könyvkiadás és könyvkereskede
lem; Közművelődési könyvtár; Nemzeti könyvtár

Latin-Amerika gazdasági fejlődést mutató, ter
mészet- és társadalomföldrajzi szempontból he
terogén országa a 28 millió lakosú Peru. Amikor 
a szerény méretű helyi könyvkiadást, a mind a 
termékek, mind a terjesztés színvonalát illetően 
egyenetlen piaci kínálatot, vagy a közel 90%-os 
írástudatlanság helyzetét vizsgáljuk, a 2003-ban 
elfogadott „könyvtörvényt” fontos állomásként 
kell értékelnünk. Ez írta elő pl. a már 1995-ben 
regisztrált ISBN szám használatát, valamint a 
könyvek és az olvasás népszerűsítését szorgal
mazó Promolibro nevű szervezet létrejöttét. Mi
vel a könyvesboltok több mint a fele Limában 
van, s a jelentős importot lebonyolító könyv
kereskedelem Miraflorés és San Isidro gazdag 
negyedeibe koncentrálódik, a Libros Peruanos 
egyesület könyvkiadói és könyvterjesztői tevé
kenységét annál inkább értékelnünk kell. Ez az 
egyesület közvetítő szerepet tölt be a könyves 
szakma szereplői között és az ország középső 
területein hiányzó könyvesboltokat igyekszik 
pótolni távolsági terjesztéssel.
Peruban a könyv drága, és kevesen tudják megfi
zetni. A könyvek többségét import útján szerzik 
be kényszerűségből, ami jelentősen megnöveli 
az eladási költségeket.
A könyvtárak helyzete és működése a könyvpi
ac állapotát tükrözi. Közkönyvtárak alapítását 
egy 1875-ös rendelet írta elő, de a magángyűj
teményből létrehozott Perui Nemzeti Könyvtár, 
amely inkább csak a legnagyobb a közkönyvtá

rak között, már 1821 -tői működik. 1984 óta gon
dozza és építi a könyvtárak nemzeti hálózatát, 
szakmai segítséget nyújt a városi könyvtáraknak, 
részt vesz az 1822-ben alapított, de csak 1998 
óta működő kötelespéldány-szolgáltatásban, 
a statisztikai adatszolgáltatásban. A nemzeti 
könyvtár új épületét 2006-ban adták át, uszodája 
is van, és ezzel egyedülálló a világon. Mégsem 
vonzó mint munkahely, az alacsony fizetés miatt 
permanens munkaerőhiánnyal küszködik.
A perui könyvtártörténet számon tartja az aré- 
quipai köz-, és a San Marcosi egyetemi könyv
tárat, amelyek az állományukról az 1900-as évek 
elején katalógust adtak ki.
A 21. század kezdetén a közkönyvtárakat három 
csoportba oszthatjuk: a vidéki nagyvárosok, 
Lima gazdag kerületei és a vidék, illetve a kül
városok könyvtárai. A cuzcoi, vagy a cajamarcai, 
tipikus vidéki nagyvárosinak mondható. A 
cuzcoi közkönyvtár vezetője 15 hivatalnokkal 
dolgozik az intézményben, akik mindannyian 
a gyakorlatban tanulták ki a mesterséget. Mivel 
vidéken nincs könyvtárosképzés, egyetlen köz
könyvtár (a limait kivéve) sem alkalmaz dip
lomásokat. A távoktatás lenne a megoldás, de 
ezen a téren még nem történt előrelépés. Az ol
vasóközönség főleg iskolásokból, egyetemisták
ból és nyugdíjasokból áll. Állományuk (amely 
Cajamarcában 18500, Cuzcoban mintegy 40 
ezer kötet) gyarapítása stagnál, folyóirat-gyűj
teményük kritikus helyzetben van. A fejlesztés 
a könyvtárigazgató politikai hovatartozásán is 
múlik. A szerzeményezés alapja az adomány, 
amelyeket magánkönyvtáraktól, szerzőktől, a 
Nemzeti Könyvtártól, vagy külföldről (Spanyol- 
országból) kapnak, illetve a csere. Ilyen siralmas 
helyzetben egyre inkább felértékelődik az elekt
ronikus dokumentumok szerepe.
Ettől lényegesen jobb a helyzet a limai Mira- 
florés-ben, ahol a mintegy 40 ezres állomány 
alapja ugyan szintén az adományozás, de az 
igazgatónő 3 diplomás és 5 asszisztens vég
zettségű könyvtárossal dolgozik együtt. Peru
ban a két legismertebb felsőoktatási intézmény 
a San Marcosi Nemzeti Főegyetem és a Pápai 
Katolikus Egyetem (Católica). A San Marcosi
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az amerikai kontinens legrégebbi egyeteme, s 
hallgatói a társadalom alsó és középosztályából 
kerülnek ki. A könyvtára 4 emeletnyi, az olva
sótermek 550 látogató befogadására képesek. 
400 férőhelyes előadóterme és kiállítóterme is 
van. A biztonságos raktárban mérhető a levegő 
nedvességtartalma és a hőmérséklet. A közpon
ti könyvtár -  amelynek saját szerzeményezési 
költségkerete van, és a helyi könyvesboltok ka
talógusai alapján vásárol -  2006-ban 9 millió lá
togatót regisztrált az internetes oldalán. Akitűnő 
oktatást nyújtó Católicának 9 könyvtára van, de 
csak a központi az, amely gyarapít, katalogizál. 
Évente kb. 600 ezer dollárért vásárol, ezen belül 
mintegy 300 ezer dollárt költ elektronikus vagy 
papír alapú periodikára.
Ajelenlegi perui könyvtáros-generáció a „retori
ka” generációjának tartja magát, és ez a megfo
galmazás alapvetően a politikai erőkhöz fűződő 
viszonyukat tükrözi. Könyvtárosképzés ez idő 
szerint a katolikus egyetemen és az állami fel
sőoktatásban folyik. A fizetős egyházi oktatásra 
kevesen jelentkeznek, az állami kurzus ötéves, 
és viszonylagos népszerűségét a biztos elhelyez
kedés garantálja. Ösztöndíj viszont nincs, ezért 
kevesen fejezik be mind az öt évet. Az alacsony 
bérezés miatt a szakmának nincs presztízse, ke
vés a szakember és az oktató.

(Bereiné Vasas Andrea)

Lásd még 252

Együttműködés

08/228
MASKELL, Catherine A.: Consortia. Anti-competitive 
or in the public good? = Libr. Hi Tech. 26.vol. 2008. 
2.no. 164-183.p. Bibliogr.

A konzorcium: versenyellenes vagy a közjót szolgáló 
megoldás?

Együttműködés -belföldi; Felsőoktatási könyvtár;

Publikálás -tudományos kiadványoké

A tanulmány arról a kutatásról számol be, amely 
a felsőoktatási könyvtári konzorciumok tevé
kenységének hatását vizsgálta a tudományos 
publikálási ciklusra. Félig strukturált interjúk 
segítségével 30 kanadai egyetemi könyvtárost 
és 6, az egyetemi könyvtárak finanszírozásával, 
szerzői joggal és versenypolitikával foglakozó 
kormányzati szerv képviselőjét kérdeztek meg 
a konzorciumok tevékenységéről a tudományos 
publikálás tágabb környezetében a piacgazdaság 
és a közjó ellentétes perspektívájából. Az egye
temi könyvtárosok a konzorciumok tevékenysé
gét úgy látják, mint ami támogatja az egyetemi 
könyvtárak „közjó” szerepét az információhoz 
való egyenlő és akadálytalan hozzáférés meg
teremtésében. Úgy vélik, a konzorciumok a 
könyvtárak számára a forrás- és a szakértelem 
megosztásának eszközei. A kormányzati szervek 
képviselőinek véleménye szerint a konzorciumi 
tevékenység a piacgazdaság stabil részévé vált, 
kiegyenlíti a könyvtárak és a kiadók közötti 
játékteret, és lehetőséget ad a könyvtáraknak 
költségvetésük bővítésére. A kutatás egyedül
álló volt a kanadai állami finanszírozású egye
temek helyzet mek bemutatására, bár az egye
temi könyvtárosoknak csak egy szűkebb körére 
terjedt ki. Az eredmények azt tükrözik, hogy a 
könyvtárosokat, a pénzügyi kormányszerveket 
és politikai döntéshozókat jobban meg kellene 
ismertetni a konzorciumok céljaival és előnye
ivel.

(Autoref. alapján)

Lásd még 242, 252, 283

Jogi szabályozás

08/229
DZIGO, A.A.: Zakonodatel’noe obespecenie obaza- 
tel’nogo ekzemplára dokumentov = Bibliográfia. 
2008. 3.no. 23-25.p.
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A dokumentumok kötelespéldányainak törvényi biz
tosítása

Jogszabály -könyvtárügyi; Kötelespéldány

A kötelespéldányról szóló törvény módosítása
it és kiegészítését tartalmazó új törvényt 2008 
márciusában írta alá az Orosz Föderáció elnö
ke. Az új törvény célja az volt, hogy összhang
ba hozzanak három korábbi, a kötelespéldány- 
szolgáltatást érintető jogszabályt. Eltérő volt 
azoknak a szervezeteknek a köre, amelyekre 
a törvények kiterjedtek, nem volt egyértelmű, 
mely könyvtárak, illetve információs központok 
kapnak kötelespéldányt és hányat. A Jelcin El
nöki Könyvtárral (Prezidentskaá bibliotéka im. 
B. N. El’cina) bővült a kör, egy 2007. évi elnöki 
rendelet értelmében ez a könyvtár a könyvtári 
rendszer összefogója, és az elektronikus kiad
ványokból részesül.
Megoldandó probléma volt az ún. fizetett 
kötelespéldány. A mára már elévült fogalom a 
hiánygazdálkodás idejéből származik, amikor a 
könyvtárak a központi könyvtárellátón keresz
tül jutottak a könyvekhez. Ezért ezt a fogalmat 
törölni kell a törvényből. Új fogalomként kell 
felvenni viszont a szabványok központi táro
lását, ami korábban nem szerepelt a törvény
ben. Pontosították az elektronikus kiadványok 
körét, kivették a számítógépes programokat és 
adatbázisokat, mivel ezeket különböző szer
vezetek gyűjtik és tárolják. Kiegészítették a 
kötelespéldány rendszerének céljait a központi 
katalogizálással és a felhasználók számára biz
tosított hozzáféréssel. Kijelölték azokat az in
tézményeket, amelyek az országos bibliográfiai 
számbavétel feladatát látják el.
A törvény felülvizsgálata folytatódik, a követ
kező lépés az elektronikus kiadványok körének 
bővítése. A javasolt típust, a nyomtatott kiad
ványok elektronikus szövegtükrét (nyomdai 
eredetijét) azonban a szakemberek nem tartják 
megfelelőnek.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 251

Könyvtárosi hivatás

08/230
EZOVA, S.A.: Kommunikativnaa kompetencia biblio- 
tecnogo specialista = Naucn.Teh.Bibl. 2008. 4.no. 
100-107.p. Bibliogr. 15 tétel.

A könyvtáros kommunikációs kompetenciája

Kommunikáció -használókkal; Kommunikáció -sze
mélyzeten belül; Könyvtárosi hivatás; Könyvtáros
képzés -felsőfokú

Az oktatás fejlesztésére irányuló 2006-2010. évi 
oroszországi szövetségi célprogram koncepciója 
előirányozza az általános és felsőfokú képzésben 
a kompetenciákra épülő új képzési szabványok
nak, továbbá a szakirányok és a felsőfokú szak
képzésben szerezhető szakmák új jegyzékének 
a bevezetését. A felsőfokú szakképzés céljai kö
zött fontos helyet foglal el az információs-kom
munikációs képzés.
A szabványtervezet a személyiség nevelése terén 
számos emberi tulajdonság alakítását irányoz
za elő, mint a céltudatosság, a munkaszeretet, 
felelősségtudat stb. A pszichológiai-pedagógi
ai feladatok között szerepel a kapcsolattartás 
társadalmi-pszichológiai elveinek alkalmazása 
könyvtári-információs környezetben. A szab
ványtervezetben szereplő meghatározás szerint a 
kompetencia az ismeretek, készségek és szemé
lyes tulajdonságok alkalmazásának képességét 
jelenti meghatározott területen folytatott ered
ményes tevékenységben. A kompetenciák lehet
nek általánosak és szakmaiak. Az általános kom
petenciák, ezen belül az általános tudományosak 
között szerepel a társadalmi-kulturális párbe
szédre való felkészültség. A társadalmi-szemé
lyiségi és az általános kulturális kompetenciák 
között a hangsúlyt a társadalmi viszonyok kul
túrájának elsajátításához szükséges képességre 
helyezik. Egy könyvtárosnak különösen fontos, 
hogy sokféle módon tudjon kapcsolatot építeni 
az olvasókkal és a nem olvasó látogatókkal, a
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munkatársaival, az irányító szervezetekkel stb. 
Mivel az élet a kapcsolatokból, a kommuniká
cióból áll, az ember alapvető kompetenciája a 
kommunikáció, életminőségét ennek fejlettségi 
szinte határozza meg.
Ha a kapcsolatépítést a percepció, az interakció 
és a kommunikáció egységeként közelítjük meg, 
akkor a kompetenciákat is percepciós, interaktív 
és kommunikációs fajtákba sorolhatjuk. A kom
munikációs kompetencia alapját a párbeszédre 
való készség jelenti. A szakirodalom alapján 
a szerző arra a következtetésre jutott, hogy az 
ember kommunikációs kompetenciája magában 
foglalja képességét arra, hogy ismereteit, kész
ségeit és személyes tulajdonságait alkalmazza 
a hagyományos és virtuális együttműködésben 
történő közlése során, a kapcsolatok építésekor, 
a viselkedési taktika kiválasztásakor és a part
nerrel folytatott kapcsolatok formáiban.
A korszerű közkönyvtárak a kapcsolatépítés, a 
szabadidő eltöltése, az interkulturális kapcsola
tok stb. központjaivá alakulnak át, tevékenysé
güket sokféle hagyományos és virtuális kapcso
lat kíséri, ami a kompetenciák sokféleségében 
jelenik meg. A kommunikációs kompetencia 
az ember születésétől kezd alakulni, a család
ban, a gyermekintézményekben, iskolákban 
végbemenő kommunikációs szocializálódás- 
sal. A felsőfokú képzés során a kommunikációs 
kompetencia fejlesztése intenzíven folytatódik 
a hallgató szakirányú képzésének megfelelő
en. A könyvtárosképzésben a kommunikációs 
kompetencia alakítása a következő tárgyakban 
szerepel: könyvtári-információs szolgáltatás, 
a tudományos kutatások alapjai, a könyvtáros 
kapcsolatai, könyvtárosetika, interkulturális 
kommunikáció a könyvtárban.
Fontos, hogy a leendő könyvtárosok is megért
sék kommunikációs kompetenciájuk fejleszté
sének célszerűségét, fontosságát. A kommuni
kációs kompetencia konkrét helyzetekben je
lenik meg, szerepjátékok, könyvtári gyakorlat, 
gyakorlati foglalkozások alapján lehet értékelni. 
Az a tény, hogy a könyvtárosképzésbe állami 
szinten bekerül a kompetenciák, köztük a kom
munikációs kompetencia fejlesztése, jelentősen

hat a képzésre, és ezen keresztül a könyvtári-in
formációs tevékenység minőségére.

(Viszocsekné Péteri Éva)

08/231
MATARAZZO, James M. - MIKA, Joseph J.: How 
to be popular? = Am.Libr. 37.vol. 2006. 8.no. 38- 
40.p.

Hogyan legyünk népszerűek? Könyvtáros oktatók 
ötletei a fiatal szakemberek megnyerésére

Könyvtárostoborzás; Könyvtáros-utánpótlás; Könyv
tárosihivatás

A  U.S. Bureau o f Labor Statistics 2006 már
ciusában közzétett adatai szerint 2012-ig több 
foglalkozás is hiányszakma lesz az Egyesült 
Államokban. A közzétett lista harmadik helyén 
(a mozdonyvezetők mögött és a kamionsofőrök 
előtt) a könyvtárosok szerepelnek. 
Megoszlanak arról a vélemények, hogy tény
leg lesz-e munkaerőhiány; többen a képzési 
számok radikális emelését javasolják, míg má
sok az elhelyezkedés nehézségeiről számolnak 
be. Megint mások a nyugdíjba vonulók magas 
száma miatt húzzák meg a vészharangot. Mi az 
igazság?
A hetvenes években a könyvtárosok átlagéletko
ra 45 év volt, és ez a következő húsz évben sem 
változott, ugyanakkor 9000 könyvtáros még 65 
éves korában sem ment nyugdíjba. Napjainkban 
viszont az alábbi tényekkel kell szembesülni az 
Egyesült Államokban:
-  62 év a nyugdíjkorhatár, de erősen visszaesett 

a „továbbszolgálók” száma;
-  a végzősök száma ugyan állandó, de az át

lagéletkor 35 év (!), csak 11,7% fiatalabb 25 
évesnél;

-  az 56 akkreditált képzőintézmény végzősei 
elméletileg sem képesek pótolni a nyugdíjba 
menőket;

-  2002-ben 45 éves vagy ennél idősebb volt a 
könyvtárosok 60%-a (számukat 190 és 205 
ezer közöttire becsülik).
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Az okok is sokrétűek:
-  az elmúlt két évtizedben kevesen választották 

a könyvtár- és tájékoztatástudományi képzést 
(az alacsony bérek, a szakma alacsony tekin
télye stb. miatt);

-  a végzősök közül sokan nem könyvtárakban 
helyezkedtek el;

-  sokan csak később, második vagy harmadik 
életpálya-lehetőségként választják a könyv
tárosságot;

-  a demográfiai hullámvölgy is érezteti hatását 
(1946 és 1964 között 76 millió, 1964 után csak 
46 millió volt a születések száma);

-  mindössze 5000 végzőssel lehet évente szá
molni, noha sokkal többen iratkoznak be.

A szerzők, akik maguk is képzőintézmények 
vezetői (Bostonban, illetve Detroitban), a meg
oldás kulcsát az alábbiakban látják:
-  a régi munkatársak megtartása és újak tobor

zása (jó munkakörülmények, vonzó egész
ségbiztosítási program és rugalmas munkaidő 
biztosításával),

-  a meglévő munkatársak mentorálása minden 
szinten (megfelelő vízió kimunkálása),

-  előléptetési program kidolgozása,
-  a diák asszisztensekkel való foglalkozás,
-  számítástechnikát hallgatók számára könyvtári 

gyakorlatok szervezése (utánpótlás).
Nagyon fontos az is, hogy hivatásunkat sohasem 
becsméreljük: ha magunk is hiszünk abban, hogy 
munkánk érdekes és izgalmas, lelkesedésünket 
mások is átérzik majd.

(Murányi Lajos)

08/232
BRYSON, Liz: Humor deficit. A librarian’s guide to 
being funny and competent = Sci.Technol.Libr. 28. 
vol. 2008.1/2.no. 87-99.p. Bibliogr.

Hogyan legyen a könyvtáros humoros és egyben 
kompetens

Kommunikáció -személyzeten belül; Könyvtárosi hi
vatás; Munkahelyi légkör

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

Egy csillagász mondta egyszer: sosem láttam 
még olyan könyvtárat, ahol az olvasóknak kel
lett rászólni a könyvtárosra, hogy „vegyen visz- 
sza kicsit”. Ugyanis „a nevetésem közismert, 
hangos, harcias, és kifejezetten jellemző rám”
-  mondja a szerző, aki a Canada-France-Hawaii 
Telescope (CFHT) csillagászati kutatóintézet 
könyvtárosa, és rendkívül fontosnak tartja a jó 
munkahelyi légkört.
A munkahelyi klíma jelentős hatással van a 
teljesítményre. Kutatások szerint egy vállalat 
eredményessége 20-30%-ban függ ettől. A dol
gozók kiégettsége 85%-ban a kollégákkal való 
elégtelen kapcsolatra vezethető vissza. A jó 
személyzetisek pedig tudják, hogy a humorér
zék olyan tulajdonság, amely segít az emberek 
közti kapcsolatok kiépítésében és karbantartá
sában, a humor oldja a stresszt, és kifejezetten 
hasznos eleme például az értekezleteknek. Egy 
vidám és sikeres könyvtáros serkentő tényező 
lehet a szervezet életében, a produktív környe
zet létrejöttében.
AHawai-szigetek a világ egyik legelszigeteltebb 
része. A megrendelt folyóiratok például hagyo
mányos postai úton, hajóval 6-8 hét alatt érkez
nének meg a könyvtárba. Az információáramlás 
meggyorsítása kezdettől nagy probléma volt a 
szerző számára. Akkor közel s távol a szerző volt 
az egyedüli csillagászati szakkönyvtáros. Ma hét 
könyvtáros szolgálja a csillagászokat Hawain. 
Az ALOHA (Astronomy Librarians of Hawaii
-  http://www.ifa.hawaii.edi/aloha_library), és 
negyedévenkénti összejövetelek segítségével 
dolgoznak együtt, osztják meg tapasztalataikat, 
nyújtanak egymásnak segítséget. Már a kezdet 
kezdetén építeni kezdte szakmai kapcsolatait, 
tagja lett az SLA (Specific Libraries Association) 
Csendes-óceáni szekciójának is. Kollégáival 
nemcsak szakmai a kapcsolata, együtt já r
nak hegyet mászni, kempingezni, felfedezni 
Kahoolawe lakatlan szigetét.
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Egy igazán jó példa arra, hogyan is törhet ki egy 
könyvtáros az elszigeteltségből, a csillagászati 
tezaurusz összeállítása, amelyet nyolc, külön
böző államban élő szakkönyvtáros -  köztük a 
szerző -  kezdett építeni 1987-ben. 1992-ben 
bemutatták az SLA éves konferenciáján. Ezután 
egy európai körút során kilenc csillagvizsgáló
ban tizenhét könyvtárossal találkoztak, és a ve
lük megindult együttműködés eredményeképp 
1995-ben soknyelvűvé vált a tezaurusz. Online 
környezetben fordították le francia, olasz, spa
nyol és német nyelvre.
A távolságokat legyőző sikeres együttműködés 
másik jó példája az a konferencia-előrejelző, 
amelyet 1987-ben indított a szerző. A nemzet
közi szakmai eseményekről havi naptárat állí
tott össze, amelyre oly nagy lett az igény, hogy 
hamarosan hatszáz intézmény kérte tőle. Nem
sokára már nem postai úton, hanem egy FTP 
szerver segítségével osztotta meg velük, majd 
1993-ban a Mosaic web böngésző, egy kanadai 
és egy hawai csillagász, valamint a szerző ösz- 
szefogásának köszönhetően még könnyebben 
hozzáférhetővé vált az érdeklődők számára. Ma 
napi harmincezer a látogatója van.
Kutatások kimutatták, hogy azok a dolgozók, 
akik jól érzik magukat a munkahelyükön, kre
atívabbak, határozottabban hozzák meg dönté
seiket, jobban tudnak együttműködni kollégá
ikkal, ritkábban betegek. A humor hozzásegít 
a jobb kommunikációhoz és közérzethez. A 
CHFT „mantrája”: „jobban érzed magad, mikor 
játszol”, ezért az intézmény számos alkalmat te
remt a kötetlen találkozásokra, könnyed megbe
szélésekre. Ilyen a havonta két alkalommal meg
tartott Astralaunch. Ilyenkor egy-egy kolléga 
mutat be prezentációt, amelyet ebéd követ. Egy 
könyv nyomán a szerző egy csillagásszal együtt 
a tengeri héjas állatokról adott elő, kitérve az 
állatok jogaira, a művészetben való megjelené
sükre, a szexre, és az alacsony dollárárfolyamra 
is. Mindezt tenger gyümölcseiből készült ebéd 
követte és az egésznek hatalmas sikere volt -  
ezért folytatását tervezik.
A szerző a könyvtári gyakorlatban is gyakran 
él a humor eszközével. Az elveszett könyvek

visszaszerzésére a következő üzenetet tűzte ki: 
„Könyvek hiányoznak a könyvtárból! Keressük 
a bűnösöket! Vigyázat, ennek a könyvtárnak egy 
harcedzett könyvtáros a gazdája.” Alá pedig azt 
az oklevelet biggyesztette, mely igazolja, hogy 
barna öves cselgáncsozó. Azóta egyszer sem volt 
problémája a vissza nem hozott könyvekkel.
A gyorsan változó technikai, gazdasági, poli
tikai körülmények között a könyvtárosoknak 
stratégiai gondolkodásúnak, proaktívnak és in
novatívnak kell lenniük. A szerző eddigi mun
kája során megbizonyosodott arról, hogy ha a 
munka és szórakozás nem ellentétei egymásnak, 
hanem egymás kiegészítői, sokkal jobb ered
ményeket lehet elérni -  ezt ajánlja kipróbálásra 
mindannyiunknak.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 225, 246, 271

Oktatás és továbbképzés

08/233
YONTZ, Elaine: Be outstanding in your fieldwork = 
Am.Libr. 39.vol. 2008. 6.no. 56-59.p.

Hogyan szervezhetjük meg kiválóan a gyakornokok 
fogadását?

Gyakorlati képzés

Az USA-ban a könyvtáros hallgatók gyakor
lati képzésére a legtöbb, ALA által akkreditált 
mesterképzés keretében sor kerül. Ennek során 
a hallgatók egy bizonyos óraszámot valódi, mű
ködő könyvtárakban töltenek, hogy kiderítsék, 
hogyan alkalmazhatják elsajátított elméleti tu
dásukat a gyakorlatban. Sokuk számára a szak
mai gyakorlat, egy könyvtár belső életével való 
ismerkedés meghatározó a későbbi munkavál
lalásuk során.
Az összes könyvtártípusban fogadnak szakmai 
gyakorlatra hallgatókat, a legkülönbözőbb szak
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mai területeken, lehetőség szerint a hallgató ér
deklődéséhez igazítva. A szakmai gyakorlatra 
érkezők fogadása a könyvtár számára is előnyös, 
mert a hallgatók friss szemmel észreveszik a vál
toztatást igénylő, problémás területeket. Ugyan
akkor sokféle hasznos munkát is elvégeznek, de 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a hallgatók fő 
célja az ismeretek bővítése.
A gyakorlatvezetőnek kitüntetett szerepe van: 
ő irányítja a hallgató munkáját, és a háttérben 
végig figyelemmel kíséri működését. Érdemes 
a küldő tanszék felelős oktatójával kapcsolatba 
lépnie, hogy a képzőintézmény által kitűzött cé
lokat közelebbről megismerje. E célok alapján 
tudja célszerűen megválasztani, milyen teendő
ket bíz egy-egy hallgatóra, és hogyan ütemezi 
azokat. A hallgatók kaphatnak adminisztratív 
és rutinfeladatokat is, de főként szakmaiakat. A 
projektek, azaz egy-egy konkrét feladat ellátása 
mellett nagyon tanulságos lehet számukra az is, 
ha értekezleteken, konferenciákon is részt vehet
nek egy-egy könyvtári munkatárs kíséretében. 
A szakmai gyakorlat a hallgató teljesítményé

nek értékelésével zárul. A gyakorlati képzésben 
való részvételt a legtöbb helyen osztályozzák 
is, gyakran csak megfelelt-nem felelt meg mi
nősítéssel.
A gyakorlat levezénylése a könyvtári szakem
berek számára szakmai sikerélményt hozhat; a 
kiváló gyakorlatvezető -  miközben ki se mozdul 
munkahelyéről -  a szakma egészének a jövőjét 
alakítja.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 230

Szabványok, normatívák

Lásd 244

Egyesületek

Lásd 224

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

08/234
CLAVEL-MERRIN, Genevieve: The Swiss National 
Library. A new legal status and a new strategy = Al
exandria. 19.vol. 2007. 3.no. 143-152.p.

Űj jogállás, új stratégia a Svájci Nemzeti Könyvtár
ban

Nemzeti könyvtár

A cikk áttekinti, hogy az elmúlt 10 évben milyen 
fejlesztések valósultak meg a Svájci Nemzeti 
Könyvtárban (SNK), hogyan változtatta meg a

digitális technológia megjelenése a szolgáltatá
sokat, gyűjteményeket, a megőrzési tevékeny
ségeket és a célközönséget. Ugyan a köteles- 
példány-szolgáltatás tervezett bevezetése nem 
sikerült, más területeken látványos előrelépés 
történt. Nemzeti könyvtárként nem lehet más az 
intézmény célja, mint más könyvtárakkal, intéz
ményekkel és szponzorokkal karöltve megóvni 
az ország kulturális örökségét, ezáltal járulni 
hozzá az európai és a világörökséghez.
Svájc nemzeti könyvtára különleges abból a 
szempontból, hogy kölcsönöz a gyűjteményéből. 
A gyarapodásról két nagy kiadóval kötött szer
ződés gondoskodik -  a kiadványok bekerülnek a 
The Swiss Book-ba (nemzeti bibliográfia, amely 
1871 óta épül, 7 éve online), illetve az online ka
talógusba (Helveticat). Vásárlás útján mintegy
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13 ezer címmel számolnak évente. 1989-ben az 
intézmény a hatékonyabb működés érdekében a 
Svájci Nemzeti Múzeummal együtt a Szövetségi 
Kulturális Hivatal részévé vált. A Hivatal a 2006 
és 2008 közötti időszakra két terület fejlesztését 
tűzte ki célul: a gyűjteményekét és a könyvtári 
szolgáltatásokét (kölcsönzés, információgyűjtés, 
információszolgáltatás).
Ami a szolgáltatásokat illeti, 18 év alatt az ol
vasóterem használata és a tájékoztatás mindenki 
számára ingyenes, az érdeklődőknek regisztrál
tatniuk sem kell magukat. A könyvtár részt vesz 
a majdnem 600 egyetemi és kantonális könyv
tárat összefogó BibliOpass-hálózatban. Ha va
laki a 600 tagkönyvtár bármelyikébe beiratko
zik, mindegyikben kereshet, kölcsönözhet. Egy 
2007-ben elvégzett felmérés során azt vizsgál
ták, hogy a Helvetica mellett a könyvtárhaszná
lók mely témák iránt érdeklődnek, és igyekeztek 
ezeket mélyebben feltárni. Kiegészítésképpen 
speciális kiállításokat, konferenciákat szervez
tek, vállalva a kockázatot, hogy a jövőben ko
rábbi célcsoportjaik csak egy részének igényeit 
elégítik ki.
Folyamatos munkát jelent az állomány fizikai 
állapotának megőrzése. Egy külső céggel kö
tött megállapodás alapján a SNK-nak évente 40 
tonna (mintegy 1000 polcfolyóméter) papír ke
zelésére van lehetőség: az eljárás során a papírt 
savtalanítják, megnégyszerezve ezáltal a hordo
zó élettartamát. Szorosan összefügg a megőrzés 
kérdésével a digitalizálás ügye. Az e-Helvetica 
stratégiai célja, hogy archiválja az elektronikus 
dokumentumokat (2007 végén az online gyűj
temény mintegy 700 üzleti és tudományos do
kumentumot, különféle honlapokat hivatalos 
publikációkat tartalmazott, amelyek nemsokára 
elérhetők lesznek az intézmény honlapján). 
Szövetségi állam lévén, Svájcban nem létezik 
központi stratégia a digitalizálás folyamatára, 
ezt a közeljövőben kell pótolniuk. Eddig min
denesetre elkészült a Svájci Plakátgyűjtemény 
feldolgozása (kb. 40ezer tétel, amelyek a www. 
theeuropeanlibrary.org honlapon megtekinthe
tők), illetve az egyik legnevesebb svájci lapnak, 
a Journal de Genéve-nek 1826-1998 közötti

anyaga. Az említetteken kívül néhány különle
ges gyűjtemény anyaga digitalizált: ilyen a Sváj
ci Irodalmi Archívum, amelynek létrehozásához 
Friedrich Dürrenmatt hagyatéka adta az ötle
tet, és amely ma 229 alkotó (köztük Cendrars, 
Golo Mann, Hesse, stb.) gyűjteményét foglalja 
magában. Valamint ide sorolható Annemarie 
Schwarzenbach 7000 dokumentum értékű képe 
az 1933 és 1942 közötti időszakból. 
Nemzetközi téren a könyvtár aktív szerepet ját
szik az IFLA-ban és nemzetközi projektekben: 
alapító tagja a The European Library-nek, részt 
vesz van a CENL (Conference of European 
National Libraries) tevékenységében és a TEL- 
ME-MOR projektben.

(Vasbányai Ferenc) 

Lásd még 240-241, 253, 255

Felsőoktatási könyvtárak

08/235
RACINE, Drew: Bifurcate to survive! = Am. Libr. 37. 
vol. 2006. 8.no. 34-35.p.

Könyvtár vagy információszolgáltatás? Hogyan biz
tosíthatják az egyetemi könyvtárak a túlélésüket? 
Gondolatok egy OCLC-felmérés kapcsán

Egyetemi könyvtár; Feladatkör; Felmérés; Jövő 
könyvtára

Az OCLC 2005-ben készült nemzetközi fel
mérése szerint (Perceptions o f libraries and 
information resources) az emberek 69%-ának a 
könyvtárról „a könyvek” jutnak eszébe, illetve 
másodikként az „információ” -  de ez már csak 
12%-uknak. A válaszadók csupán 1%-a -  és a 
főiskolások 2%-a -  használ könyvtári honlapot, 
amikor valamilyen információt keres. Ennél is 
lehangolóbb az az adat, hogy a főiskolásoknak 
mindössze a 6%-a fordul könyvtári forrásokhoz, 
ha megbízható anyagra van szüksége.
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A felmérésben tucatnyi olyan statisztikai adat 
szerepel, amelyből az derül ki, hogy a haszná
lók az elektronikus formátumú információkhoz 
olyan profitorientált keresőgépekkel jutnak, mint 
a Google, a Yahoo vagy az Ask.com; ezekben 
bíznak és ezekhez fordulnak először. A jövőben 
sem remélhetünk ezen a téren változást, hiszen 
a válaszadók 62 és a főiskolások 50%-a ugyan
olyan mértékben fogja használni a könyvtárat, 
mint eddig. Ezen a jövőn kell változtatnunk! 
Az Egyesült Államok néhány könyvtárosképző 
intézménye már módosította tantervét, és el
hagyta nevéből a „könyvtár” kifejezést. Követ
ni kellene a példájukat nekünk is? Nyilvánvaló, 
hogy nem!
A szerző, aki a Texasi Egyetemi Könyvtár ter
vezésért és működésért felelős vezetője, azt 
javasolja, hogy válasszuk külön a könyveket 
és a velük kapcsolatos szolgáltatásokat, és ezt 
hívjuk Könyvtárnak, a többit pedig Egyetemi 
Kutatószolgálatnak. Ez a megoldás nem mar
ketingfogás, hanem teljesen új szemléletről van 
szó. Ezután az új felfogásból következő -  első 
látásra mellbe vágónak tűnő -  teendőket veszi 
sorra a tanulmány:
-  centralizálni kell a könyveket és a tereket a 

használók számára,
-  az egyetem más tereiben is szolgáltatni kell 

(kollégiumokban, diákszövetségben stb.),
-  kevesebb könyvet kell beszerezni (kivételt ké

pez a különgyűjtemények gyarapítása), azokat 
is igény szerint;

-  törekedni kell a forrásmegosztásra, és a kata
logizálók felszabaduló kapacitását a szolgál
tatásokra kell fordítani,

-  nem érdemes olyan könyveket kérni könyv
tárközi kölcsönzésben, amelyek a gyűjtőkör
be tartoznak: ezeket az Amazontól kell meg
rendelni (hamarabb jut hozzá az olvasó is),

-  nem kell nyomtatott folyóiratokra előfizetni,
-  az információforrásokat ne a megszokott („ba

rokkos”) alapossággal tárják fel,
-  át kell dolgozni a könyvtár honlapját,
-  olyan munkatársakat kell toborozni, akik képe

sek ebben az új környezetben dolgozni, és

-javítani kell a feladatok elvégzéséért vállalt 
egyéni felelősséget (természetesen a célok és a 
feladatok világos megfogalmazása mellett).

(Murányi Lajos)

08/236

ROSS, Lyman - SENNYEY, Pongracz: The library is 
dead, long live the library! The practice of academic 
librarianship and the digital revolution = J.Acad.Li- 
brariansh. 34.vol. 2008. 2.no. 145-152.p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

Meghalt a könyvtár, éljen a könyvtár! Egyetemi könyv
tárak és a digitális forradalom

Feladatkör; Felsőoktatási könyvtár; Információtech
nológia; Számítógép-hálózat

A digitális forradalom egyenes következménye
ként a felsőoktatási könyvtárak mint informá
ciószolgáltatók ma versenyhelyzetben találják 
magukat. A cikk Richard N. Foster S görbéjét 
modellként alkalmazva rámutat, hogy a fel
sőoktatási könyvtárak egy szakaszos változás 
közepén vannak. Megkérdőjelezi e könyvtárak 
jelenlegi gyakorlatáról szóló feltételezéseket. A 
szerzők vitatják ezeket a feltevéseket, és meg
vizsgálják, hogyan hat a digitális kommunikáció 
a felsőoktatási könyvtárakra.

(Autoref.)

Lásd még 250, 263-266, 271, 280, 287, 292

Közművelődési könyvtárak

Lásd243, 258, 269, 274, 278, 291
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Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

08/237
HACHMANN, Ute - KELLER-LOIBL, Kerstin: Wie 
gewinnt man die „Google-Generation”? Innovationen 
und Trends in Dänemarks Kinder- und Jugendbibli
otheken = BuB. 60.Jg. 2008. 6.no. 482-485.p.

A Google-generáció. Innováció és trendek a dán 
gyermek- és ifjúsági könyvtárakban

Enteriőr; Gyermek-  és ifjúsági könyvtár; Könyvtár- 
használat

A gyerekek ügye a dán könyvtárügy prioritási 
listáján régóta előkelő helyet foglal el, az anyagi
lag jól ellátott könyvtárakban a munkát szaksze
rűen végző személyzet foglalkozik a fiatalokkal. 
A gyerekek 80%-a könyvtárhasználó. Az utóbbi 
években azonban itt is problémák mutatkoztak, 
1998-2004 között a könyvtárat havonta legalább 
egyszer felkereső gyerekek aránya 51%-ról 
39%-ra csökkent. Ez a jelenség a dán könyv
tárügyet új stratégia kidolgozására késztette a 
könyvtárhasználó gyerekek lemorzsolódásának 
megakadályozására.
Az új koncepció abból indul ki, hogy a gyerekek 
szabadidős- és médiahasználati szokásai alap
jaiban megváltoztak, a gyerekek kultúrája mára 
médiakultúrává vált. Az olvasásszociológiai 
vizsgálatok „normálisnak” tekintik, hogy fiatal 
korban az olvasási kedv alábbhagy (többnyire 
csak átmenetileg) és más médiák válnak kedvel
tebbé, pl. az internet vagy a zenei CD. A könyv
táraknak, ha nem akarják elveszíteni kiskorú 
olvasóikat, a jelenleginél határozottabban kell 
alkalmazkodniuk ehhez a változáshoz. A nyom
tatott dokumentumokat a mainál rendszereseb
ben kell kombinálniuk az audiovizuálisokkal és 
a digitálisokkal, a gyermekkönyvtárosoknak pe
dig kompetenciával kell rendelkezniük nemcsak 
a hagyományos, hanem az online kommunikáció 
terén is. így lehet és kell elérni, hogy a gyer
mekkönyvtárak a jövőben is a fiatalok központi

kulturális intézményei maradjanak.
A fenti elvek megvalósításának jó példája 
Arhus városi könyvtára, ahol „Mindspot” név
vel „könyvmentes zónát” alakítottak ki, melybe 
az AV- és digitális eszközök változatos gazdag
sága csábítja be az olvasástól ódzkodó 13-16 
éveseket.
Az új gyermekkönyvtári stratégia rendkívül 
fontosnak ítéli a játék szerepét, a jövőben a 
gyermekkönyvtárakban ezt központi szolgál
tatássá kívánja fejleszteni. Egyes könyvtárak 
erre máris fantáziamozgató példákat mutatnak. 
Több könyvtárban jelmezek állnak a gyerekek 
rendelkezésére, akik akár a programokon kívül 
is beöltözhetnek királykisasszonynak vagy ka
lóznak. Számos gyermekkönyvtárban találha
tó kisebb színpad vagy bábszínház. Máshol a 
könyvtár közepén egy autóba lehet beülni, vagy 
emelődarut lehet kurblizni, a legnépszerűbbek 
azonban a kreatív társasjátékok.
Az új gyermekkönyvtárak berendezése művé
szi belsőépítési tervezésről, gazdag fantáziá
ról, átgondolt fimkcióvállalásról tanúskodik. A 
berendezés tárgyai felfedezésre csábítanak, és 
a könyvekhez vezetnek el. Veile-ben (Jütland) 
pl. berendezték Harisnyás Pippi otthonát (Pippi 
lovával, amire fel is lehet ülni), Andersen me
sevárát pedig egy harapós kutya őrzi. Máshol az 
akvárium halai vagy egy kitömött madár vezeti 
el a gyerekeket a könyvekhez. A könyvtár az új 
koncepció szerint laboratóriummá válik.
A példák azzal biztatnak, hogy az új stratégia 
megvalósítása révén a megváltozott szabad
idős szokásokkal és médiahasználattal érkező 
gyerekek számára a könyvtár - az ugyancsak 
megváltozott könyvtár -  marad továbbra is a 
legkedveltebb és leglátogatottabb művelődési 
intézmény.

(Katsányi Sándor)
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Iskolai könyvtárak

08/238
HOUSTON, Cynthia R.: The use of reading levels 
as alternative classification in school libraries = Cat. 
Classif.Q. 45-vol. 2008.4.no. 65-80.p. Bibliogr.

A könyvek olvasási szintek szerinti elrendezése is
kolai könyvtárakban

Iskolai könyvtár; Olvasástanítás; Szabadpolc

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

Viszonylag új jelenség az iskolai könyvtárakban 
a könyvek olvasási szintek szerinti elrendezése, 
ami az olvasást ösztönző programokhoz kap
csolódik. Ilyen például az Accelerated Reader, 
amelynek során olvasónapló helyett egy elekt

ronikus tesztet lehet kitölteni az otthon olvasott 
könyvekről, és a számítógép a könyv bonyolult
sága és a helyes válaszok száma alapján ponto
kat ad a gyerekeknek, vagy a másik a Reading 
Counts nevű szoftver, amelynek segítségével a 
gyerekek kiválaszthatják a saját szókincsüknek 
és érdeklődési körüknek megfelelő könyve
ket. Sok kutatás vizsgálja az olvasást ösztönző 
programoknak az olvasási képességekre és a 
motivációra gyakorolt hatását, de jelenleg nincs 
olyan kutatás, amely az iskolai könyvtárakban 
az olvasási szintek szerint elrendezett állományt 
és használatát vizsgálná. A cikk egy felmérés 
eredményeiről számol be, amelyet olyan iskolai 
könyvtárakban végeztek Kentuckyban, ahol ezt 
a módszert alkalmazták. Ismerteti e könyvtárak 
demográfiai jellemzőit, és elemzi, miért válasz
totta a könyvtáros az állomány elrendezésének 
ezt a módját.

(Autoref. alapján)

Munkafolyamatok és szolgáltatások

Állomány, állományalakítás

Lásd  260

Állományvédelem

08/239

VERMEULEN, Theo: Sharing experiences. Estab
lishing an Expertise Centre on the Protection of 
Dutch Cultural Heritage = LIBER Q. 18.vol. 2008. 
2.no.

Szakértői központ létrehozása a holland kulturális 
örökség védelmére

Állományvédelem

Hollandiában idén a Nemzeti Könyvtár ( 
lijke Bibliothek:) megtette az első lépéseket egy
szakértői központ felállítására, amely az ország 
kulturális örökségének -  a könyvtárak mellett a 
múzeumok, emlékművek, levéltárak, stb. -  vé
delmével foglalkozik majd. Ez nem jelenti azt, 
hogy eddig nem létezett ilyesmi, de az induló 
projekt éppen azt célozza, hogy rendszerezze 
az egyes intézmények által követett gyakorla
tot, egy honlapon összefoglalja a tapasztalato
kat, és felhívja az érintettek figyelmét a kérdés
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fontosságára.
Az elmúlt évtizedben számos súlyos baleset, 
terrorcselekmény okán került előtérbe a holland 
társadalomban (is) a biztonság témája. Helyi 
szinten ígéretes kezdeményezésnek tekinthető 
a kulturális intézmények 2002-es kapcsolatfel
vétele, ám a kormányzat eltérően ítélte meg a 
helyzetet, és ugyanebben az évben megszüntette 
a rendőrség kötelékében a műalkotásokra spe
cializálódott részleget, egyben lezárta az eltűnt 
tárgyakról vezetett adatbázist. Hogy a hatósá
gok derűlátása korai volt, azt többek között a 
Van Gogh Múzeum néhány képének ellopása 
jelezte -  pár hónapon belül. Átgondolva a té
mát, rövidesen döntés született a rendőri egység 
újrafelállításáról és az adatbázis továbbépítésé
ről; továbbá egy másik nyilvántartásról, amely a 
kulturális örökség körébe sorolt intézményekkel 
kapcsolatos incidenseket rögzíti; végül elvi meg
egyezésre jutottak a cikkben tárgyalt szakértői 
csoport megalakításáról.
A szakértői központ egyelőre két évet kapott, 
hogy bizonyítsa létjogosultságát. Amennyiben 
úgy látják a döntéshozók, hogy megéri tovább 
működtetni, 2009 folyamán véglegesítik a he
lyét, státusát. Addig a projekt minimális -  2,6 
főállású -  munkahellyel dolgozik, irányítója a 
cikk szerzője lesz. Vezetőségében ott ülnek majd 
a legnagyobb kulturális intézmények vezetői, 
tanácsadóik között katonai, kormányzati tagok 
ugyancsak megtalálhatók. Hatékony természe
tesen csak akkor lehet, ha valamennyi érintett 
felet meg tudja győzni az együttműködés szük
ségességéről.
Honlapján 6 téma kap kiemelt szerepet: a koc
kázatmenedzselés, a biztonságpolitika (bele
értve ebbe az egyes intézmények vészforgató
könyveit, készültségi fokát, stb.), a szervezeti 
és műszaki intézkedések, a megfelelő jogsza
bályi háttér, a megelőzési hálózatok, valamint 
az általuk közösen épített adatbázis (DICE 
= Database for Registration of Incidents in 
Heritage Institutions). Az elhárítási hálózatra 
máris élő példa a Hága 19 intézményének rész
vételével létrejött megállapodás (2002/2003 
folyamán), és az ennek nyomán másutt is életre

hívott mintegy 40 helyi kezdeményezés.
Az eltelt időszak eredményei mindenesetre fele
másak: nem mindegyik intézmény érezte szüksé
gét, hogy megossza tapasztalatait a többiekkel. 
Pedig egy-egy jól ismert műkincstolvaj felbuk
kanása az egyes gyűjtemények környékén, netán 
köztéri alkotások megrongálása, ellopása olyan 
esemény, amelyre időben odafigyelve megaka
dályozható a további károkozás.

(Vasbányai Ferenc)

08/240
SCHORNAGEL, Karl W.: The Library of Congress, 
collections security and the role of its inspector gen
eral = LIBER Q. 18.V0I. 2008. 2.no.

A Kongresszusi Könyvtár gyűjteményeinek biztonsági 
rendszere - és aki felelős érte

Állományvédelem; Nemzeti könyvtár

A Kongresszusi Könyvtár a világ legnagyobb 
gyűjteményével rendelkező intézmény, részle
gei az Egyesült Államok területén több helyen 
(Washington D. C-n kívül a főváros közelében, 
illetve egy virginiai egykori katonai bázison), 
továbbá a világ mintegy fél tucat országában 
működnek. 138 milliós állományának csak mint
egy %-e könyv, 14 millió mikrofilm, 13 millió 
kisnyomtatvány és fotó, 3 millió hangzóanyag, 
1 millió mozgókép alkotják legnépesebb gyűj
teményeit. Évente 100 millió virtuális látogató
jával megközelíthetetlen rekordot tart.
Nem lehet véletlen, hogy a LoC az egyetlen 
könyvtár a világon, amelynek felügyelője van. 
Feladata, hogy vizsgálatot, sőt nyomozást vé
gezzen a könyvtárat érintő ügyekben (beleértve 
a lopást, rongálást is); javaslatokat tegyen a ha
tékonyabb, gazdaságosabb munka érdekében, 
valamint hogy az intézmény adminisztrációjáról 
és működéséről (beleértve ebbe a programok 
lebonyolítását, a szerződéseket, az adományo
kat és a pénzügyi tevékenységet) részletes be
számolót adjon a könyvtár igazgatójának és a 
Kongresszusnak.
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A Kongresszusi Könyvtár története bővelke
dett olyan eseményekben, amelyek miatt az 
1800-ban történt alapítás óta sokszor kellett az 
állomány biztonságával foglalkozni. A 19. szá
zadban leginkább tűzeseteknél, azután pedig a 
második világháború idején aggódtak leginkább 
az illetékesek. Békésebb időszakokban aztán a 
lopások borzolták a kedélyeket: 1987-ben pél
dául egy értékes kézirat eltűnése nyomán újra 
kellett gondolni a biztonsági rendszert -  de per
sze a tolvajok is dörzsöltebbek lettek. Idővel a 
régóta használt zártláncú megfigyelőrendszer, a 
munkatársak azonosító kártyája és a detektoros 
kapu is kevésnek bizonyult, és korlátozni voltak 
kénytelenek a látogatók hozzáférését a gyűjte
mények értékesebb darabjaihoz.
Jelenleg az 1997-ben elfogadott biztonsági 
program (Strategic Collections Security Plan) 
előírásai vannak érvényben. Ennek értelmében 
megállapították az egyes gyűjtemények koc
kázati hierarchiáját, élén a legrégebbi, legrit
kább tételekkel. 2002-ben indult és ma is tart 
a leltár folyamatos áttekintése. Ehhez a mun
kafolyamathoz nyújt nagy segítséget az ILS 
(Integrated Library System), amelynek révén 
eddig több millió dokumentumot ellenőriztek. 
Kiegészítésképpen -  összhangban az UNESCO 
előírásaival -  folyik a környezet, a raktározás, 
a fizikai gondozás, a vészforgatókönyvek felül
vizsgálata -  ezeket ugyancsak egy dokumentum 
fogja össze.
Folytatólagos vizsgálatok ellenőrzik szúrópró
baszerűen az állományt, miközben tervszerűen 
zajlanak a digitalizálás munkálatai is. 2002- 
ben zajlott talán a legszélesebb körű vizsgálat, 
amelynek keretében nemcsak az ILS alapján 
ellenőrizték a dokumentumokat, de a portaszol
gálattól kezdve a zárt anyagok fizikai biztosítá
sán át, a vonalkódokig és az olvasói regisztráció 
áttekintéséig mindenre kiterjedő alapossággal 
„világították át” az intézményt.
Az már most könnyen megjósolható, hogy a 
jövő legnagyobb kihívása a digitális dokumen
tumok részéről fogja érni a könyvtárat. A fel
adat nagyságát és jelentőségét bizonyítja, hogy 
a LC külső szakértők bevonásával 2 évet szánt

a megfelelő válaszok kidolgozására (ezt fog
lalja össze a Trustworthy Repository Audit & 
Certification: Criteria and Checklist (TRAC) 
című dokumentum).

(Vasbányai Ferenc)

08/241
KOWAL, Kimberly C. - RHATIGAN, John: The British 
Library’s vulnerable collection items project = LIBER 
Q. 18-vol. 2008. 2.no.

A British Library értékes gyűjteményrészeinek digi
talizálási projektje

Digitalizálás; Nemzeti könyvtár; Régi és ritka könyvek 
gyűjteménye; Térkép

Sok évvel ezelőtt III. E. Forbes Smiley -  egy 
hírhedt amerikai térképtolvaj -  a térképekről 
és atlaszokról szerzett speciális ismereteit fel
használva számos, különösen értékes darabot 
tulajdonított el, többek között, a British Library 
gyűjteményéből. Az ellene folytatott bűnvádi 
eljárás máig szóló tanulságokat hordoz. Képte
lenség volt bizonyítani, hogy az általa ellopott 
térképek valóban egykor a British Library tulaj
donában voltak.
A 2007 nyarán induló projekt célja éppen az volt, 
hogy találjanak egy módszert, amellyel a British 
Library képes bizonyítani a tulajdonjogát hason
ló lopások esetén mind a térképek, mind pedig 
egyéb gyűjteményrészek esetében. A kísérleti 
projektet a térképekkel kezdték. Egyértelmű 
volt, hogy a térképek lefényképezése, majd a 
képhez és a térképet tartalmazó kötethez kap
csolódó leíró metaadatok egyértelmű azonosítást 
tesznek lehetővé.
Két szakembert vettek fel, egy térképszakértőt és 
egy katalogizáló szakembert, akik ketten együtt 
meg tudták ragadni, és le tudták írni a birtokolt 
példányok egyedi jellemzőit. Ezzel párhuza
mosan lefényképezték a térképeket. A nagy fel
bontású képek azt is tartalmazták, hogy hogyan 
helyezkedik el a térkép a kötetben. Mindenről 
két felvételt készült, egy elülső és egy hátulsó 
megvilágításban. Ez utóbbi új dimenziókat nyit
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az állományvédelemben, ugyanis a dokumentum 
valamennyi rejtett azonosítóját előhozza, ame
lyek szabad szemmel nem láthatók.
Az eljárás nem alkalmas nagy tömegű digita
lizálásra, viszont a bibliográfiai és állapotadatok 
összekapcsolása a biztonsági fényképmásolattal 
ideális a lopásnak leginkább kitett állományrészek 
kezelésére. A projekt első kilenc hónapja alatt a 
következő feladatokat sikerült elvégezni:
-  kiválasztottak 3 126 darab 1700 előtt készült 

ritka térképet;
-  2 596 térképbe tettek tulajdonjelzést;
-  mind a 3 126 térképet katalogizáltak úgy, hogy 

új bibliográfiai rekordot kapcsoltak a könyvek 
meglévő leírásához;

-  12 ezer digitális képet készítettek az ALEPH 
integrált rendszer digitális kincsek moduljá
ban;

-  3 126 kis felbontású jpeg fájlt kapcsoltak az 
analitikus bibiliográfiai rekordokhoz;

-biztonsági fényképmásolat protokollt dol
goztak ki;

-  kidolgozták a hátsó megvilágítással készített 
kép technikájával a térkép „digitális ujjlenyo
matáénak technikáját;

-  munkafolyamatokat és minőségbiztosítási el
járásokat dolgoztak ki;

-  a köztes tárolást is kidolgozták (addig, amíg be 
nem kerül a tétel a digitális könyvtárba).

A projekt első szakaszának lezárulása után meg
állapítható, hogy korábban ismeretlen kincsek 
kerültek a használók és a könyvtárosok látóteré
be. Születtek olyan megbízható adatok, amelyek 
segítségével teljes bizonyossággal sikerülhet 
egyik példányt megkülönböztetni a másiktól a 
lopások esetén.

(Tóth Máté)

08/242
CLARESON, Tom - LONG, Jane S.: Libraries in the 
eye of the storm. Lessons learned from Hurricane 
Katrina = Am.Libr. 37.vol. 2006. 7.no. 38-41.p.

A könyvtárak mint a Katrina hurrikán áldozatai: ta
nulságok

Állományvédelem; Elemi károk; Munkaszervezés; 
Tervezés

A 2005-ös Katrina hurrikán, amely a legtöbb ha
lálos áldozatot követelte és a legtöbb kárt okozó 
természeti csapás volt az elmúlt 100 évben az 
Amerikai Egyesült Államokban, a Mexikói
öböl menti államok könyvtárait sem kímélte. 
Louisiana állam 188 közkönyvtárából például 
23-at rombolt le, 33 súlyos, 37 pedig mérsékelt 
károkat szenvedett. Vajon változott-e a könyv
tárak szemlélete a természeti katasztrófákra való 
felkészülést illetően? A reális válasz csak az le
het: igen is, nem is. Az mindenesetre egyértelmű, 
hogy még egy kismértékű felkészülés is sokat 
számít. Igen fontos például a mentés fontossági 
sorrendjének tudatos kialakítása. Mississipi ál
lam Harrison megyéjében 4 könyvtárat rombolt 
le a 34 láb magas szökőár, az ötödiknek pedig 
az épülete összeomlott, de az állománya meg
menekült. A megyei könyvtári hálózat igazga
tója szerint: bár a világ legjobb mentési terve 
sem oldotta volna meg a helyzetet, a prioritások 
megállapítása sokat segített.
1995-ben hozták létre a Heritage Emergency 
National Task Force (kb. Országos Kulturális 
Örökségvédelmi Munkacsoport) nevű szerve
zetet, amelynek az amerikai könyvtáros egye
sület (ALA) is a tagja. A munkacsoport célja a 
könyvtárak, levéltárak, múzeumok és történel
mi emlékhelyek segítése, a gyűjtemények és az 
épületek védelme természeti katasztrófák és más 
vészhelyzetek esetén. A szervezet munkájában 
részt vevő szakemberek hangsúlyozták: nagy
mértékben tökéletesíteni kell a kulturális intéz
mények katasztrófaterveit, szoros kapcsolatokat 
kell kialakítani a helyi hatóságokkal és az egyes 
intézmények között is, és általában meg kell ta
nítani az embereket a kritikusabb, rugalmasabb 
gondolkodásra, arra, hogy „soha nem lehet tudni, 
mit hoz a holnap”.
Annál inkább szükség van erre, mert vészhely
zetek a múltban is gyakran előfordultak, és a 
Szövetségi Időjárás-előrejelző Szolgálat szerint 
a hurrikán-tevékenység a következő 10-20 év
ben növekvő mértékű lesz. Az Arkansas State
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Library 2004-es vizsgálatai szerint az elmúlt 
tíz évben 33 intézményben volt vészhelyzet, 
ami a vizsgált minta közel 40%-át teszi ki. Az 
okok meglehetősen szerteágazóak: erős viha
rok, tornádók, árvizek és tüzek, az épületek 
konstrukciós hibái, helytelen felújítások, törött 
csövek, lyukas tetők és talán leggyakrabban a 
penész. 2005 decemberében hozták nyilvános
ságra annak a vizsgálatnak az eredményét, mely 
a közgyűjtemények állapotát mérte fel (www. 
heritagehealthindex.org). Ennek alapján meg
állapították, hogy az Amerikai Egyesült Álla
mokban lévő közgyűjtemények 80%-a, a köz
könyvtáraknak pedig 78%-a nem rendelkezik 
írott katasztrófa-elhárítási tervvel.
A cikk befejező része több olyan szolgálta
tást, eszközt ismertet, amelyek a katasztrófákra 
való felkészülést és az újjáépítést, az állomá
nyok helyreállítását segítik. Ilyen például a 
SOLINET (Southern Library Network -  www. 
solinet.net), mely vezető intézmény az állo
mánymegőrzés oktatását illetően és sokoldalú 
információcserét tesz lehetővé a természeti ka
tasztrófákkal kapcsolatban. 13 szervezet hozta 
létre a Regional Alliance for Preservation nevű 
hálózatot, mely sokféle, a kulturális örökség
hez tartozó alkotás, tárgy védelmével, helyre- 
állításával és az erről szóló információ cseré
jével foglalkozik (www.preservecollections. 
org). Ehhez tartozik a Northeast Document 
Conservation Center is, mely nemrég bocsátot
ta ki a dPlan nevű online katasztrófaterv készítő 
eszközt könyvtárak számára (www.dplan.org). 
A Field Guide to Emergency Response (www. 
heritagepreservation.org/NEW S/F ieldGuideann. 
html) egy multimédiás publikáció, amely lépés
ről lépésre mutatja be, hogy mit kell tenniük a 
könyvtáraknak kisebb vagy nagyobb kataszt
rófák esetén. A Katrina és a Rita hurrikánok 
után jött létre a National Endowment for the 
Humanities (www.neh.gov), mely több mint 1 
millió dollárt ítélt oda a károsodott gyűjtemé
nyeknek, és pótlólagos 750 ezer dolláros segélyt 
nyújt hasonló célokra. A könyvállományok hely
reállítását finanszírozza az Institute of Museum 
and Library Services (www.imls.gov) is. A ka

tasztrófára való felkészülést, a helyreállítást, és 
az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat részle
tezi a Before and after disasters (Katasztrófák 
előtt és után) című új kiadvány is (www.arts.gov/ 
pub/disasterrecovery.pdf).
A 2005-ös hurrikánok okozta veszteségek pót
lása, helyreállítása a könyvtárakban is még sok 
évig fog tartani, és sok időt és fáradságot igé
nyel. A jövőben bekövetkező hasonló tragédiák 
enyhítéséhez járulnak hozzá az eddiginél jobban 
elkészített katasztrófatervek is.

(Dévai Péter)

Lásd még 284

Speciális dokumentumok, 
különgyűjtemények

08/243
BARRY, Lara - TEDD, Lucy A.: Local studies collec
tions online. An investigation in Irish public libraries = 
Program. 42.vol. 2008. 2.no. 163-186.p. Bibliogr.

Online helyismereti gyűjtemények. Felmérés ír köz
könyvtárakban

Felmérés; Helyismereti munka; Honlap; Közművelő
dési könyvtár; Különgyűjtemény -helyismereti; Szá
mítógép-hálózat

A cikk azt vizsgálja, hogy az ír közkönyvtárak 
hogyan használják weblapjaikat helyismereti 
gyűjteményük online bemutatására. A szerzők 
egy 50 kritériumból álló jegyzék alapján értékel
ték a közkönyvtári honlapokat. A ranglista első 
négy helyén álló honlapról részletes elemzést 
adtak, és félig strukturált interjúkat folytattak 
az ezekben a könyvtárakban dolgozókkal. Sok 
érdekes tendencia figyelhető meg az ír helyis
mereti gyűjteményekkel és online prezentáci
ójukkal kapcsolatban. A honlapok mindegyike 
jól felépített, és sajátos jellemzőkkel rendelke
zik. E weblapok használói általában az európai,
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amerikai és ausztráliai ír diaszpórából kerülnek 
ki. A Library 2.0 eszközeit a négyből három in
tézmény alkalmazza, amivel honlapja értékét 
emeli. A cikk javaslatokat is tartalmaz a további 
fejlesztésekhez.

Lásd még 241, 283
(Autoref.)

Raktározás

Lásd 238

Feldolgozó munka

08/244
BAHTULINA, T.A.: Rossijskie pravila katalogiza- 
cii: zaklucitel’nyj etap razrabotki = Naucn.Teh.Bibl. 
2008. 6.no. 14-22.p. Bibliogr. 27 tétel.

Oroszországi katalogizálási szabályok: a kidolgozás 
utolsó szakasza

Dokumentumleírási szabályzat

A katalogizálási szabályokat húszévenként felül 
kell vizsgálni, hogy követni tudják a társadalom 
életében, a könyvtártudományban és gyakor
latban, a technológiában végbement változá
sokat.
Oroszországban az első jelentős szabályzat 
1927-ben készült el, a legújabb kiadást éppen 
80 év elteltével, 2007-ben fejezték be. A mun
kák 1997-ben kezdődtek, ekkor két lehetséges 
utat terveztek: a minimális program a szabályok 
kisebb módosítását, korszerűsítését tartalmazta, 
míg a maximális program a géppel olvasható 
katalógusok előállításához szükséges új szabá
lyok megalkotását irányozta elő. A hatályban 
lévő szabályzat részletes elemzése után a mini
mális programot elvetették, a bibliográfiai tétel 
új modellje a leírási szabvány módosítását és a 
bibliográfiai tételben a rendszóra vonatkozó új

szabvány kidolgozását tette szükségessé. A kor
szerűsítés kiemelt céljai voltak: a nemzeti szabá
lyok egészének, a szabályzat egyes köteteinek, 
a leírás felépítésének kritikai elemzése és újra
gondolása; a bibliográfiai leírással, annak egyes 
elemeivel szembeni követelmények elemzése és 
pontosítása, az elemek kiválasztása, megjelení
tési módja, új elemek felvétele; a bibliográfiai 
leírás teljes összhangba hozása az ISBD-vel; a 
rendszóban mint a besorolási adatok legfonto
sabb elemében a személy- és testületi nevek for
májának és struktúrájának pontosítása.
Az új szabályzat a korábbi hat kötet helyett két 
kötetben jelent meg. Az általános szabályokat 
az első kötet tartalmazza, ezek -  néhány kivé
teltől eltekintve -  valamennyi, ma ismert do
kumentumtípusra kiterjednek. Bővült a köte
lező adatelemek köre. A szabályzat a kötelező 
és fakultatív leírási elemek lehető legteljesebb 
körét tartalmazza, a bibliográfiai leírást készítő 
intézmény feladata, hogy a munkájához szük
séges adatok körét kiválassza. Felülvizsgálták a 
bibliográfiai leírásra vonatkozó, GOST 7.1-2003 
jelű szabványt is, aminek eredményeképpen si
került a szabványt és szabályzatot összhangba 
hozni. A munka elméleti alapját a Nemzetközi 
Katalogizálási Alapelvek jelentették, továbbá a 
bibliográfiai és besorolási rekordokkal szem
beni funkcionális követelményekre irányuló 
kutatások.
A munka során számos kérdést kellett megvitat
ni, ezek közül a legélesebb vitát a rövidítésekre, 
a helyesírásra, a főcím és a címhez tartozó egyéb 
adatok elhatárolására vonatkozó szabályok vál
tották ki. Az új katalogizálási szabályzatot a 
Paskov dóm kiadó adta közre, a kiadvány to
vábbi fejezetekkel bővíthető.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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BADE, David: The perfect bibliographic record. Pla
tonic ideal, rhetorical strategy or nonsense? = Cat. 
Classif.Q. 46-vol. 2008.1 .no. 109-133.p. Bibliogr.

A tökéletes bibliográfiai rekord. Platóni idea, szónoki 
fogás vagy képtelenség?

Dokumentumleírási szabályzat; Gépi dokumentumle
írás; Hatékonyság

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A könyvtári katalógusok és bibliográfiai adat
bázisok minőségéről folyó vitákban gyak
ran előfordul a „tökéletes rekord” kifejezés, 
mégpedig többnyire pejoratív értelemben. A 
tanulmány a könyvtári szakirodalomban kutatva 
eredt a szóhasználat nyomába, és megállapítja, 
hogy ezzel (igaztalanul) a katalogizálás minőségi 
kérdéseivel kapcsolatos vitákat -  és a formai 
feltárás igényes munkáját -  próbálják egyesek 
lehetetlenné tenni, illetve a katalogizálást drá
ga, ósdi és szükségtelen tevékenységként be
állítani. A szerző mindössze öt olyan cikket 
talált, amelyek elfogulatlan, felelősségteljes 
és tájékozott álláspontot képviselnek, és eze
ket ajánlja tanulmányozásra. Végezetül hang
súlyozza, hogy az érdemi vitának arról kellene 
szólnia, 1) milyen adatelemek fontosak az 
adott intézményben a kereséshez, és 2) ezekből 
mennyit (és melyeket) tudja megengedni magá
nak anyagilag az intézmény.

(Autoref alapján)

08/246
GREGORY, Joan M. - WEBER, Alice I. [et al.]: In
novative roles for technical services librarians. Ex
tending our reach = Tech.Serv.Q. 25.vol. 2008.4.no. 
37-47.p. Bibliogr.

A feldolgozó könyvtárosok új szerepkörben

Feldolgozó munka; Információszervezés; Könyvtárosi 
hivatás; Szakkönyvtár -orvostudományi

08/245 [A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

Eddig a gyarapító-feldolgozó (TS = technical 
services) könyvtárosok többnyire a háttérbe 
húzódva végezték munkájukat, de ma már tevé
kenységük a könyvtár egészére kiterjed. A cikk 
írója arra ösztönzi őket, hogy az új lehetőségek
kel élve szakértelmüket állítsák a tudásfejlesz
tés és a tudásmenedzsment szolgálatába. Szak
értelmük a katalógus kreatív használatában és 
metaadat-szabványok fejlesztésében, a digitális 
gyűjtemények kialakításában, a tájékoztatásban 
és az oktatásban, valamint az új technológiai 
vívmányok hatékony alkalmazásában megnyil
vánult a Utah Egyetem Spencer S. Ecetes Egész
ségügyi Könyvtárban (http://library.med.utah. 
edu), mely közepes nagyságú, olvasóközpontú 
szakkönyvtár, és az egyetemi közösségen kívül 
Utah állam lakóit, az országos szakkönyvtári há
lózat közép-kontinentális régióját és az internet 
minden polgárát szolgálja.
Az Eccles Könyvtár első kooperációja során 
Utah állam valamennyi egészségügyi könyv
tárának közös katalógusára koncentrált: ennek 
elkészítése 15 évig tartott. Ezután következett 
az Utah Egyetem három tanszékével és a Nő
vérképző Főiskolával való együttműködés, 
amelynek során speciális könyvtári szolgáltatá
sok kialakításában és kezelésében segédkeztek, 
beleértve a szoftver-installálást, a betanítást és 
egyéb részletkérdésekben nyújtott segítséget. 
Ezek után a Knowledge Weavers projektbe 
kapcsolódtak be, melynek során multimédiás 
taneszközök kialakításában vettek részt (http:// 
library.med.utah.edu/kw).
Emellett 2002-től együttműködnek a UtahAIDS- 
Alapítvánnyal (UAF), de részt vesznek Utah ál
lam Online Public Health Library (OPHL) pro
jektjében is. (Véletlen folytán kapcsolat alakult 
ki a ciprusi egészségügyi könyvtárakkal is.)
A metaadat-szabványok fejlesztése a HEAL 
(Health Education Assets Library) nevű kolla- 
boratív digitális könyvtári projektben folyik 
(http://www.healcentral.org), és 2004-től a 
könyvtár csapata egy nemzetközi fejlesztőcso-
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port (MedBiquitous Learning Objects Working 
Group) munkájában is részt vesz, amely a tan
eszközök leírására speciális szabályzatot is ké
szített.
Az Eccles könyvtár munkatársai komoly gyakor
latot szereztek már a nyomtatott gyűjtemények 
kialakításában, így logikus lépés volt, hogy a 
nyílt hozzáférésű (OA) gyűjtemények kialakítá
sában is részt vegyenek -  pl. a Utah Intézményi 
Repozitóriumban.
Az olvasókkal való közvetlen kapcsolat az elekt
ronikus tájékoztatás révén lehetséges a gyara
pító-feldolgozó könyvtárosok számára, de még 
fontosabb az oktatókkal és kutatókkal kialakított 
jó (kollegiális) kapcsolat, illetve a hallgatók cél
zott oktatása (PubMed, CINAHL, EndNote), to
vábbá különböző online segédletek készítése. 
Az új technológia ismerete mind az oktatók, 
mind a diákok számára fontos; a Nővérképző 
Főiskola partnere ebben az Eccles könyvtár 
volt, illetve az oktatástechnológia koordinátora 
az egyik könyvtárosuk volt.
Összegezve elmondható, hogy a feldolgozó 
könyvtárosok ismeretei és elkötelezettsége érté
ket jelentenek, számos eredményt hoztak eddig 
a különböző programok során, és egyre újabb 
lehetőségek nyílnak számukra a gyors fejlődés 
nyomán.

(Murányi Lajos)

08/247
PICCI, Denise: L’indicízzazione della narrativa. Es- 
perienze a confronto = Boll.AIB. 48.vol. 2008.1.no. 
25-43.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Rés. angol nyelven 

Az elbeszélő irodalom indexelése

Indexelés; Szépirodalom

Az olasz könyvtárak nagy figyelmet szentelnek 
a rekreációs olvasást szolgáló szépirodalom je
lenlétének, lévén ez az olvasás népszerűsítésé
nek legfőbb eszköze. Ugyanakkor igen keveset

foglalkoznak azzal, hogy a könyvválasztás, a 
tájékoztatás és tanácsadás modem formái erre 
is kiterjedjenek.
Az USA-ban Cutter már 1904-ben felvetette 
a szépirodalom tárgyi katalogizálását, a téma 
azonban csak az 1980-as években került is
mét előtérbe. Az 1988-89-től évente megjelent 
Olderr s Fiction Index a Kongresszusi Könyv
tár (LC) tárgyszavait használta, majd Olderr 
1991-ben kiegészítette azt Olderr s Subject 
Headings. A supplement and guide to the LC 
thesaurus címen. Az ALA 1986-ban hozott lét
re albizottságot a szépirodalom tárgyi hozzáfé
résének vizsgálatára; munkájuk eredményeként 
1990-ben jelent meg a Guidelines on subject 
access to individual works o f fiction, drama, 
etc. Javaslatukban a tárgyi hozzáférés négy tí
pusa jelenik meg: a forma/műfaj, szereplők, 
környezet, téma szerinti. A gyakorlatban ezek 
a szempontok keverednek, hiszen a „műfajok” 
között környezeti (pl. western), téma szerinti (pl. 
rejtélyes, „mistery” történet), illetve formai (pl. 
levélregény) megközelítések is szerepelnek. A 
szereplők lehetnek valódi személyek (ilyenkor 
az authority file-okban szereplő neveket hasz
nálhatjuk), illetve kitalált, legendás, mitológiai 
(ilyenkor a mítosz „nemzetiségét” is megjelöl
jük) alakok. Környezeten értjük a korszakot is, 
nem csak a helyszínt. Konkrét helyek és korok 
esetében szabványos formákat használhatunk, 
az elképzelt helyeket is meg tudjuk nevezni 
az LC tárgyszavai segítségével, jelezve, hogy 
Jmmaginary place”-rö\ van szó. Valamely mű 
tárgyának, témájának a leírás szempontjából azt 
tekinthetjük, amivel a műnek legalább 20%-a 
foglalkozik, és ne jelenítsünk meg olyan témá
kat, amelyek a mű értelmezéséből vagy kritiká
jából fakadnak, és értékítéletet tükröznek.
Az LC és az OCLC nyolc amerikai (köz- és 
felsőoktatási) könyvtárral együttműködve a 
Fiction project keretében tíz évig tesztelte a 
Guidelines-1 , melynek második, javított kiadá
sa 2000-ben jelent meg. A projekt másik ered
ménye, hogy az OCLC a Guidelines elveit az 
FRBR struktúrájával összehangolva létrehozta 
a Fiction Finder prototípusát, mely a WorldCat
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katalógusban található 2 900 000 olyan bibli
ográfiai rekordhoz kínál hozzáférést, melyek 
szépirodalmi (,fiction”) művekre, e-könyvekre, 
hangoskönyvekre, képregényekre, regényekre és 
elbeszélésekre vonatkoznak.
Dániában az 1970-es években indult Book House 
projekt hasonló problémákkal találkozott, bár 
ellenkező irányból, az olvasó szempontjából kö
zelített. A projekt ugyanis az olvasói (használói) 
igények, szükségletek modellezését tekintette a 
rendszertervezés alapjának. Ilyen alapon vég
zett kutatások eredményeként jött létre az AMP 
{Analysis and Mediation o f Publication) osztá
lyozási minta, mely négy, egymástól független, 
néhány szélesebb alcsoportra bontott dimenziót 
állapít meg. A tárgy (tartalom) a cselekményt, 
az események menetét, a pszichológiai leírást, 
a társadalmi viszonyokat érinti. A környezethez 
tartozik az idő, a hely és a társadalmi, foglalko
zásbéli környezet. A szerző szándéka a kiváltott 
érzelmekre, a kognitív és informatív vonatko
zásokra utal, azaz a szerzőnek a tárgyhoz való 
viszonyára, és azon érzelmek, eszmék összessé
gére, amelyeket a szerző el akar juttatni olvasó
ihoz. A hozzáférhetőség ezúttal az olvashatósá
got, a fizikai jellemzőket, az irodalmi formát, a 
főszereplőket és azok korát jelenti. Ide tartozik 
a mű nyelvezetétől tipográfiai jellemzőin át a 
kommunikációs szintet meghatározó minden 
tulajdonság.
A Book House és a finn általános tezaurusz alap
ján dolgozta ki a Helsinki Egyetemi Könyvtár 
az elbeszélő irodalom indexelésére szolgáló 
Kaunnoki tezauruszt. Ez olyan kifejezéseket 
tartalmaz, melyek az elbeszélő műfajokat, az 
eseményeket, motívumokat, témákat, a főszerep
lőket, a helyeket és időket, valamint a további, 
inkább technikai és tipográfiai jellemzőket írják 
le. Az 1996-ban megjelent tezaurusz elsősorban 
a közkönyvtárak használatára készült, a szak- 
könyvtárak és a kutatók számára már készül a 
Thesaurus for the Literary Research. 1998 óta 
az elbeszélő irodalom indexelését központosí
tották.
A svéd Tesaurus för indexering av skönlitteratur 
1987-ben jelent meg, szisztematikus részében a

deszkriptorok három fazettába (környezet: idő, 
hely; főszereplők: fejlettség, társadalmi viszo
nyok, foglalkozás/képzettség; téma: ideológia, 
cselekmény, természet) vannak sorolva. Ezen 
kívül 1997-ben a finn Kaunnoki svéd fordítása 
is megjelent. Olaszországban 1998-ban rendez
tek konferenciát a témáról, a gyakorlatban két 
megyei közkönyvtári hálózat (Mantova, Verona) 
projektjei érdemelnek említést.
Megjegyzendő, hogy valamennyi kezdeménye
zés a közkönyvtárakat tekinti felhasználónak, és 
hogy mindegyikben több a formális (környezet, 
szereplők) elem, míg a téma szerinti megközelí
téssel inkább elméletben foglalkoznak. Jelentős 
különbség, hogy míg az amerikai megoldások 
a könyvtárosnak is szólnak, azaz az olvasókon 
kívül a ,Jleader s advisory service” munkatár
sait is segítik, az európai kezdeményezések az 
olvasó önállóságát tartják szem előtt.

(Mohor Jenő )

Katalógusok

Lásd 248

Információkeresés

08/248
BREEDING, Marshall: Beyond the current generation 
of next-generation library interfaces. Deeper search 
= Comp.Libr. 28.vol. 2008. 5.no. 39-40,42.p.

Az új generációs könyvtári interfészek: mélyebb ke
resési lehetőség

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés; 
Online katalógus

A könyvtári interfészek új generációjának (mint 
az Encore, az Innovative Interface, Inc. termé
ke, az Ex Libris Primo, az Endeca Pro Find, az
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Aqua Browser Library és a Vufind a Villanova 
University-n) jellemzője az összetett és kifino
mult keresés, az eredmények relevancia alapján 
történő megjelenítése, a sokoldalú navigáció. 
Azonban egyre inkább nyakunkon van a web. 
Gondolkozni kell azon, hogyan lehetne még 
jobban kiterjeszteni a könyvtári keresési lehe
tőségeket, hogy megálljuk a helyünket a keres
kedelmi szolgáltatókkal szembeni versenyben. 
A Google és a Microsoft munkálkodása nyomán 
könyvek millióinak teljes szövegét digitalizál
ták. Ez pedig a dokumentumok metaadataiban 
történő keresés helyett a teljes szövegekben való 
„mélykeresést” helyezi a figyelem előterébe.
A katalogizálás célja, hogy sokoldalú hozzá
férést biztosítson a dokumentumállományban 
keresők számára. A hagyományos könyvtári fel
dolgozás során a katalogizáló MARC rekordot 
készít: szerzőt, címet, kiadási adatokat rögzít, 
megfelelő jelzeteket illeszt hozzájuk, valamint 
a leírást ellátja a tárgyszavakkal. Egy digitalizált 
könyvnek majd minden szavára vagy kifejezé
sére lehet keresni. Vagyis a hagyományos leíró 
katalogizálás kevesebb, de minőségi hozzáfé
rési pontot kínál, a digitalizálás pedig hatalmas 
mennyiségű, de differenciálatlan hozzáférési 
pontot eredményez.
Ahogy a digitalizált könyvek mennyisége nő, 
fejlődnek a mélykeresési technológiák is, és egy
re közeledik az idő, mikor kiszorulnak a „kéz
műves” munkával készült metaadatok.
A szerző kísérletezgetett a Google könyvkereső
jével (Google Book Search), és jobb eredményre 
jutott, mint a WorldCat katalógusban keresgélve. 
Előbbiben az „RFID in Libraries” keresőkérdés
re például olyan könyvet is megtalált, amely
nek címében nem szerepelt az RFID kifejezés, 
de szövegében sokszor előfordult. Ugyanezt a 
könyvet a WorlCat katalógusban is megkereste, 
de a könyv leírásában semmi nem utalt az RFID 
technológiára.
Úgy tűnik, a kiváló minőségű metaadatok és a 
teljes szövegben mélykeresést végző technikák 
kombinációja lehet a jövőre nézve a leghatéko
nyabb megoldás. A Google könyvekereső szol
gálata 2008-ban jelentkezett azzal az API-val

(application programming interface), amelynek 
révén számos ilyen lehetőséget használhatunk a 
keresésnél -  például megtekinthetjük a könyvek 
fedőlapját és tartalomjegyzékét is.
A Google ugyan jelenleg készségesnek mutat
kozik a könyvtárakkal való együttműködésre, 
de lehet, hogy üzletpolitikája megváltozik. A 
könyvtáraknak ezért is kell további erőfeszíté
seket tenniük korszerű saját eszközök kifejlesz
tésére, amelyek könnyedén és kellő mélységben 
teszik kereshetővé, hozzáférhetővé a birtokuk
ban levő nyomtatott állományt, elektronikus 
tartalmakat.

(Fazokas Eszter)

Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

08/249
BEARD, David -THI-BEARD, Kate Vo: Rethinking the 
book. New theories for readers’ advisory = Ref.User 
Serv.Q. 47.vol. 2008.4.no. 331-335.p. Bibliogr.

A könyv - új megközelítésben. Új elméletek az olvasói 
tanácsadás területén

Kommunikáció -használókkal; Olvasás; Olvasószol
gálat

Az olvasói tanácsadás iránti érdeklődés nap
jainkban ismét fellendülőben van az Egyesült 
Államokban; ennek nyomán jobban ismerjük 
már a tanácsadás eszköztárát, ennek haszná
latát (elsősorban az elektronikus segédletekét) 
és azokat a nehézségeket, melyeket a csökkenő 
költségvetések és az egyre változatosabb gyűjte
mények miatt hárulnak a hagyományos tanács
adást végző könyvtárosokra. A mai gyakorlat 
túlságosan nagy hangsúlyt fektet a könyvekre, 
és kevéssé foglalkozik magával az olvasással -  
vélik a szerzők.
A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa 
az olvasói tanácsadás gyakorlatának és eszköze-
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inek jelenlegi állapotát. Megállapítja, hogy ezek 
a jelenlegi olvasói magatartás-vizsgálatokkal 
nincsenek összhangban, és kísérletet tesz annak 
megfogalmazására, milyen legyen a megrefor
mált olvasói tanácsadás.
Az olvasói tanácsadás a tájékoztatáshoz hasonló 
interaktív tevékenység, nehézségei a szépiroda
lom sokféle műfajából erednek. Ugyan sokféle 
segédlet ad útmutatást az amerikai gyakorlatban 
(kézikönyvek, kalauzok stb.), de túlságosan a 
művekre fókuszálnak.
A mit olvas? helyett inkább a miért olvas? kér
désre kell a tanácsadónak összpontosítania. A 
szakirodalom az olvasás többféle okát feltárta 
már (menekülés, kikapcsolódás, gyakorlatias 
célok, a képzelet „táplálása” stb.), de esetünk
ben az a lényeg, hogy az olvasás az olvasó éle
tének fontos eleme', az olvasói tanácsadást nem 
az olvasmányok jellemzőiből kiindulva, hanem 
az olvasó tevékenységeinek a részeként kell 
felfogni.
A továbbiakban a tanulmány részletesen vizsgál
ja az olvasást mint akciót (gyakorlati, társadal
mi és mentális tevékenységként), majd mint az 
identitáskeresés és -megtartás funkcióját, végül 
ideológiai rendszerként is elemzi. 
Elképzelhető-e, hogy a könyvtárban végzett 
olvasói tanácsadás e tényezőket fel tudja tárni, 
vagyis az olvasók szokásait, csoportszimpátiáit, 
életkörülményeit stb., melyek mind-mind befo
lyásolják az olvasmányválasztást? Nyilvánvaló, 
hogy erre sem mód, sem idő nincs, de töreked
ni kell az egyéni igények és olvasási szokások 
megismerésére. Fontos az eddigi megoldások 
újragondolása; például a könyvajánlásban a 
megszokott műfaji sémákon túllépve „átjárás” 
biztosítása más műfajokhoz is: így az életraj
zi regények mellé történelmi ismeretterjesztő 
műveket, vadnyugati regények után útirajzokat 
lehet ajánlani.
A tanulmány csupán az első lépést teszi meg az 
olvasói tanácsadás megreformálásához: felhívja 
rá a figyelmet. Sokkal több lesz a tennivaló, ha 
az olvasáskutatás eddigi eredményeit jobban be 
kívánják építeni a könyvtárosok a munkába.

(Murányi Lajos)

CRANE, Janet - PAVY, Jeanne A.: One-stop shop
ping. Merging service points in a university library = 
Public Serv.Q. 4.vol. 2008.1.no. 29-45.p.

Mindent egy helyen: a szolgáltatási pontok összevo
nása a New Orleans-i Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Kölcsönzés; Olvasószolgálat; 
Referensz
[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A könyvtárak egyre több változást vezetnek 
be az újabb olvasói igényeknek megfelelően, 
például online szolgáltatásokat fejlesztettek ki, 
vagy összevonják különböző helyi szolgáltatá
saikat, így csökkentve a munkatársak terheit és 
gyorsabb szolgáltatást nyújtva a helyben hasz
nálóknak. A cikk bemutatja a New Orleans-i 
Egyetemi Könyvtár kölcsönző és tájékoztató 
pultjainak egyesítését, a tervezés, a megvalósítás 
és a működés folyamatain keresztül. Részletesen 
beszámol a tapasztalatokról (pl. a személyzet 
átképzéséről), mind az előnyöket mind a hátrá
nyokat illetően. A szerzők tanácsait hasznosít
hatják azok a könyvtárak, akik hasonló akciót 
terveznek a jövőben.

(Autoref.)
Lásd még 254

Könyvtárközi kölcsönzés, 
dokumentumszolgáltatás

08/251
MUELLER, Harald: The legal problems of document 
supply by libraries. An international perspective = 
Interlend.Doc.Supply. 36.vol. 2008. 2.no. 68-73.p. 
Bibliogr.

A könyvtári dokumentumszolgáltatás jogi problémái. 
Nemzetközi körkép

08/250
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Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsönzés; 
Szerzői jog

Az elvek szintjén számos jogszabály garantálja 
az információhoz való szabad hozzáférést, ám 
ha valóban nekiveselkedünk, hogy különféle 
könyvtári szolgáltatásokat igénybe véve kipró
báljuk, hogyan is néznek ki ezek a gyakorlatban, 
ne csodálkozzunk, ha akadályokba ütközünk. 
Ezzel szembesült a cikk szerzője, a heidelbergi 
Max Planck Intézet munkatársa is.
Amennyiben elfogadjuk, hogy a könyvtárak léte 
a források megosztásának elvén alapul, tovább
gondolva a folyamatot, előbb-utóbb eljutunk a 
könyvtárak közötti dokumentumcseréig, aminek 
két formája létezik: a kölcsönzés és a másolás. 
A dokumentumellátás a digitalizálás megjele
néséig viszonylag egyszerű képlet volt, hiszen 
a másolat minőségileg kevesebbet ért, mint a 
dokumentum eredetije -  a technika fejlődésével 
azonban mindez már a múlté. Ettől a pillanattól 
kezdve a kiadók konkurenciát kezdtek látni a 
könyvtárakban, hiszen azok az általuk előállított 
dokumentumot ugyanabban a minőségben szol
gáltatták. A két elv tehát ütközött egymással. A 
szerző az összeállításban arra vállalkozik, hogy 
röviden összevesse egyes országok jogi gyakor
latát ezen a téren, és trendeket rajzoljon fel. 
Kanada azon országok egyike, ahol a kérdés 
bíróság elé került: a döntés a jogi természetű 
dokumentumok szolgáltatásáról szólt, amely 
lehetővé teszi ezt a meglehetősen széles kö
rűen értelmezett kutatás céljaira (ott ugyanis 
a jogászi tevékenységet is ilyennek tekintik , 
nem úgy, mint Európában). Németországban a 
Subito-ügyben csúcsosodott ki a vita; ezalatt a 
német nyelvterületen a tudományos könyvtárak 
közötti dokumentumforgalmat értik. A kiadói 
szövetség a szerzői jogi törvény megsértésének 
vélte a levelezés útján történő továbbítást, ám a 
bíróság a szokásjogra hivatkozva elutasította ezt 
az érvelést, mondván, hogy évtizedek óta senki 
nem tiltakozott ellene. A hatályban lévő döntés 
mindenesetre nem tiltotta el a céget a levél útján 
való küldéstől, sem attól, hogy folyatassa szol
gáltatását. Jelenleg a Subito-ügy a Legfelsőbb 
Bíróság döntésére vár.

Ugyancsak problémás terület a licenceké. Mi
vel a kötelmi jog erősebb, mint a szerzői jog, 
ezért bármi, amiben licencet ad egy könyvtár, 
elsőbbséget élvez a szerzői joggal szemben. Ez 
elsősorban az e-dokumentumokra érvényesíthe
tő, hiszen ezekkel kapcsolatosan szabható meg 
a hozzáférés időhatára.
A szerző 5 ország szerzői jogra vonatkozó nem
zeti szabályozását tekinti át. Kanada (2007-es 
jogszabály alapján) elfogadja a nyomtatott anya
gok könyvtárközi mozgását, az elektronikusét 
azonban tiltja. A legnagyobb egyetemek most 
lobbiznak azért, hogy könyvtáraikban megvaló
sulhasson az elektronikus dokumentumok szol
gáltatása. Ausztráliában (1968) engedik a papír 
és az e-formátumot is (az e-nél más érvényes a 
könyvtár/olvasó és a könyvtár/könyvtár reláció
ban): lehet szkennelni, és a szkennelés eredmé
nyét továbbküldeni, ám a szkennelt változatot 
meg kell semmisíteni, mivel nem lehet elektro
nikus úton küldeni valamit, ha üzleti úton besze
rezhető. Az Egyesült Államok (2004) törvényei 
lehetővé teszik a dokumentumszolgáltatást, de 
nem szólnak arról az esetről, ha hosszú távon 
akarjuk biztosítani egy dokumentum technoló
giai neutralitását. Még cifrább a helyzet digitális 
másolat küldésénél, ha az licencelt adatbázisból 
származik. Sok egyetemi könyvtár szerződik 
nagy cégekkel, az anyagokat kinyomtatják, majd 
szkennelik, így küldik el. Nagy-Britannia (1988) 
nem szabályozza az ilyen dokumentumszolgál
tatást, teret adva ezáltal a szabad értelmezések
nek. A - j ó l  működő -  gyakorlat: nyilatkozatot 
kémek a személytől, hogy kutatási, és nem üzleti 
célra kell neki. Németország az uniós jogot fi
gyelembe véve módosított az idén. Az új cikkely 
kimondottan engedékeny -  papír- és faxmásolat 
lehet, az elektronikus kicsit nehezebb: kutatási 
célra alkalmazható, de ha van elérhető üzleti 
szolgáltatás „ésszerű feltételek mellett”, úgy azt 
kell igénybe venni. Ezzel a könyvtárak akarják a 
kiadókat arra kényszeríteni, hogy alacsony áron 
adják a cikkeket a diákoknak; a tapasztalatok 
egyelőre nem ismertek.
A Könyvtári Figyelő hasábjain is többször tár
gyaltuk az Open Access kezdeményezést, ezért
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most erre nem térünk ki. A könyvtárak általában 
pozitívan reagáltak a Berlini Nyilatkozat (2003) 
alapelveire.
A szerző az alábbi két trendet látja kibontakoz
ni a jelenségekből: (1) egyre több ország tö
rekszik arra, hogy dokumentumszolgáltatását 
jogilag szabályozza, lehetőleg a szerzői jogról 
szóló törvényben, és bár egyelőre utat enged
nek a licenceknek, idővel módosulni fog ez a 
helyzet; vagyis (2) a licenceket lehetőleg jobb 
elkerülni. És hogy mi a könyvtárak feladata? 
Tájékoztassák saját kormányukat a lehetősé
gekről, tegyék nyilvánossá információikat, lob
bizzanak az ügy érdekében -  és támogassák az 
OA-megoldásokat.

(Vasbányai Ferenc)

Tájékoztatási eszközök

08/252
PARENT, Ingrid: The importance of national bibliog
raphies in the digital age = Int.Cat.Bibl.Cont. 37.vol.
2008.1.no. 9-12.p. Bibliogr.

A nemzeti bibliográfiák jelentősége az elektronikus 
korban

Együttműködés -nemzetközi; Nemzeti bibliográfia

A technológiai fejlemények kihívásokat és le
hetőségeket egyaránt jelentenek a nemzeti bib
liográfiák jövőbeli előállításában. Új, komplex 
témák merültek fel, amelyeket a nemzeti bibli
ográfiai intézeteknek közösen kell megtárgyalni
uk. Nemzetközi közösségként át kell tekinteniük 
az egységesített besorolási adatok közlésének 
módszereit és modelljeit a nemzeti bibliográfi
ákban, ami továbbra is alapvető szerepet játszik 
az egyes országok publikált örökségéhez való 
hozzáférésben és bibliográfiai ellenőrzésében.

(Autoref.)

08/253
TEPLICKAÁ,A.V.-LELIKOVA,N.K.:Bibliograficeskaa 
produkciä RGB i RNB za 1992-2005 gg.: sravnitel’nyj

analiz = Bibliográfia. 2008.1.no. 18-27.p.

Az RGB és az RNB bibliográfiai termékei: összeha
sonlító elemzés

Bibliográfia; Kiadói tevékenység -könyvtárban; Könyv
tártudományi kutatás; Nemzeti könyvtár

A  kutatás az Oroszországi Állami Könyv
tár (Rossijskaá gosudarstvennaá bibliotéka = 
RGB) és az Oroszországi Nemzeti Könyvtár 
(Rossijskaá nacional’naá bibliotéka =RNB) 
bibliográfiai tevékenységét vizsgálta. Célja az 
volt, hogy feltárja a szövetségi szintű nemzeti 
könyvtárakban folyó bibliográfiai tevékenység 
fő irányait, és meghatározza, milyen módon tel
jesítik a könyvtárak bibliográfiai funkciójukat. A 
kutatás fő módszere a két könyvtár bibliográfiai 
termékeinek összehasonlító elemzése volt.
A bibliográfiai tevékenységet a könyvtárak 
2001-ben elfogadott alapszabályzatai rögzítik, 
amelyek a két könyvtár küldetését egyformán 
határozták meg. Ennek értelmében a könyvtá
rak alapvető feladata a hazai dokumentumok 
bibliográfiai számbavétele, az Oroszországról 
szóló és az Oroszországban élő népek nyelvén 
megjelenő dokumentumok bibliográfiai szám
bavétele és állományuk alakítása, a könyvtári 
állományok tudományos feldolgozása és feltá
rása különböző hordozókon megjelenő kataló
gusok segítségével, a bibliográfiai információk 
összesítése, tudományos és népszerűsítő bibli
ográfiák kiadása.
A két könyvtár tevékenységének összehangolá
sára 1996-ban létrejött Együttműködési Tanács 
évenként áttekinti a közös munkákat. A kutatás 
a Tanács határozatának megfelelően folyt. Az 
elemzések megmutatták, hogy összességében 
a könyvtárak bibliográfiai munkája megfelel a 
küldetésnyilatkozatban megfogalmazottaknak. 
A bibliográfiák fajtái és típusai azonban jelen
tősen eltérőek: formájukat tekintve nyomtatott, 
elektronikus és cédulákon lévő bibliográfiák 
készülnek, típusuk szerint lehetnek katalógu
sok, kartotékok, mutatók, jegyzékek, szemlék 
és adatbázisok. Rendeltetésük szerint mutatókat, 
általános és szakbibliográfiákat különböztettek
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meg, tartalmuk szerint egyetemes, ágazati, te
matikus, köztársasági, helytörténeti bibliográ
fiákat és a bibliográfiák bibliográfiáját. Időbeni 
csoportosításuk: kurrens, folytatódó és megújuló 
(integrálódó), retrospektív és perspektivikus. 
Az összehasonlító elemzéshez a két könyv
tár összeállította az 1992-2005 között készült 
nyomtatott és elektronikus bibliográfiák mu
tatóját (1992 a kezdő év, mert ekkor alakult az 
Orosz Föderáció). A vizsgált időszak alatt az 
RGB 220 bibliográfiai segédletet állított össze, 
az RNB 219-et. Főbb eredmények: bibliográfi
ák bibliográfiája RGB 5, RNB 25 cím; általános 
bibliográfia RGB 65, RNB 110 cím; szakbibli
ográfia RGB 150, RNB 84 cím. Ezek a számok 
a két könyvtár közötti hagyományos munkameg
osztást tükrözik.
Érdekességek: az elektronikus katalógusokról az 
RGB 1 címet adott meg, ahonnan összes kataló
gusa elérhető, míg az RNB 13-at (nem volt egy
séges belépési pont). A szakbibliográfiák általá
ban sorozati kiadványok, ebben az esetben egy 
cím sok kiadványt takar. Tükröződik a könyvtá
rak szakosítása is: az RGB 1972-től a kultúra és 
a művészetek országos tudományos információs 
központja, a katonai könyvek és bibliográfiák 
központja; az RNB a filológia és a történelem, 
a természet- és műszaki tudományok, a mező- 
gazdaság, egészségügy, orvostudomány, közgaz
daságtan felelőse, a helytörténeti bibliográfiák 
koordinációs és módszertani központja. 
Mindkét könyvtár ad ki biográfiai gyűjteménye
ket, elsősorban saját munkatársaik művei alap
ján, nyilvántartják saját kiadványaikat. Mind
ketten foglalkoznak székhelyük bibliográfiai 
ellátásával is: az RNB-ben 6 kiadvány készült 
Szentpétervárról, az RGB-ben 4 Moszkváról. 
A különgyűjteményeket rendeltetésüknek meg
felelően kezelik: az RGB-ben tudományos és 
ajánló bibliográfiák készülnek, míg az RNB-ben 
inkább csak tudományosak. A két könyvtár kö
zösen 8 segédletet állított elő, külön-külön más 
intézményekkel együttműködve az RGB 42-t, 
az RNB 35-öt. Formáját tekintve az RGB-ben 
86,4% a nyomtatott termék, 13,6% az elektro
nikus, az RNB-ben ez 75% és 25%.

Hiányosságok: egyik könyvtárban sincs kidol
gozva az elektronikus termékek szerkesztése és 
kipróbálása a honlapon történő elhelyezés előtt, 
megoldatlan az elektronikus kiadó létrehozása. 
Feladatok: a feldolgozott témakörök bővítése, 
a bibliográfiák kiadása CD-n, a bibliográfiák 
használatának vizsgálata.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 278

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

08/254

SHACHAF, Pnina - OLTMANN, Shannon M. [et al.]: 
Service equality in virtual reference = J.Am.SocM 
Sci.Technol. 59.vol. 2008. 4.no. 535-550.p. Bibli- 
ogr.

Esélyegyenlőség a virtuális referensz szolgáltatá
sokban

Hatékonyság; Hátrányos helyzetű olvasó; Referensz; 
Online információkeresés; Szolgáltatások

A kutatások megoszlanak arról, hogy az elektro
nikus szolgáltatások valóban képesek-e a kom
munikációs szakadék áthidalására, különösen 
eltérő használói csoportok esetében. A rendelke
zésre álló szakirodalom szerint az elektronikus 
szolgáltatások vagy növelik, vagy csökkentik a 
kapott szolgáltatás minőségét. Ez a tanulmány 
különböző nemű és etnikai csoporthoz tartozó 
használók körében vizsgálja a kapott szolgálta
tás színvonalát felsőoktatási és közkönyvtárosok 
676 online referensz kérdésre adott válaszai 
alapján. Az e-szolgáltatás minőségét három 
szempont szerint értékelték: időbeni válaszadás, 
megbízhatóság és udvariasság. Nem találtak je
lentős eltérést a különböző használói csoportok
nál a három szempont tekintetében, ami azt az 
állítást támasztja alá, hogy a virtuális környezet
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elősegíti az esélyegyenlőség megvalósítását a 
szolgáltatásokban, és legyőzhet néhány, a hasz
nálói csoport sokféleségéből adódó kihívást.

(Autoref.)

08/255
KOUUKOURDI, Anna: National libraries and people 
with disabilities = Alexandria. 19.vol. 2007. 3.no. 
175-185.p.

A nemzeti könyvtárak és a fogyatékkal élők

Felmérés; Nemzeti könyvtár; Testi fogyatékos ol
vasó

2007 nyarán 49 nemzeti könyvtárnak küldtek a 
fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról szóló kér
dőíveket. A válaszadási hajlandóság kicsi volt, 
16 intézmény küldte vissza, így az eredmények 
alapján nem lehet általánosítani.
A válaszadó könyvtárak 87%-a képes fogya
tékkal élőket is kiszolgálni. 27% szerint nőtt a 
fogyatékos használók száma az elmúlt években, 
33% szerint nem nőtt. 13% nem tudja, 27% pe
dig nem válaszolt. Ahol emelkedik is a számuk, 
ott sem jelentős mértékben.
Az alternatív formátumban lévő dokumentu
mok (címek) számára vonatkozó kérdésre 29% 
tudott pontos számmal válaszolni, 36% biztos 
benne, hogy rendelkezik ilyen dokumentumok
kal, de nem tudja, hogy mennyivel, 21%-ban 
nincsenek ilyen dokumentumok, 14% pedig 
nem válaszolt.
A speciális eszközök közül a legtöbb könyvtár 
(7) hangoskönyvekkel rendelkezik, 5 Braille 
írású könyvekkel, 4 képernyő-felolvasó készü
lékkel, 4 pedig a fogyatékosok igényeihez kiala
kított komplett munkaállomásokkal.
A könyvtárak 72%-ában nincs a fogyatékkal 
élők ellátására fordítható külön pénzügyi keret. 
14%-ban van, 14% pedig nem válaszolt a finan
szírozásra vonatkozó kérdésre. Az eszközök ki
választásának kritériumait firtató kérdésre 57% 
nem válaszolt, 7% a használók igényei szerint 
vásárol, 29% a használók igényei és a költségve

tés együttes figyelembevételével, 7% nem tudott 
ilyen kritériumokat megfogalmazni.
Az eszközöket 25% helyi, 6% nemzetközi szál
lítótól rendeli, 19% mindkettőtől, 13% sehon
nan, 37% pedig nem válaszolt. Arra a kérdésre, 
hogy a fogyatékkal élőket segítő technológiák 
használata emelkedni fog-e a következő 5 év
ben, 60% válaszolt igennel, 13% nemmel, 27% 
pedig nem válaszolt.
Az eredmények azt sugallják, hogy a nemzeti 
könyvtárak fogyatékkal élőknek szóló szolgálta
tásai nem hatékonyak, ugyanakkor a szolgáltatá
sok palettája meglehetősen széles. A technológi
ai eszközök és a gyűjtemények gazdagsága nem 
kielégítő. A jogszabályi környezet létrehozása, 
együttműködések kialakítása és ajánlások tétele 
sokat jelentene az egyenlő esélyek érdekében, 
ahogy a könyvtárosok számára szervezett spe
ciális képzések is szükségesek lennének. Bizo
nyos, hogy nincs olyan nemzeti könyvtár, amely 
teljes mértékben akadálymentes lenne, így min
denütt van lehetőség a fejlesztésre.

(Tóth Máté)

08/256

HOUSKOVÁ, Zlata - PILLEROVÁ, Vladana: Knihov- 
ny pro vsechny? Prúzkum NK CR venovany sluzbám 
knihoven pro zdravotne znevyhodnené 1. = Ctenár. 
60.roc. 2008. 5.no. 155-159.p.

A könyvtár valóban mindenkié? A Cseh Nemzeti 
Könyvtár kutatása a fogyatékkal élők számára nyúj
tott szolgáltatásokról, 1. rész

HOUSKOVÁ, Zlata - PILLEROVÁ, Vladana: Knihov- 
ny pro vsechny? Prűzkum NK CR venovany sluzbám 
knihoven pro zdravotne znevyhodnené 2. = Ctenár. 
60.roc. 2008. 6.no. 193-196.p.

A könyvtár valóban mindenkié? A Cseh Nemzeti 
Könyvtár kutatása a fogyatékkal élők számára nyúj
tott szolgáltatásokról, 2. rész

Beteg olvasó; Felmérés; Szolgáltatások; Vak könyv-
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tárhasználó

A cseh könyvtári törvény korlátozás nélkül min
denki számára biztosítja a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés jogát. De valóban mindenki 
egyformán, akadályok nélkül részesülhet a nyil
vános könyvtári szolgáltatásokból? A nemzeti 
könyvtár által 2007-ben végzett kutatás arra ke
reste a választ, hogy az egészségileg hátrányos 
helyzetűek esetében milyen nehézségeket jelent 
a szolgáltatások elérése, milyen speciális szol
gáltatások állnak rendelkezésükre. A kérdőíve
ket összesen 137 nyilvános könyvtár töltötte ki, 
többségük települési nyilvános könyvtár volt 
(82%), 18% pedig oktatási vagy egyéb speciális 
könyvtártípus.
A kérdőív az egészségkárosodás típusa, a speci
ális és elektronikus szolgáltatások alapján mérte 
föl a könyvtári ellátás sajátosságait. Az egész
ségkárosodás típusa szerint a legtöbb könyvtár 
a testileg sérültek számára nyújtja a legtöbb 
speciális szolgáltatást. A második helyen a lá
tássérültek, a harmadikon a mentálisan sérültek 
állnak. A hallássérültek esetében állnak a leg
kisebb számban speciális szolgáltatásokkal a 
könyvtárak a használók rendelkezésére.
A felmérés szerint a mozgásukban korlátozottak 
számára elsősorban technikai és pénzügyi forrá
sokkal próbálják a könyvtárak a külső és belső 
akadálymentesítést biztosítani. Jelenleg a teljes 
körű akadálymentesítés a megkérdezettek köré
ben alig haladja meg az 50%-ot. A mozgásképte
len használók számára ajánlott a könyvtárakban 
a házhoz szállítás szolgáltatásának bővítése (a 
könyvtárak 40%-a él vele), a mozgássérülteket 
támogató szolgálatokkal való együttműködés 
keretében.
A látássérültek számára a könyvtárak kétharma
da biztosít valamilyen módon hangoskönyveket. 
Saját hangoskönyv-állományok, Braille-írásos 
dokumentumok gyűjtése azonban költségigé
nyes. Kisebb könyvtárak számára rendelkezésre 
áll a vakok és látássérültek speciális könyvtára 
142 ezres hangoskönyv-gyűjteményével. Va
lamennyi, vakok és látássérültek által használt 
könyvtárban elvárás a külső és belső hangjel

zések (szignálok) biztosítása. Valamennyi web- 
oldalnak vakbarát (blind-friendly) felülettel 
is rendelkeznie kellene (ez a könyvtárakban 
20%-os). A könyvtárosokat speciálisan föl kell 
készíteni e réteg kiszolgálására. A látássérültek 
számára gazdag lehetőséget jelent speciális ren
dezvények szervezése (zenei, beszélgetések, ta- 
pintásos kiállítások) és speciális szolgáltatások 
(felolvasógép, házhoz szállítás, beszélő kataló
gus) biztosítása.
A mentálisan hátrányos helyzetűek speciális 
szolgáltatásaival néhány könyvtár rendkívül jó 
eredményeket ért el. A gondozottak számára a 
könyvtárak még szélesebb körű szolgáltatásokat 
és támogatásokat nyújthatnának a szakemberek
kel és a támogató szolgálatokkal együttműköd
ve. Ezen a területen is szükség lenne a könyv
tárosok ismereteinek bővítésére.
A hallássérültek hátrányai a könyvtári szolgálta
tásokban nem okoznak problémát a cseh nyelven 
kommunikáló nagyothallók, süketek esetében. 
Mégis a könyvtárak zöme számukra áll a legke
vesebb speciális szolgáltatással rendelkezésre. 
Legalább az ő ellátásukra „szakosodott” könyv
tárakban szükség lenne szabványos indukciós 
hurokra (jelenleg a könyvtárak 3%-ában van). 
Egészen egyedi és speciális szolgáltatásokat 
igényelnek a süketnémák. A könyvtárak a jel
beszédet alkalmazó szakember vagy tolmács (a 
személyzet 5%-ára jellemző), a támogató szol
gálatok és a család közreműködésével tudják 
kiszolgálni az ilyen látogatók igényeit.
Az elektronikus szolgáltatások között a könyv
tárak 90%-a biztosít weboldalakat és e-mail-es 
kommunikációt, 80%-a előjegyzést és hosz- 
szabbítást, 60% katalógushasználatot és egyéb 
referensz szolgáltatásokat az egészségileg hát
rányos helyzetűek számára.
A könyvtáraknak az egészségileg károsodott 
használók esetén proaktív hozzáállásra, a szak
mai szolgáltató és támogató szervekkel való 
nagyobb együttműködésre és a könyvtári szol
gáltatások nagyobb reklámozására lenne szük
ségük.

(Prókai Margit)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2 0 0 8 /4 739



08/257
D0BR0W0LSKA, Mirostawa: KNT..., czyli biblioté
ka bez ksi^zek = Poradnik Bibi. 2008. 6.no. 7-9.p. 
Bibliogr. lábjegyzetekben.

A „Könyvet telefonhívásra” szolgáltatás, avagy a 
könyvek nélküli könyvtár

Házhoz szállítás; Idős olvasó

A varsói nyilvános könyvtárak „könyvet tele
fonhívásra” (lengyelül: „ksi^zka na telefon”, 
továbbiakban: KNT) szolgáltatását elsősorban 
az időskorú, mozgásukban korlátozott lakosok 
veszik igénybe, de diákok és dolgozó polgárok 
is gyakorta élnek vele.
AKNT-állomások/központok egyike az Óváros 
szívében, a Swi^tojanska utca egyik műemlék- 
épületének negyedik emeletén kapott helyet. A 
szolgáltatás életre hívásában szerepet játszott 
a tény, hogy a központi városrész nyilvános 
könyvtárainak többsége emeleti helyiségben ta
lálható, vagyis az idős olvasók számára nehezen 
megközelíthető. A Swi^tojanska utcai központ
ban jelenleg két könyvtáros dolgozik. 2006-ban 
756 olvasónál tettek látogatást, szemben az előző 
évben regisztrált 668 látogatással. A „megrende
lőkhöz” tömegközlekedéssel jutnak el, a könyv
tár saját autóval nem rendelkezik. A könyveket, 
CD-ket, magnókazettákat szatyrokban szállítják 
el a főként időskorú és beteg olvasókhoz, akik 
számára sokszor különös jelentőséggel bír a 
könyvtáros látogatása.
A KNT-központ nem rendelkezik saját könyv- 
gyűjteménnyel. A dokumentumokat a varsói 
nyilvános könyvtári hálózat könyvtáraiból gyűj
ti be. A szolgáltatás a 70. életévüket betöltött, 
valamint a testi fogyatékos olvasók számára 
ingyenes.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az idős olvasók 
előnyben részesítik a puha kötésű, nagy betűs 
könyveket. Elsősorban szépirodalmat olvasnak, 
előszeretettel térnek vissza fiatalkoruk olvas
mányaihoz. A nyugdíjas orvosok, kutatók szí
vesen olvasnak szakirodalmat. Népszerűek a 
hangoskönyvek (főként neves lengyel színészek

felolvasásaiban).
A KNT-központ ünnepekkor is különböző mó
don emlékezik meg olvasóiról, valamint tea
délutánokat szerveznek, amelyeken általában 
valamilyen témát járnak körül.
Hogy az energiabefektetés valóban megérte, a 
„könyvet telefonhívásra” szolgáltatással kapcso
latos pozitív visszajelzések sokasága támasztja 
alá.

(Danes Szabolcs)

08/258
PICCO, M. A. Paola: Multicultural libraries’ services 
and social integration. The case of public libraries 
in Montreal Canada = Public Libr.Q. 27.vol. 2008. 
1.no. 41-56.p.

Multikulturális könyvtári szolgáltatások és a társa
dalmi beilleszkedés segítése Montreal közkönyvtá
raiban

Esettanulmány; Közművelődési könyvtár; Nemzeti
ségi olvasó; Szolgáltatások

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

Montreal multikulturális város, ahol rengeteg 
bevándorló él, és ahol a kultúrának valódi érté
ke van. A város fejlett közkönyvtári hálózattal 
rendelkezik, amelynek tagkönyvtárai külön
böző kerületekben találhatók. Nemrég nyitotta 
meg kapuit a Québeci Nemzeti Könyvtár, amely 
ötvözi a nemzeti könyvtári szolgáltatásokat a 
közkönyvtári funkciókkal. A Québeci Nemzeti 
Könyvtár és Montreal közkönyvtárai azt a célt 
tűzték ki, hogy megkönnyítsék a beilleszkedést 
a városban élő bevándorlók számára. A cikk azt 
vizsgálja, milyen mértékben sikerül megvaló
sítani mindezt, és milyen szerepet játszanak je
lenleg a könyvtárak a társadalmi beilleszkedés 
folyamatában.

(Autoref.)
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Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Hálózatok, regionális rendszerek

Lásd 243

Könyvtártudományi tájékoztatás

08/259
BEDNAREK-MICHALSKA, Bozena: Czasopisma 
bibliotekarskie w nowej kulturze = Bibliotekarz. 
2008. 5.no. 5-10.p. Bibliogr. 4 tétel.

Könyvtártudományi folyóiratok az új évezredben

Elektronikus folyóirat; Folyóirat -könyvtári; Informá
ciótechnológia; Megőrzés

A technológiai forradalom hatására a folyóirat
kiadás új modelljei jöttek létre. Ezzel együtt 
színre lépett a könyvtári szakemberek és olva
sók egy új generációja, amely az eddigitől eltérő 
módon, az interaktivitás igényével viszonyul a 
folyóirat-kiadás kérdéséhez. Az újszerű model
lek egyfelől lehetőséget nyújtanak a társadalmi 
diskurzus kiszélesítésére, a közösségi kreativitás 
teremtő erejének megélésére, másfelől jogosan 
merül fel az aggodalom, hogy a töménytelen el
lenőrizetlen szöveg miatt a „bóvli” térnyerésével 
kell számolnunk, valamint szétválaszthatatlanul 
„elkeveredik az ocsú a búzával”.
A cikk a blogok kapcsán megemlíti, hogy a len
gyel bíróságot is zavarba hozta a műfaj megíté
lése, s egy időben fölmerült, hogy szükséges 
volna a webnaplókat is folyóiratként regisztrálni. 
A szerző általában úgy látja, a blogírás előnye, 
hogy a fiatal, illetve kevésbé jól pozícionált 
könyvtáros kollégák is kifejezhetik véleményü
ket szakmai kérdésekben. Egy blog életben tartá

sához azonban a kellő önbizalmon kívül kitartó 
szorgalomra is szükség van.
A „civil újságírás” lehetőséget biztosít arra, hogy 
a magukban arra késztetést érző „amatőrök” is 
hozzájáruljanak az információk áramoltatásához 
pl. az őket közelebbről érintő, lokális esemé
nyekről való híradások által. Ezekből a források
ból sokszor profi újságírók is merítenek.
Ami a könyvtári szakmát illeti, az Ulrich’s adat
bázis 2007-ben 3734, a világ különböző pontjain 
megjelenő könyvtártudományi szakfolyóiratot 
tartott számon. Ezek jelentős részéhez van vala
milyen típusú elektronikus hozzáférés. Lengyel- 
országban a könyvtártudomány terén csakúgy, 
mint nagy általánosságban, az elektronikus fo
lyóirat-kiadás gyerekcipőben jár. Továbbra is a 
hagyományos, papíralapú kiadás dominál, s míg 
az alig olvasott főiskolai-egyetemi jegyzetek 
rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, elektro
nikus folyóiratok, repozitóriumok létrehozására 
nem futja a költségvetésből.
Az elektronikus folyóiratok mostoha helyzetét 
jól jellemzi, hogy a lengyel nemzeti könyvtár 
katalógusa a 64 nyomtatott könyvtártudományi 
szakfolyóirat mellett egyetlen elektronikus szak- 
folyóiratot sem tartalmaz, még az 1998 óta meg
jelenő, saját ISSN-számmal rendelkező, a nyílt 
hozzáférést proponáló Biuletyn EBIB-qí sem. 
Az elektronikus folyóiratok olvasottságát nehéz 
felmérni, a hagyományos folyóiratok használtsá- 
gára vonatkozóan is csupán a példányszámokból 
vonhatunk le esetleges következtetéseket. A két 
legnagyobb, 2000-nél nagyobb példányszámú 
lengyel könyvtári szakfolyóirat a Bibliotekarz és 
a Poradnik Bibliotekarza. Ha a weboldalak lá
togatottsági mutatóit vesszük alapul, a Biuletyn 
EBIB-ben megjelenő egyes cikkeket a kezdetek
kor, a kilencvenes évek végén 100-200 felhasz
náló böngészte, ma ez a szám egy népszerűbb 
cikk esetén eléri a tízezret. Az olvasottság egyre 
növekszik: egy-egy folyóiratszámba mostanság
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5-7 ezer felhasználó is „belelapoz”. 2000-ben ez 
a szám 1000 volt. Az olvasottságot bizonyítja, 
hogy a Biuletyn EBIB cikkeire egyre többen hi
vatkoznak a könyvtártudományi szaksajtóban. 
Mindezen felbuzdulva a Lengyel Könyvtáro
sok Egyesülete úgy döntött, hogy elkezdi a két 
legnagyobb lengyel nyomtatott könyvtártudo
mányi folyóirat, a már említett Bibliotekarz és 
a Poradnik Bibliotekarza hozzáférhetővé tételét 
elektronikus formában, eleinte a folyóiratszá
mok beszkennelésével.
A kezdetekben az elektronikus folyóiratok igen 
egyszerű formában jelentek meg. AHTML-ben 
megszerkesztett tartalmat a folyóirat készítői 
felhelyezték a világhálóra. Ma speciális, a tel
jes szerkesztési folyamatot átfogó informatikai 
rendszerek léteznek, amelyekben a szerzőnek, a 
korrektornak, a szerkesztőnek megvan a maga 
jogosultsága, illetve az adatok beviteléhez és 
feldolgozásához rendelt modulja. E technológia 
nagymértékben leegyszerűsíti az elektronikus 
folyó irat-megj elentetést.
A szerző úgy látja, hogy a fiatal generációk a 
biztosítékai a folyóiratpiac átalakulásának, s 
idővel a hagyományos folyóirat-kiadás a már 
előzőleg elektronikus formában létrehozott fo
lyóiratok nyomtatásban történő megjelenteté
sére fog korlátozódni. Másik meglátása, hogy 
a kiadás és szerkesztés egyre inkább nemzetkö
zivé válik, valamint olyan emberek számára is 
lehetőség nyílik a szerkesztői munkában való 
közreműködésre, akiknek eddig reményük sem 
volt ilyesmire.

(Danes Szabolcs)

Kutatás és termelés 
információellátása

08/260
GLUHOV, Viktor Alekseevic: 0  sravnenii dvuh pod- 
hodov k informacionnomu obespeceniu fundamen-

tal’nyh issledovanij v Rossii = Pet.bibl.skola. 2005. 
3/4.no. 63-71.p.

Az alapkutatások információellátásának két megkö
zelítése Oroszországban

Állománygyarapítás; Elektronikus könyvtár; Kutatás 
információellátása; Támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági

2004 márciusában az Oroszországi Alapku
tatási Alap (Rossijskij fond fundamental’nyh 
issledovanij = RFFI) új programot fogadott el 
az alapkutatások információellátására. Megva
lósítása azt jelenti, hogy az Alap a továbbiak
ban nem vesz részt az általa kezdeményezett, 
és 1997 és 2003 között sikeresen megvalósított 
Tudományos Elektronikus Könyvtár (TEK) 
építésében.
A korábbi, az RFFI Tanácsa által 1996-ban jó
váhagyott program a tudományos könyvtárak 
támogatását tűzte ki célul. Első lépésként az 
1990-es évek nehéz gazdasági helyzetében kül
földi folyóiratokra fizettek elő, a legnagyobb 
könyvtárak összesen 11 ezer címmel tudták ál
lományukat gyarapítani. Amikor lehetőség nyílt 
a folyóiratok elektronikus változatának előfize
tésére, az RFFI ezt is támogatta. A szerződések 
értelmében az elektronikus folyóiratokat orosz- 
országi szervereken lehetett tárolni, és elérhető
vé tenni az oroszországi felhasználók számára. 
A projekt keretében kidolgozott egységes tech
nológia az RFFI által támogatott beszerzések 
mellett az egyéb finanszírozású szerzemények 
és hazai dokumentumok tárolását és szolgálta
tását is lehetővé tette.
A TEK-et az RFFI is az országos tudományos 
portál mintapéldányának tekintette. 1997 és 
2003 között a legjelentősebb kiadók (Elsevier, 
Kluwer, Springer stb.) mintegy 3000 kurrens 
folyóiratcímét vették meg, a folyóiratok 1991— 
1995. évi archívumával együtt, azaz sikerült 
megszerezni az oroszországi könyvtárakból 
hiányzó évfolyamokat. Néhány olyan ismert 
adatbázisra is előfizettek, mint az SCI. Az or
szágos ellátás biztosítására négy tükörszervert
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állítottak üzembe (Moszkvában, Szentpétervá
ron, Kazanyban és Novoszibirszkben). Az elekt
ronikus könyvtárnak ezer intézményből több 
mint 200 ezer felhasználója volt, akik a projekt 
utolsó három évében mintegy 2,5 millió cikket 
olvastak.
A lényeges változás az új programban, hogy a 
nyugati folyóiratokat ezentúl a kiadók szerverén 
lehet elérni. Ennek számos hátránya van: meg
szűnik az egységes adatbázis kereshetősége, 
különböző kereső interfészeket kell használni, a 
keresést nem lehet oroszul végezni, a felhaszná
lók nem tudják igénybe venni a már jól működő 
segítő rendszert, többe kerül az adatátvitel, az 
előfizetés megszűntével nincs lehetőség az ar
chívumban való keresésre, nem lehet egységes 
országos statisztikákat készíteni stb.
A támogatást nem a könyvtárak kapják, hanem a 
valamilyen RFFI-támogatásban részesülő intéz
mények. A kiadókkal kötött új szerződésekben 
konkrét intézmények szerepelnek, feltüntetve 
a hozzájuk kapcsolódó szervezetek számát. Az 
így kiválasztott intézmények száma sokkal ke
vesebb, mint ahányan az RFFI-től támogatást 
kapnak. Még 2004-ben szerepelt a tervekben 
pályázatok kiírása a tudományos kutatások in
formációellátására, erre azonban nem került sor. 
A nyugati kiadók általában a könyvtári konzorci-

Vezetés, irányítás

Általános kérdések

08/261
KREITZ, Patricia A.: Best practices for managing or

ganisational diversity = J.Acad.Librariansh. 34.vol. 

2008. 2 m  101-120.p. Bibliogr.

umoknak adnak nagy kedvezményeket, és nem 
az RFFI-pályázatok nyerteseinek.
Az új program szerint nem lehet egységes elekt
ronikus könyvtárról beszélni, csak az Elsevier 
vagy a Springer stb. elektronikus könyvtáráról. 
A világon a tudományos könyvtárak már régen 
felismerték, hogy kényelmetlen és nehézkes az 
egyes kiadók honlapjait használni, a legnagyobb 
terjesztők ezért fejlesztik az integrált szolgál
tatást nyújtó rendszereket. A TEK tudott ilyen 
szolgáltatásokat nyújtani. Mindezzel együtt az 
elektronikus könyvtár eLibrary.ru néven tovább 
él: számos főhatóság -  az RFFI-től eltérően -  
felismeri az országos tudományos portál szük
ségességét, és aktívan részt vesz a tudomány és 
az oktatás fejlesztésében. Az a kérdés, hogy hol 
tárolják az elektronikus forrásokat, ki és mihez 
kap hozzáférést, nem szabad a kétféle álláspon
tot szembeállítani. A végső döntéstől a tudomány 
és az oktatás jövőbeni információellátása függ.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Közérdekű tájékoztatás

Lásd 291

Hogyan vezessünk sokféle munkaerőt foglalkoztató 
intézményeket? Multikulturalizmus a munkahelyen

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtáros -hátrányos hely
zetű; Személyzet; Vezetés

Az egyre inkább sokféle munkaerővel és hasz
nálókkal bíró intézmények számos kihívással 
szembesülnek a sokféleség (diverzitás) elő
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nyeinek a hasznosítása során, miközben ennek 
árnyoldalait is érzékelik. A tanulmány megha
tározza a munkahelyi sokféleség fogalmát, és 
leírja azokat a jó megoldásokat (best practices), 
amelyek segíthetik a tervezett és pozitív sokfé
leség kezelését; rámutat arra is, miképpen le
het a felsőoktatási könyvtárakban alkalmazni a 
sokféleséget kezelő megoldásokat. A tanulmány 
végén a téma annotált szakirodalmát is közük 
csoportosítva (a diverzitás bevezető irodalma, 
meghatározások, bevált gyakorlat, vezetői elkö
telezettség, üzleti esetek, kulturális és szervezeti 
változások, értékelés, tréning, munkacsoportok 
vezetése, kommunikáció, nemzetközi környezet, 
árnyoldalak, kutatási irányok) az érdekelt veze
tők és humánerőforrás-menedzserek számára, 
abban bízva, hogy ennek alapján optimalizálják 
a sokféleséggel kapcsolatos szemléletet és gya
korlatot intézményükben.

(Autoref.)

Tervezés

08/262
STEPHENS, Michael: Taming technolust. Ten steps 
for planning in a 2.0 world = Ref.User Serv.Q. 47.vol. 
2008. 4.no. 314-317.p.

Hogyan fékezzük meg a technika legújabb vívmányai 
iránti vágyunkat? A 2.0-ás megoldások meghonosí
tásának tíz lépése

Gazdaságosság -könyvtárban; Információtechnoló
gia; Tervezés

A 2000-es évek közepén a korszerű információ
technológiai megoldások iránti lelkesült vágya
kozás és a hozzájuk fűzött irreális várakozások 
gyakran háttérbe szorították a tudatos, gondos 
tervezést. Ma, 2008-ban a lelkesedés tovább él, 
de már egyre több a jól előkészített döntés, és 
világossá vált, hogy a technikai fejlesztés nem 
lehet az intézmények fő célja.

Manapság az információtechnológiával kapcso
latban másfajta érzések-érzelmek-megoldások is 
jellemzik a könyvtárosokat: mégpedig a stressz 
(hogyan tartsunk lépést, hogyan maradjunk tá
jékozottak, ami rossz döntésekhez, sőt újabb 
stresszhez vezet), a szakítás (tudniillik a nem 
használt, nem reklámozott és nem menedzselt 
szolgáltatásokkal), a tájékozatlanság miatti szé
gyenkezés és a félelem magától a technológiától 
vagy annak gyors változásaitól.
Mindez elgondolkodtatja a szakembereket: ho
gyan kell megtervezni az információtechnoló
giai fejlesztéseket?
1. Hozzunk létre IT-fejlesztési bizottságot, 

amelyben képviseltesse magát és működjön 
együtt az intézmény összes érintett szakmai 
területe;

2. A hatékony tervezéshez mérjük fel az igé
nyeket, véleményeztessük a tervezett meg
oldásokat és azok prototípusait; változtas
sunk, ha szükséges -  dolgozzunk a „béta
verzióval”;

3. A döntéseket, a kísérleteket és a prototípusok 
működését tegyük átláthatóvá;

4. Próbáljunk ki különböző megoldásokat és 
eszközöket, hogy megtaláljuk a legjobb 
megoldást;

5. Tanulmányozzuk az új trendeket és éljünk a 
lehetőségeikkel;

6. Adjunk módot a tanulásra;
7. Tervezzünk a j ól bevált gyakorlat alapj án;
8. Tanuljuk meg, hogyan kell célszerűen ter

vezni;
9. Készítsünk küldetésnyilatkozatokat, tűzzük 

ki a megvalósítandó célokat;
10. Értékeljük a szolgáltatást, gyűjtsük össze 

az ehhez szükséges statisztikai és egyéb 
adatokat.

(Hegyközi Ilona)
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Munka- és rendszerszervezés, 
értékelés

08/263
WOLF, Dominique: LibQUAL+ en France. Un outil 
pour Evaluation de la qualité des services en bib- 
liothéque = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 2008. 3.no. 39- 
47.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

A LibQUAL+ (a könyvtári szolgáltatások minőségé
nek mérésére szolgáló eszköz) alkalmazása Fran
ciaországban

Egyetemi könyvtár; Használói szokások; Hatékony
ság; Szolgáltatások

Az amerikai Tudományos Könyvtárak Szövet
sége (ARL) a könyvtári szolgáltatások minő
ségének mérésére LibQUALT néven egy spe
ciális, szabványosított kérdőívet hozott létre. 
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy az egyetemi 
könyvtárak homogén és összehasonlítható ada
tok alapján évről-évre felmérjék tevékenységü
ket és fejlődésüket. A rendszer képes arra, hogy 
az olvasó-tájékoztató szolgálat felhasználói 
elégedettségüket egy 1-9-ig tartó számskálán 
bejelölhessék, ezáltal lehetőséget adjanak arra, 
hogy a könyvtárosok alap vagy minimum mu
tatószámokat alkothassanak egy-egy tevékeny
séget illetően.
Az összesen 27 kérdés három témakörhöz kap
csolódik: az épületekhez, a dokumentációs forrá
sokhoz és a személyi ügyekhez. E kérdéskörök
höz még sok egyéb olyan ismeret tartozik, amely 
az egyetemi élet, a felhasználók típusát, korát, 
tanultságát és egyéb tulajdonságát jelöli, így a 
kérdésekre adott válaszok sokféle szempontból 
elemezhetőek. A kérdőívek kitöltésére két nagy 
időszakasz áll rendelkezésre egy évben: egyszer 
január közepétől május közepéig, illetve május 
közepétől december közepéig.
Az elemzések az adott könyvtár igényétől füg

gően valós időben bármikor lehívhatóak Excel 
táblázatokba foglalva, grafikon formában vagy 
más módon vizualizálva. A francia verzió 20 
diszciplínát/tudományt fed le úgy, hogy a rend
szer adatbázisában lévő tudományokhoz minden 
olyan fogalmat is hozzá lehet kapcsolni, amelyet 
esetleg csak egy egyetem használ, (pl. a sport 
fogalmát a Lyon I. Staps-ként tartja nyilván). A 
LibQUAL ugyancsak nagy hangsúlyt fektet az 
egyetemi hallgatók, tanárok, kutatók statiszti
kai nyilvántartására, elemzésére a francia nor
matív rendszerek -  SISE, CNU -  elvárásainak 
megfelelően. A rendszert használók és tesztelők 
folyamatosan nyomon követik a felsőoktatás 
változásait, és ezek következményeit szintén 
folyamatosan rögzítik (ld. bolognai folyamat), 
miközben átjárhatóságra törekszenek az angol
szász, a kanadai/québeci és egyéb nyelvi verzi
ók között.
Jelenleg Paris-V, Angers, Lyon-I. és Lausanne 
használja a rendszert. A Lyon-I. egyetemi könyv
tár 2007-ben nyert eredményei a felhasználók 
minden téren egységes véleményét tükrözik. A 
könyvtári terek fizikailag jobb elrendezését, a 
vizsgaidőszak előtt már egy hónappal hosszabb 
nyitvatartási időt (különösen az egészségügyi/ 
orvosi szakkönyvtári ellátásban), a digitális és 
a hagyományos dokumentumok jobb hozzáfér
hetőségét és mennyiségi fejlesztését, valamint 
az informatikai eszközök interfészének egysze
rűsítését, egyszerűbb használhatóságát kérték 
az olvasók.
Tanulmányozásra érdemes webhelyek: 
<http://www.libqual.org/Publications/index.cfin> 
<http: / /w ww. ar 1. org>

(Pajor Enikő)

08/264
KAYONGO, Jessica - JONES, Sherri: Faculty per
ception of information control using LibQUAL+ indi
cators = J.Acad.Librariansh. 34.vol. 2008. 2.no. 
130-138.p. Bibliogr.

Az oktatók véleménye az információellenőrzésről 
LibQUAL+ indikátorokkal kifejezve
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Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Szol
gáltatások

2006-ban LibQUAL+™ -felmérés keretében 
vizsgálták a University of Notre Dame (USA) 
könyvtári szolgáltatásainak minőségét. Bár az 
eredmények azt tükrözték, hogy a könyvtárak 
a legtöbb területen a használók elvárásainak 
megfelelően teljesítettek, az adatok alaposabb 
elemzése elégedetlenséget tárt fel a használók 
egyik alcsoportjának körében a könyvtári szol
gáltatások egyik speciális területén. A tanul
mány ezzel a hiányos területtel, az információ 
ellenőrzésével és az elégedetlen csoporttal, az 
oktatókkal foglalkozik, összehasonlítva a helyi 
eredményeket más ARL-könyvtár eredménye
ivel, amelyek szintén részt vettek a 2006. évi 
felmérésben. Ezenkívül a szerzők vizsgálatot 
végeztek annak meghatározására, milyen kap
csolat van a kiválasztott intézményi jellemzők 
és a LibQUAL+™ által az információellenőr
zés szolgáltatási minőségére kidolgozott mutatói 
között a University of Notre Dame könyvtárai
ban és a többi ARL-könyvtárban. Az oktatókra 
és az információellenőrzésre koncentráló jelen 
tanulmány segített a könyvtárnak felismerni azt, 
mely könyvtári szolgáltatások a legfontosabbak 
az oktatók számára, és mely területek szorulnak 
javításra.

(Autoref.)

régen elfogadott minőségi elveknek megfelelően 
a szerző a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatási 
politikájának minőségi értékeléséhez szempont
listát állított össze. A lista a téma meglévő irodal
mán alapul, nem csupán a minőségi kérdésekről 
általában szóló nagyszámú kutatási jelentéseken, 
hanem speciálisan a szolgáltatási politikára vo
natkozó kutatási anyagon. Hogy minden típusú 
felsőoktatási könyvtárban alkalmazható legyen, 
a lista hat kritérium alapján készült (jellemzés, 
minőség, szabványok, visszacsatolási csator
nák, elérés-elterjedtség és akkreditáció), ame
lyek 21 változó szerint vannak bontva. A listát 
a szolgáltatási megállapodások véletlenszerűen 
kiválasztott körében tesztelték. A viszonylag 
alacsony szintű megfelelés azt tükrözi, hogy sok 
javítanivaló van még a felsőoktatási könyvtárak 
szolgáltatási politikájának területén.

(Autoref.)

08/266
JAZDON, Artur: Zastosowanie outsourcingu w bib
liotékáéin polskich szkot wyzszych w swietle badan 
ankietowych = Przg. Bibi. 76.rocz. 2008.2.no. 247- 
259.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Kiszervezés a lengyel főiskolai és egyetemi könyv
tárakban

08/265
PINTO, Maria: Developing a checklist for qualitative 
evaluation of service charters in academic libraries = 
J.Librariansh.Inf.Sci. 40.vol.2008.2.no. 111-121.p. 
Bibliogr.

Ellenőrző jegyzék létrehozása felsőoktatási könyv
tárak szolgáltatási politikájának minőségi értékelé
séhez

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Szolgáltatá
sok

Az európai felsőoktatási intézmények által nem

Bérmunka kiadása; Felmérés; Felsőoktatási könyv
tár; Gazdaságosság -könyvtárban; Munkaszervezés; 
Vezetés

Jóllehet a lengyel könyvtári szakirodalom nem 
kevés tanulmányt szentelt már eddig is a kérdés
nek, a kiszervezés (vagy outsourcing) továbbra 
is viszonylag újszerű fogalomnak számít a len
gyel könyvtárak világában. A cikk egy felmérés
ről számol be, amelyet annak kiderítésére készí
tettek, hogy a lengyel felsőoktatási intézmények 
könyvtárai milyen mértékben s mely területeken 
alkalmazzák, illetve kívánják a későbbiek során 
alkalmazni az outsourcingot.
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A több mint 80 megkérdezett könyvtár közül 
mindössze 31-től érkezett válasz.
Az első kérdésben az ankét készítői azt firtatták, 
mely könyvtárak rendelkeznek -  írásos formá
ban -  stratégiai tervvel, illetve küldetésnyilatko
zattal, valamint hogy mely könyvtárak stratégiai 
tervében vagy küldetésnyilatkozatában található 
a kiszervezésre vonatkozó említés. Mint kide
rült, a válaszoló intézmények közül kilenc ren
delkezik stratégiai tervvel, 17 pedig részletesen 
kidolgozott küldetésnyilatkozattal. Mindössze 
két könyvtár stratégiájában szerepel ugyanakkor 
a kiszervezés. Mindez arra utal, hogy bár jelen
tős mértékben élnek a könyvtárak a külső cégek 
bevonásának lehetőségével, az outsourcingot 
nem tekintik a stratégiai irányítás részének.
A második kérdésben a felmérés készítői meg
jelöltek 29 olyan feladatot, amelyet a könyvtá
rak a legnagyobb valószínűséggel kiszervezés 
révén oldanak meg. Arra kérték a válaszadókat, 
nevezzék meg, mely területeken foglalkoztatnak 
külső megbízott cégeket ideiglenes vagy állandó 
jelleggel. Az elvárások és az eredmények sokban 
eltértek egymástól. Meglepetést okozott, hogy 
a reprográfiai szolgáltatást és a könyvkötésze
tet csupán négy, illetve kettő válasz tartalmaz
ta. Mindez felhívta a figyelmet arra, hogy sok 
esetben a kiszervezés „öntudatlanul” történik: 
magáról a jelenségről, lehetséges pozitív hoza- 
dékairól nem gondolkodnak el az illetékesek, 
ami megerősíti a feltételezést, miszerint nem 
tekintik a stratégiai irányítás részének.
Nem meglepő, hogy a legtöbb esetben (21 vá
lasz) a folyóirat-előfizetések intézése történik 
külső cég bevonásával, méghozzá a legtöbbször 
(16 válasz) állandó jellegű megbízás révén. 19 
esetben a számítógépes berendezések, 18 eset
ben az egyéb technikai eszközök karbantartása 
valósul meg kiszervezéssel, 17 esetben pedig az 
állománymegőrzést bízzák külső cégre. Meg
lepő, hogy a más ágazatokban kiszervezéssel 
megvalósuló feladatokat (szállítás, takarítás) a 
könyvtárak belső munkatársakkal oldják meg. 
A sor végén kullog a formai és tartalmi feltárás, 
ami arra világít rá, hogy a könyvtárak nem tekin
tik kiszervezésnek a különböző együttműködési

keretekben, közös katalógusok építésében való 
részvételt, adott esetben a más intézmények által 
készített rekordok letöltését.
Ha a motivációkat tekintjük, úgy tűnik, a lengyel 
könyvtárosok akkor folyamodnak a kiszervezés 
eszközéhez, ha egy adott feladat elvégzéséhez 
nem rendelkeznek saját képzett munkaerővel, 
apparátussal, hiányoznak a megfelelő eszközök, 
források, valamint ha egy kevésbé óhajtott, il
letve túlzottan bonyolult, nehéz feladatról van 
szó. Ezekben az esetekben a kiszervezés előnye, 
hogy megkönnyíti a könyvtár alapfeladatainak 
ellátására való koncentrálást. Mindez ugyanak
kor két fontos tényezőre is felhívja a figyelmet: 
egyfelől a könyvtárak nem tekintenek úgy az 
outsourcingra, mint az alapvető szolgáltatásaik 
bővítését lehetővé tevő eszközre, másfelől -  és 
ezt franciaországi kutatások is megerősítik -  a 
könyvtárosok szemléletétől továbbra is idegen 
a költséghatékonyságra való törekvés.
A felmérés lehetőséget adott arra is, hogy a 
könyvtárosok megfogalmazzák a kiszervezé
sekkel kapcsolatos kételyeiket, félelmeiket. 
Ahogy kiderült, a legtöbben attól félnek, hogy a 
megbízás által függő helyzetbe kerülnek, illetve 
hogy jelentős többletmunkát jelent a megbízott 
külső cég ellenőrzése. Ez ráirányítja a figyel
met a tapasztalatok hiányára, jelesül arra, hogy 
a könyvtárak nincsenek tisztában azzal, mivel 
jár egy esetleges megbízás előkészítése, illetve 
hogyan kell a könyvtár érdekeit szem előtt tartó 
megbízási szerződést kötni. A kételyek ellenére 
a válaszadók nagy része pozitívan nyilatkozott 
a kiszervezésről. 13-an úgy vélték, hogy a jö
vőben teret fog nyerni ez a megoldás, és pozitív 
hozadékai várhatók. A már tapasztalatokkal bí
rók ugyancsak eredményesnek értékelték eddigi 
kiszervezéseiket.
Kissé szélsőséges, ugyanakkor jellemző volta 
okán említésre méltó az egyik könyvtárvezető 
vélekedése, miszerint nincs ideje kiszervezése
ken gondolkodni, mivel a könyvtárban így is 
nagyon sok a munka...

Lásd még 242
(Danes Szabolcs)
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Pénzügyi és gazdasági kérdések

08/267
HOBOHM, Hans-Christoph: Les bibliothéques sont- 
elles rentables? Usage et valeur des services = Bull. 
Bibi.Fr. 53.tom. 2008. 3.no. 64-68.p. Bibliogr. láb
jegyzetben.
Res. angol, német és spanyol nyelven

Jövedelmezőek-e a könyvtárak? A szolgáltatások 
értéke és kihasználtsága

Fenntartó szerv; Gazdaságosság -könyvtárban; Haté
konyság; Könyvtárpolitika; Közművelődési könyvtár

Tizenöt éve egy szakkönyvtárak használatának 
vizsgálatán alapuló tanulmány jelent meg, mely 
alapvetően az ipar területére vonatkozó, és a leg
különfélébb eljárás alapján nyert adatok segítsé
gével azt dokumentálta, hogy mely esetben volt 
kifizetődő a könyvtár a vizsgált vállalatoknak. 
A tanulmány megállapította, hogy:
-  a könyvtárral nem rendelkező vállalatok ke

vésbé részesednek a gazdaságból,
-  a sikeres munkatársak sokat olvasnak,
-  a gazdasági vállalatoknál, ahol létezik belső 

tájékoztatási központ, a legjobban megbecsült 
dolgozók fizetése elérheti a 11520 dollárt,

-  az erre a területre befektetett egy dollár tíz
szeresen térül meg,

-  a könyvtárat megkerülő információszerzés 
majdnem háromszor többe kerül, mint fenn
tartani egy könyvtárat,

-  a könyvtár hiányában felhalmozott veszte
ség hétszerese annak az értéknek, amibe egy 
könyvtár került volna a vállalatnak.

A szerzők elindítói annak a közkönyvtárakban 
tapasztalható folyamatnak, amelyben teljesít
ménymutatók segítségével mérik a munkát, s ezt 
az ISO 11620-as nemzetközi szabványban meg 
is fogalmazzák. Nehéz a közszférában a szol
gáltatások árát meghatározni. A teljesítmény
mutatók elégtelenek, hiszen a statisztikai adatok

keveset mondanak a közpénzek hasznosulásáról. 
Mi az, ami az államot befektetésre inspirálja? 
Az első, könyvtári területre vonatkozó munkák 
egyike a British Libraryről készült, és úgy talál
ta, hogy minden egyes, a közpénzből a könyv
tárba fektetett font sterling 4,40 font sterlinget 
hoz a brit gazdaságnak évente. A British Library 
teljes éves értéke 363 millió font, amelyből 59 
millió közvetlen, 304 millió pedig közvetett, 
vagyis különböző társadalmi csoportok által 
meghatározott értékben kifejezhető. Ezt a köz
vetett értéket pl. abból is megállapíthatjuk, hogy 
mennyi a szolgáltatásért fizetni kész személyek 
száma.
Németországban az első hasonló becslési módot 
alkalmazó dolgozat 2005-ben jelent meg. A Ber
lini Városi Könyvtár használói felmérésén ala
puló munkából kiderül, hogy minden könyvtárba 
fektetett euró 5,6 euró további nyereséget hoz. A 
megkérdezettek több mint fele állította, hogy a 
könyvtár szolgáltatása közvetlenül szakmai sike
rekhez segítette őt. A 2007-ben napvilágot látott 
„ Worth Their Weight” jelentés pedig elméleti 
fontosságú is, hiszen hangsúlyozza, hogy ideje 
lenne a már kapott elemzéseket és az összegyűj
tött adatokat összefésülni, hogy megérett az idő 
egy összetett értékelési mód alkalmazására. Az 
ökológiai és a társadalmi (szociális vagy erköl
csi) szempontoktól mentes, pusztán gazdasági 
szemlélet hosszú távon nem kifizetődő, és jelen
leg nem beszélhetünk összehangolt cselekvésről, 
és vizsgálati módszerekről.
A floridai könyvtárak tevékenységét vizsgál
va egy szakember úgy számolt, hogy minden 
könyvtárra költött dollár további kilenccel növeli 
Florida állam bruttó nemzeti termékének érté
két. Véleménye szerint „... a könyvtáraknak és 
a könyvtárosoknak saját kezükbe kell venniük 
az értékelés, becslés folyamatát, mielőtt egy bár
milyen külső tanácsadó vállalat megpróbálkozik 
ugyanezzel.” A politika gyakran túl általános 
oldalról közelíti meg a könyvtár fogalmát, úgy 
mint „kulturális örökség”, vagy a „kultúra”. De 
az olyan eszmék, mint a „gondolat szabadsága 
és a demokrácia”, az „olvasni és írni tudás erő
sítése” előtérbe helyezik a könyvtárakat anélkül,
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hogy állandóan a kiszámolható közérdek méré
sével foglalkoznánk.
Michel Foucault úgy tartja, hogy a könyvtárak
ban a valóság a maga változatosságában jelenik 
meg, hiszen az maga a szociális tér, változatos és 
összetett, mint a társadalom. Corbeil-Essonnes 
polgármestere úgy fogalmazott: „... szeret
ném, ha mindenki úgy menne könyvért, mintha 
baguettért menne.”

(Bereiné Vasas Andrea) 

Lásd még 260, 262, 286

Személyzet

08/268
MUNDE, Gail: Managing multiple vacancies. Ten 
library directors’ suggestions for expediting mul
tiple searches and mitigating the effects on staff = 
J.Acad.Librariansh. 34.vol. 2008. 2.no. 153-159.p. 
Bibliogr. jegyzetekben.

Üres álláshelyek a könyvtárban, plusz terhek a mun
katársakon. Tíz könyvtárigazgató javaslata a helyzet 
megoldására

Könyvtárostoborzás; Munkabér, alkalmazás; Sze
mélyzet

Sok könyvtárnak van a gyűjteményre és a beren
dezésre vonatkozó katasztrófaterve, de kevésnek 
van kialakult stratégiája vagy gyakorlata az egy
szerre megüresedett álláshelyek betöltésére. So
kat írtak már az egyszeri pályáztatás folyamatá
ról, annál kevesebbet viszont a szimultán keresés 
szempontjairól. A cikkből ötleteket meríthetünk, 
hogyan keressünk hatékonyan munkatársakat, 
illetve hogyan csökkentsük a dolgozók terheit 
az átmeneti időszakban.

(Autoref. alapján)

08/269
STRÄTER, Elisabeth: Mehr Geld für bessere Arbeit. 
Die Einführung leistungsorientierter Bezahlung in 
der Stadtbibliothek Reutlingen = BuB. 60.Jg. 2008. 
5.no. 424-426.p. Bibliogr. lábjegyzetben.
Res. angol és francia nyelven

Több munka, több fizetés. Teljesítmény-alapú bére
zés a Reutlingeni Városi Könyvtárban

Minősítés; Munkabér, alkalmazás; Városi könyvtár

Németországban a közalkalmazottak bérét sza
bályozó 2005. szeptemberi jogszabály lehetővé 
teszi a (részben) teljesítményorientált munkabé
rezést. A Reutlingeni Városi Könyvtár 2008-tól 
kezdődően rátért az új módszerrel folyó bér- 
kiegészítésre, miután a városi önkormányzat 
biztosította az ehhez szükséges költségtöbble
tet, a hatvan fős könyvtár számára az alapbér 
1%-át, évi 270 ezer eurót. (Ez a lépés a német 
könyvtárak körében egyáltalán nem tekinthető 
tipikusnak.)
A munkatársak értékelése a könyvtár által 
kidolgozott kategóriarendszer alapján történik. 
Az értékelést szolgáló kérdőíven hét témakör 
szerepel: 1. Munkakészség. 2. Munkateljesítmény. 
3. Együttműködés, csapatmunka, lojalitás. 4. 
Megfelelő munkamódszerek alkalmazása. 5. 
Munkaköri kommunikáció, kezdeményező
készség. 6. Flexibilitás, többoldalú munkaköri 
alkalmazhatóság, a szakmai ismeretek fej
lesztése. 7. Polgár- és olvasóbarát magatartás. 
(Ez a témakör a nyilvános szolgálatot végzőkre 
vonatkozik.) A vezetők értékeléséhez további 
három témakör is tartozik: 1. Felelősség a 
munkatársakkal és a könyvtárral szemben. 
Kötelességteljesítés. 2. A vezetés humán vo
natkozásai. (Szociális kompetencia). 3. A vezetés 
szakmai feladatainak sikeres megoldása.
A témakörök mindegyike 5-6, kérdés formában 
megfogalmazott szempontra bomlik. Az értéke
lés e kérdések alapján százfokú skálán folyik: A 
„normának megfelelő” magatartás nulla pont, az 
ennél rosszabb mínusz ötvenig, a jobb plusz öt- 
venig terjedő skálán értékelhető. Az elért pontok
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száma alapján, ha a végeredmény pozitív szám, 
a vizsgált munkatársat az 1 -15-ig terjedő teljesít
ménykategória valamelyikébe sorolják be.
Az értékelést a könyvtár igazgatója által kijelölt 
személyek végzik. Ezek Reutlingenben elsősor
ban az osztályvezetők és a humán kérdésekkel 
foglalkozó igazgatóhelyettes, de a könyvtár 
munkatársai közül további húszán is felhatalma
zottak az értékelésre. Az objektivitás érdekében 
mindenkiről két, egymástól függetlenül végzett 
értékelés készül. (Az első értékelő többnyire az 
illetékes osztályvezető.) A két értékelés pont
számait összehasonlítják, az eltérés az egyes 
kérdések esetében nem lehet több 60%-nál, az 
egyes témaköröknél 40%-nál, a vizsgált munka
társ összes pontszáma esetén pedig csak 20%-os 
különbség megengedett. Ha ennél nagyobb az el
térés, a megbízott moderátor közreműködésével 
a két értékelő kompromisszummal csökkenti a 
különbséget. Amennyiben az első ún. moderátor
beszélgetés nem hoz eredményt, a másodikra az 
érintett munkatársat és az ő kívánságára a könyv
tári tanács egyik tagját is meghívják. Ekkor már 
feltétlenül eredményre kell jutniuk.
Az új módszerrel történő bérkiegészítés a követ
kező ütemezéssel zajlik le: március-áprilisban 
folynak az értékelések, májusban megtörténik 
a szükséges moderátori korrekció, júniusban 
közük az eredményt a munkatársakkal. Július
tól fizetni kezdik a megállapított bértöbbletet. 
Reutlingenben, megállapodás szerint a mun
katársak legalább a felének részesülnie kell a 
bérkiegészítésből.
A reutlingeni könyvtárban 2008-tól bevezetett 
módszer meglehetősen nagy munkaráfordítást 
igényel, de ugyanakkor helyettesíti a német 
közalkalmazottaknál kötelező éves vezetői be
szélgetést és minősítést. Az új bérkiegészítési 
módszertől azt várják, hogy mód nyíljon a több
letteljesítmények tényleges és módszeres elbírá
lására és anyagi honorálására, s ezzel fokozza a 
munkatársak érdekeltségét.

(Katsányi Sándor)

SCHÄCHTER, Debbie: Look for the coachable mo
ment to improve staff performance = Inf.Outlook. 
12-Vol. 2008. 5.no. 52-53.p.

Válasszuk ki a megfelelő alkalmat a munkatársak tá
mogatására a teljesítményük növelése érdekében!

Kommunikáció -személyzeten belül; Személyzet; 
Továbbképzés

A humánerőforrás-tevékenység, vagy a beosz
tott munkatársakkal való foglalkozás a vezetők 
egyik legnehezebb feladata, főleg az egyéni tel
jesítmények értékelése vagy a felmerülő problé
mák megoldása nem könnyű úgy, hogy az mind 
a munkatársak, mind a könyvtár számára meg
felelő és produktív legyen. (Nehéz az egyensúly 
megteremtése.)
Ha a munkatársak jól dolgoznak, nem kell ezek
kel a kérdésekkel foglalkoznunk, de ha nem 
teljesítenek megfelelően, vagy magatartásbeli 
problémák adódnak a munkahelyen, szükség 
lesz humánerőforrás ismereteinkre.
A speciális problémák megoldásának fontos 
módszere az ún. „coaching”, amely segíti a 
munkatársak tanulását és fejlődését, de gyak
ran hiányzik az elfoglalt vezetők napirendjéből. 
A coaching alapjában véve párbeszéd a coach 
(tréner vagy főnök) és az ügyfél (beosztott) kö
zött, amelynek célja a tanulás, a változás és a 
megújulás.
A csoportvezetők általában nem szeretnek a je
lentkező problémákkal foglalkozni, azt remélve, 
hogy majd csak megoldódnak maguktól, de a 
reménykedés nem megoldás. A könyvtárveze
tőknek meg kell tanulniuk, hogyan lehet a ne
hézségeken felülkerekedni, és a munkahelyen 
pozitív légkört kialakítani.
A coaching páros tevékenység, melynek során 
a munkatárs képessé válik egy speciális feladat 
elvégzésére; akkor kerül rá sor, ha a megkívánt 
feladat és a munkatárs teljesítménye között el
térés mutatkozik, de akkor is helyénvaló, ha a 
teljesítmény megerősítésére van szükség. Nem 
tanácsadás vagy dicséret, hanem aktív segítés

08/270
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része. Célirányosnak kell lennie. Nem fegyel
mezés és nem is teljesítménymenedzsment, de 
az utóbbi fontos eleme.
A cikk a továbbiakban a coaching szakaszait 
veszi sorra: 1) a probléma világos meghatározá
sa, 2) a munkatárssal négyszemközt a probléma 
tisztázása (fontos, hogy az érintett is felismerje 
a problémát), 3) együtt a probléma megoldása. 
A hangsúly a közös tevékenységen, a tanuláson 
és a megoldási lehetőségek közötti választáson 
van, melyben a csoportvezető támogatást nyújt, 
sohasem fenyegető módon.
Néhány gyakorlati példa felsorolása után a 
szerző hangsúlyozza a segítségben részesült 
munkatárssal folytatott későbbi beszélgetések 
fontosságát (a problémák nyomon követése), 
amelynek során az esetleges további problémák 
is szóba kerülhetnek, illetve nyilvánvaló lesz, 
hogy a coach hajlandó később is e kérdésekkel 
foglalkozni.

(Murányi Lajos)

08/271
OUD, Joanne: Adjusting to the workplace. Tran
sitions faced by new academic librarians = Coll. 
Res.Libr. 69.vol. 2008. 3.no. 252-266.p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

Pályakezdő felsőoktatási könyvtárosok munkahelyi 
beilleszkedése

Felsőoktatási könyvtár; Munkahelyi légkör; Pálya
kezdő könyvtáros

A cikk pályakezdő egyetemi könyvtárosok ta
pasztalatait mutatja be első munkahelyükre való 
beilleszkedésük során. A szervezeti szocializáció 
folyamatában az új munkatársakat érhetik meg
lepetések a munkáról alkotott előzetes elvárásai
kat illetően. Felmérés készült a kanadai egyetemi 
könyvtárakban dolgozó új munkatársakról abból 
a célból, hogy kiderüljön, miből adódnak ezek 
a különbségek, és hogyan lehet őket elkerülni 
hatékony képzésekkel és orientációs programok
kal. Az eredmények azt mutatják, hogy a mun

kakörhöz szükséges képességekkel és a szerve
zeti kultúrával kapcsolatos előzetes ismeretek 
helyenként elegendőnek, helyenként kevésnek 
bizonyultak, és eltérőek voltak az elvárások. A 
szerző a megfelelő képzési programok kialakí
tásához is útmutatást nyújt.

(Autoref.)

Lásd még 231-232, 261

Marketing, közönségkapcsolatok

08/272
BOSCHETTI, Patrizia: II gaming in biblioteca = 
Boll. AIB. 48.vol. 2008. 1.no. 45-61 .p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

Videojátékoka könyvtárban

Információtechnológia; Játék; Könyvtárpropaganda; 
Közművelődési könyvtár

A gaming olyan aktivitás, mely felöleli az asz
tali (táblás) játékok, a szerepjátékok és a video
játékok játszását egyaránt. A szakirodalomban 
a „gaming a könyvtárban” leginkább a keres
kedelemben kapható videojátékok könyvtári 
állományba vételét jelenti, helyben használatra 
és/vagy kölcsönzésre, valamint videojátékok 
használata és/vagy készítése didaktikus vagy 
promocionális céllal, összekötve a könyvtár más 
céljaival, aktivitásaival vagy szolgáltatásaival. 
Ajátékkal (pontosabban: a játszással) foglalkozó 
kutatások a videojátékokat, mint új médiumot 
számos aspektusból és sok módszerrel vizsgál
ták. Könyvtári környezetben ilyen vizsgálatokat 
leginkább az USA-ban és az Egyesült Király
ságban végeztek. A Stanford Egyetem könyv
tára állított össze először listát azokról a video
játékokról, melyeket érdemes a jövő számára 
megőrizni. Ajátékok könyvtári alkalmazásáról, 
használatáról a legjobb gyakorlatokat 2006 óta
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a Library success: a best practices wiki (http:// 
www.libsucces.org/) tartalmazza az USA tekin
tetében. Angliában leginkább Leeds és London 
városi könyvtárai használják a videojátékokat. 
Olaszországban a torinói városi könyvtár online 
elérhető játékgyűjteménye, a Reggio Emilia 
megyei könyvtárhálózat Harry Pixel elnevezé
sű, könyvtár-népszerűsítő videojátéka, a Sofia 
könyvei című könyvkereső videojáték. Mássá 
városi könyvtára a gyerekeket, a jövő olvasóit 
célozta meg egy könyvtár megmentését célzó 
videojátékával, melynek már kifejlesztésébe, 
tesztelésébe bevonták a „célcsoportot”. A könyv
tárak gyűjtenek, rendelkezésre bocsátanak akár 
CD-ROM-on, akár online elérhető videojátéko
kat; játékbajnokságokat szerveznek különböző 
korosztályok számára; felhasználják a videojáté
kokat az információs műveltség fejlesztésére, a 
könyvtár népszerűsítésére, a könyvtár- és infor
mációhasználat, a bibliográfiai és informatikai 
ismeretek terjesztésére, nem utolsósorban saját 
fejlesztésű játékok révén.
Ezeken túl a könyvtár már megjelent a virtuális 
valóságban is. A Second life (http://secondlife.

com/) 3D grafikájú helyen, ahol bárki saját iden
titást, munkát, házat, környezetet alakíthat ki 
magának, 2006 óta illinoisi könyvtárosok egy 
csoportja építi a Second life 2.0-s könyvtárát, fó
rumon, blogon keresztül működve együtt mind
azokkal, akiknek elképzelései, ötletei vannak a 
könyvtár szolgáltatásait, használóit és haszná
latát illetően.
A könyvtári világban persze számos kérdés is 
felmerül. Félő, hogy a videojátékok bevezetésé
vel a könyvtár feladja a könyvek és az olvasás tá
mogatását, mások a játékok erőszakos tartalmát 
és antiszociális jellegét említik. Olaszországban 
az ezekre fordított anyagiakat kérdőjelezik meg, 
lévén a pénzügyi és emberi erőforrások az alap
szolgáltatásokra is csak éppenhogy elégségesek 
a könyvtárak többségében. Amerikában, főleg a 
könyvtárosok újabb generációja körében van egy 
bizonyos lelkesedés a könyvtári játékok iránt, 
ugyanakkor kritikai hangok is hallatszanak, 
melyek az új technológiák használatának és fo
gyasztásának mélyebb vizsgálatára hívnak fel.

(Mohor Jenő)

Felhasználók és használat

Általános kérdések

08/273

GORMAN, G.E.: The plague of plagiarism in an 
online world = Online Inf.Rev. 32.vol. 2008. 3.no. 
297-301.p.

A plagizálás elterjedése az online környezetben

Egyetemi hallgató; Egyetemi oktató; Publikálás -tu
dományos kiadványoké; Szerzői jog

A hivatkozás nélküli idézés régi probléma az írás

és publikálás világában. Az újságírókat régóta 
kritizálják a plagizálás miatt, de valamennyi, 
írással foglalkozó szakmában jellemző a prob
léma félvállról vétele. A középiskolában és a 
felsőoktatásban szintén nagyon gyakori és rég
óta ismert jelenség a plagizálás, sok cikk foglal
kozik e problémával. Ennek ellenére 2000 óta a 
helyzet egyáltalán nem javult. Egy joghallgatók 
körében végzett felmérés szerint a diákok 80%-a 
csalt már tudatosan, és rendszerint nem is érzik 
ezt problémának, ami bizonyos etikai, morális 
kérdéseket vet fel, amelyekkel érdemes lenne 
bővebben foglalkozni.
A másol-beillesztés parancsokkal végzett pla
gizálás leleplezésére született a Tumitin szol
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gáltatás (http://tumitin.com), amely sajnos „di
gitális értékelés” vagy „tanulásmenedzsment” 
eufémizmusokat használt a kevésbé félreért
hető „plagizálás” kifejezés helyett. Jobb lenne 
néven nevezni a dolgot, amelyre azonban az 
egyetemek azért nem hajlandók, mert félnek a 
pereskedéstől. Sokan osztják a véleményt, hogy 
a plagizálásnak különböző szintjei vannak a 
véletlen figyelmetlenségtől, a kisebb -  figyel
meztetéssel elintézhető -  eseteken keresztül, az 
otromba csalásig. Kérdés, hogy jelenteni kell-e 
valamennyi esetet. A szerző válasza: igen. Nem 
elég az egyszerű dorgálás. A plagizálás a publish 
or perish (publikálj, vagy vessz el!) szindrómá
val együtt terjed a világon. Az intézményi nyo
más a publikálásra, és a cikkekhez való könnyű 
hozzáférés együttesen jelent táptalajt a jelenség 
burjánzásának.
Óvatosnak kell lenni ugyanakkor, hiszen a plá
gium vádjától való félelem könnyen olvasha
tatlanná teheti a szöveget (hivatkozások özöne, 
dagályos stílus), a túl hosszú irodalomjegyzék 
pedig elveszi a helyet a szövegtől. Tudomásul 
kell venni azt is, hogy a kulturális különbségek 
miatt a plágium és a szellemi tulajdonjog értel
mezése eltérő lehet az egyes földrészeken. Mind
azonáltal eljött az idő a határozott cselekvésre, és 
a plagizálás terjedésének a megfékezésére.

(Tóth Máté)

Lásd még 289-291

Használat- és igényvizsgálat

08/274
APPLEGATE, Rachel: Gender differences in the use 
of a public library = Public Libr.Q. 27.vol.2008.1.no. 
19-31 .p. Bibliogr.

Hogyan használják a nők és a férfiak a közkönyv
tárakat?

Felmérés; Használói szokások; Könyvtárhasználat;

Közművelődési könyvtár; Nőolvasó

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A tapasztalat azt mutatja, hogy a férfiak és a 
nők eltérő módón használják a könyvtárakat. 
A nemek szerinti különbségeket vizsgálták már 
az olvasás és a számítógép-használat területén 
főleg iskolai könyvtárakban, de a felnőtt olva
sókkal viszonylag kevés kutatás foglalkozott 
eddig. Ebben a tanulmányban több mint 1200 
használó válaszait elemezték, egy jól felszerelt 
közművelődési könyvtár stratégiai tervezési 
folyamatának részeként. A férfilátogatók sok 
szempontból alulmaradtak a nőkkel szemben, -  
kevesebb helyben használat, kevesebb szolgál
tatás és forrás igénybevétele -  és leginkább az 
elektronikával vagy az üzleti élettel kapcsolatos 
kérdések iránt érdeklődnek. Éles különbség fi
gyelhető meg a gyermekrészleg használatában, 
ez a férfiakat egyáltalán nem érdekli, a nőket 
viszont annál inkább. A férfiak könyvtárhasz
nálati szokásai eléggé sajátosak ahhoz, hogy a 
könyvtárak külön figyelmet szenteljenek nekik. 
A kapott eredmények segítik a könyvtárvezető
ket, hogy jobban megértsék a különböző olvasói 
igényeket, és lássák, mely területek szorulnak 
fejlesztésre.

(Autoref.)

08/275
SAITI, Anna - PROKOPIADOU, Georgia: Post
graduate students and learning environments. Us
ers’ perceptions regarding the choice of information 
sources = lnt.lnf.Libr.Rev. 40.vol. 2008. 2.no. 94- 
103.p. Bibliogr.

A posztgraduális hallgatók és a tanulási környezet. 
Milyen információtechnológiát és milyen forrásokat 
választanak?

Adatbázis; Egyetemi hallgató; Felmérés; Használói
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szokások; Online információkeresés; Számítógép
hálózat

A tanulmány empirikus elemzés keretében azt 
vizsgálja, hogy a végzős hallgatók az informá
ciótechnológiát vagy saját intézményi könyvtá
ruk információforrásait használják-e tanulási, tu
dásbővítési céllal vagy tanulmányi kötelezettsé
geik teljesítéséhez. Kérdőíves felmérés segítsé
gével 211 végzős hallgatótól gyűjtöttek be ada
tokat Görögországban. Az eredmények szerint 
a különböző szakokon tanuló végzős hallgatók 
az internetet használják elsődleges információ- 
forrásként, aminek több oka van, de főként az, 
hogy hiteles és friss információt nyújt, otthon
ról könnyen elérhető és az információ gyorsan 
visszakereshető. Bár a görög hallgatók szerint a 
görög információs hálózat megfelelő, a szerzők 
úgy vélik, az internetes források jobb elérése és 
a használóképzési programok révén a hallgatók 
hatékonyabban használhatnák a hálózati for
rásokat, és több online adatbázis (különösen a 
történettudomány és a statisztika területéről) és 
a könyvtárak online katalógusai kulcsszerepet 
tölthetnének be az információforrások „telje
sítményének” növelésében és a stratégia és az 
alkalmazás közötti kapcsolat javításában.

(Autoref. alapján)

08/276
SOMERVILLE, Mary M. - SMITH, Gordon W. [et al.]: 
The ETS iSkills assessment. A digitale age tool = El. 
Libr. 26vol. 2008. 2.no. 158-171.p. Bibliogr.

Információtechnológiai jártasság mérése az Oktatási 
Tesztközpont új eszközének segítségével

Egyetemi hallgató; Felmérés; Használói szokások; 
Információtechnológia

A  tanulmány azt mutatja be, hogy az informá
ciós és kommunikációs technológiában (IKT) 
való jártasság mennyire felel meg azoknak a 
21. századi követelményeknek, melyek a digi
tális környezetben végzett információkeresés és

kommunikáció iránt felmerülnek. Széles alapo
zással egy interaktív, problémaközpontú webes 
mérőeszközt fejlesztettek ki (iSkills™) az okta
tási programok hatékonyságának meghatározá
sára. 2001-től szakértők segítik az Educational 
Testing Service (ETS = Oktatási Tesztközpont) 
fejlesztőit, akik egy olyan internetes értékelést 
dolgoztak ki, amellyel mérni lehet a diákok mo
dem információkeresési, információszervezési 
és kommunikációs képességeit. A tanulmány 
ezt a kutatási-fejlesztési folyamatot írja le, 
majd alkalmazásának egyik példáját ismerteti, 
amelynek révén az információs műveltség ter
vezhetővé és értékelhetővé válik. Ezt tesztelték 
is az elsőéves diákokon (a Purdue Egyetemen, 
Indiana államban), és az eredmények integrált, 
problémaközpontú tantervi megoldásokat mu
tattak. A tantervi célok kiterjedtek a jártasságok 
megszerzésére és a jártasságok tanulmányi ha
tásának értékelésére is. Kiderült, hogy az infor
mációs műveltség birtokában a diákok általában 
jobbak a problémamegoldásban, önállóbbak, és 
hatékonyabban kommunikálnak. Az egyeteme
ken ennek nyomán az információs műveltség 
megszerzését fontos kompetenciaként kérik 
számon a diákoktól.

(Autoref.)

08/277
NICHOLAS, David - HUNTINGTON, Paul [et al.]: 
Viewing and reading behaviour in a virtual environ
ment. The full-text download and what can be read 
into it = Aslib Proc. 60.vol. 2008. 3.no. 185-198.p. 
Bibliogr.

Megtekintési és olvasási viselkedés virtuális környe
zetben. Mi olvasható ki a teljes cikkszövegek letölté
sének adataiból?

Elektronikus folyóirat; Felmérés; Letöltés; Olvasási 
szokások; Teljes szövegű adatbázis

A  cikk a teljes cikkszövegek letöltésével kap
csolatos használati adatokkal foglalkozik, ami a 
könyvtárosok és a kiadók véleménye szerint is
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rendkívül fontos használati (elégedettségi) muta
tó. A Virtual Scholar kutatási program keretében 
az e-folyóirat-adatbázisokból a teljes szövegeket 
letöltő több tízezer használó megtekintési ada
tait gyűjtötték össze és értékelték. A cikk szá
mos elektronikusfolyóirat-könyvtár, köztük az 
OhioLink és a ScienceDirect weblogjait elem
zi a Deep Log Analysis módszerét használva, 
amely a tranzakciós log elemzés kifinomultabb 
változata. A teljes szövegű megtekintések gya
koriságát, jellemzőit és sokféleségét vizsgálták. 
A szerzők a teljes cikkszövegek megtekintésére 
fordított időt is kutatatták, hogy világosabb képet 
kapjanak a képernyőn való megtekintés jelentő
ségéről az olvasáshoz képest. Az eredmények 
arról tanúskodnak, hogy a kutatók megtekintési 
szokásai igen változatosak, és nagy részük meg
lehetősen felületes, bár arra is van bizonyíték, 
hogy az olvasás offline módon történik.

(Autoref. alapján)

Lásd még 286-287

Olvasás

08/278
PETERSON, Glenn - McGLINN, Sharon Hilts: Build- 
ing a community of readers: BookSpace = Comp. 
Libr. 28.VOI. 2008.4 m  6-8,10-11,52.p.

Olvasói közösség létrehozása egy közkönyvtár hon
lapján: a BookSpace példája

Ajánló bibliográfia; Honlap; Megyei könyvtár; Olva
sásra nevelés; Olvasó

2006-ban a Hennepin megyei könyvtár 
(Minneapolis, HCL) új weboldalt nyitott olva
sói számára.
A HCL megyei könyvtári rendszere, amelyet 
nemrégen összevontak a minneapolisi városi 
könyvtárral, 1,1 millió használót szolgál ki öt
milliós állománya alapján. A megye lakosai 
évente átlagosan 17 dokumentumot kölcsönöz

nek; ez kétszerese az országos átlagnak.
A HCL korábbi, korszerűtlen weboldaláit, ame
lyek az olvasók számára olvasnivalót kínáltak, 
a Web 2.0 elveire alapozott megoldásokkal vál
tották fel. Egy ötfős fejlesztő team munkájának 
eredményeként 2007 februárjában indult el a 
BookSpace szolgáltatás (bookspace.org). Cél
juk olyan, a legkülönbözőbb műfajokat egyesí
tő olvasói tanácsadó webhely létrehozása volt, 
amely:
-  tetszetős,
-  a használók közreműködésével és a használók- 

könyvtárosok együttműködésével épül,
-  a könyvtár által létrehozott tartalmat vonzó

an kínálja,
-  lehetővé teszi a tartalom testreszabását,
-  a könyvtárosok számára egyszerűen fris

síthető.

A BookSpace oldalain van:

-  műfajok szerint rendezett könyvajánló (Find 
a Good Book), amely biogokat is tartalmaz a 
legfrissebb kínálatról, a szerzőkkel kapcsola
tos újdonságokról, a kiadói trendekről, a helyi 
rendezvényekről,

-  egy sor annotált könyv-, CD- és DVD-jegyzék, 
amelyek egy részét a könyvtárosok szerkesz
tik (naponta frissítve), egy részét pedig a hasz
nálók,

-  audio és e-audio források,
-  könyvkereső és
-  figyelőszolgálat e-mailben, szöveges üze

netekben és RSS-ben.
A használók maguk is aktív részesei a szolgál
tatás tartalmi fejlesztésének. A weboldalon lép- 
ten-nyomon (még a könyvtár katalógusában is) 
olyan gombokkal találkozni, amelyek az észre
vételek beküldésére szolgálnak. Minden oldalon, 
amely az észrevételekkel kapcsolatos, megte
kinthetők a korábbi és a legújabb észrevételek; 
a művek bibliográfiai adatait „gazdagították” 
(összefoglalóval, tartalomjegyzékkel, borító
val, értékelő ismertetéssel); linkek mutatnak rá 
a kapcsolódó könyvjegyzékekre. Észrevételeket 
természetesen nem csak a könyvekkel, hanem a
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zenével, filmekkel, ismeretterjesztő irodalommal 
stb. kapcsolatban is lehet tenni. (Az észrevételek 
szűrésére megfelelő eljárást alakítottak ki.) 
Akár a katalógus, akár a tanácsadó webhely felől 
lép be valaki a rendszerbe, párhuzamosan mind
két lehetőség megnyílik a számára. Az olvasó
kat arra bátorítják, hogy osszák meg saját ajánló 
jegyzékeiket másokkal, és ezek elkészítéséhez 
különböző, például a katalógussal együttműkö
dő segédleteket bocsátanak rendelkezésükre. A 
listák egyszerűen előállíthatok, csupán a meg
felelő műfaji jelöléseket kell megtenni, és dön
teni arról, hogy a jegyzék nyilvánosan elérhető 
legyen-e. Az olvasók a közösségi oldalakhoz ha
sonlóan lehetőséget kapnak a szöveges és fény
képes bemutatkozásra, adataik szerkesztésére. 
Maguk a könyvtárosok is előlépnek a színfalak 
mögül: „Mi mit olvasunk?” címmel adják közre 
ajánlásaikat, webes eszközök felhasználásával. 
(Ahol nem áll rendelkezésre megfelelő technikai 
segítség, egyszerűbb módszerek is alkalmazha
tók, ilyenek pl. a blogok.)
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a haszná
lók szívesen veszik az áttekinthető, egyszerűen 
használható lehetőségeket, ezek birtokában szí
vesen bekapcsolódnak a tartalom fejlesztésébe. 
A következő tervek ezért: a könyvklub-oldal 
bővítése, a használók által beküldött tartalom 
láthatóbbá tétele.

(Hegyközi Ilona)

Használók képzése

08/279
KILÁROVÁ, Iveta: Informacnávychova pouzívatel’ov 
z pohladu kníhovníkov = Kniznica. 9.roc. 2008.4.no. 
14-24.p.
Rés. angol nyelven

A használók információs képzése könyvtáros szem
mel - szlovák kutatási eredmények

Felmérés; Használók képzése; Közművelődési 
könyvtár

A kutatásban részt vett könyvtárak (83 települé
si) többsége (84%-a) a használók bizonyos ré
tegei számára szervez információs képzéseket. 
Csupán 4% szervez ilyen képzést a használók 
megkülönböztetése nélkül.
A képzések tartalma 95%-ban a könyvtár ha
gyományos szolgáltatásaira (történet, állomány, 
kölcsönzési idő) irányul, kisebb része a bizonyos 
rétegek számára szóló számítástechnikai alkal
mazásokat, információs technológiák használa
tát érinti (23%). A könyvtárakban leggyakrabban 
a hagyományos szóbeli közlés eszközével való
sítják meg a használók képzését.
A válaszadók többsége szerint (58%) a könyvtá
rakban nem elégségesek a feltételek az informá
ciós technológiák, az internet, az adatbázisokban 
való keresés oktatásához, maguk a könyvtárosok 
is képzésre szorulnak ezen a területen. További 
problémát jelent az időhiány, az oktatótermek 
hiánya, a számítógépes felszereltség. Az anyagi 
eszközöket a válaszadók azonban kevésbé talál
ták fontosnak.
A könyvtárosok szerint a használók képzését a 
könyvtárosoknak, könyvtárakban kell megva
lósítaniuk (80%). Számítógépes európai jogo
sítvánnyal (ECDL) valamennyi megkérdezett 
könyvtárban rendelkeztek, csakúgy mint ECDL 
Start kártyával (a 7 modulból 4-gyel), szöveg
szerkesztési, táblázatkezelési, intemethasználati, 
adabáziskezelési ismeretekkel.
Valamennyi könyvtár reklámozza a használói 
képzést (93%). Ennek leggyakoribb formája az 
internetes szolgáltatások automatikus ajánlása 
a regisztrációkor (64%), szóbeli propagálás, 
automatikus tájékoztatás az online katalógus 
használatához, információkereséshez és adat
bázis-kereséshez a regisztráció alkalmával, rek
lámozás az iskolákban, a helyi sajtóban vagy a 
könyvtár honlapján.
A könyvtárhasználói képzés felől a pedagógusok 
rendszeresen érdeklődnek. A könyvtárat rend
szeresen fölkeresik a tanév folyamán osztályok
kal (71%), kevesebben voltak azok, akik csak
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a tanév kezdetén látogatják meg a könyvtárat 
(29%). A könyvtárhasználati képzés a könyv
tárosok szerint a pedagógustól is függ, minden 
iskolában más a hozzáállás.
A legtöbb könyvtárban a használók érdeklő
désével kapcsolatban a konkrét információk 
igénylését tartották a leggyakoribbnak (82%), 
második helyen az előjegyzés és hosszabbítás 
állt (76%), az internetes katalógusban való kere
sés 46%-os, az adatbázisban való keresés 35%, 
néhány könyvtárban pedig a használók önállóan 
tájékozódnak a lehetőségekről (12%).
A keresési szokásokkal kapcsolatban a haszná
lók 44%-a állította, hogy ha szükséges, igénybe 
veszi a tájékoztató szolgálat segítségét oktatás 
után is, de vannak, akik önállóan oldják meg a 
problémáikat. A válaszadó könyvtárak több mint 
fele állította, hogy nem regisztrálja az adatbázi
sok használóit.
A használók az internetet zömmel általános kere
sésekhez veszik igénybe (59%), tanulmányaihoz 
58%, a munkájához 51%, álláskereséshez 50% 
használja, 31% nem követi, a könyvtárhaszná
lók egyötöde pedig szórakozás és online játékok 
céljából keresi föl az internetet.
Az információs képzés iránt eltérő az érdeklő
dés, nem csupán a képzés propagálásától függ, 
hanem a könyvtárak személyzetétől, anyagi, 
technikai, információs és környezeti feltételeitől 
is. A kutatás eredményeit nem csak a könyvtárak 
módszertani központjában, hanem a nyilvános 
és iskolai könyvtárakban, a könyvtárak és az 
iskolák közötti együttműködésben is célszerű 
hasznosítani.

(Prókai Margit)

08/280
YOUNG, Courtney L : Incorporating undergraduate 
advising in teaching information literacy. Case study 
for academic librarians as advisors = J.Acad.Librar- 
iansh. 34.vol. 2008. 2.no. 139-144.p. Bibliogr.

Hallgatói tanácsadás és az információs jártasság ok
tatása: esettanulmány a felsőoktatási könyvtárosok 
tanácsadói szerepéről

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Haszná
lói szokások; Használók képzése -felsőoktatásban; 
Irányelvek -könyvtári; Könyvtárosi hivatás

A Nemzeti Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület 
(National Academic Advising Association), és 
a Szab vány fejlesztési Tanács (Council for the 
Advancement of Standards) irányelveket fogal
mazott meg a hallgatói tanulásról és az eredmé
nyek javításáról. Ezek az ajánlások összhangban 
vannak a Felsőoktatási és Tudományos Könyv
tárak Egyesületének (ACRL) az információs 
műveltségi követelményekre kidolgozott irány
elveivel. Mindkét irányelv a hallgatói viselke
désre és a tanulási eredményekre helyezi a hang
súlyt a felsőoktatásban. A cikkben bemutatott 
esettanulmány -  amely egy könyvtárosnak egy 
hallgató mellett egy éven keresztül betöltött ta
nácsadói szerepéről szól -  igazolja azokat a pár
huzamokat, amelyek a felsőoktatási tanácsadás 
és a könyvtárosi hivatás között húzódnak.

(Autoref.)

08/281
HOLLISTER, Christopher V.: Meeting them where 
they are. Library instruction for today’s students in 
the world civilizations course = Public Serv.Q. 4.vol.
2008.1.no. 15-27.p. Bibliogr.

Oktatás helyben: könyvtári ismeretek a történelem 
szakos egyetemisták számára

Egyetemi hallgató; Használói szokások; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Tájékoztatás -történet- 
tudományi

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A világtörténelem kurzus egyre inkább része 
az alapfokú képzésnek, többnyire két féléves 
tárgyként, az Egyesült Államok felsőoktatási 
intézményeiben. A két legfontosabb cél a kri
tikai (történelmi) gondolkodás kialakítása és 
a primér források használatának az elsajátítása
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(információs műveltség). A diákoknak esszét 
vagy dolgozatot is kell írniuk egy adott témá
ról, amelynek szerves része az irodalomkutatás 
és a téma feldolgozása. Mindkét területen segít
ségre szorulnak azonban; kézenfekvő elegáns 
megoldás a tárgyat tanító oktatók és a könyvtá
rosok együttműködése e készségek kialakítása 
érdekében.
A szerző a Buffaloi Egyetem (http://www. 
buffalo.edu/) megoldásairól számol be cikkében, 
ahol a könyvtári órákat integrálták a világtörté- 
nelem-tantervbe. A tantárgy szemeszterenként 
több szakaszból épül fel, és mivel nincs világ
történeti tanszék, a tanárok a legkülönbözőbb 
tanszékekről verbuválódnak (antropológia, 
művészettörténet, összehasonlító nyelvészet, 
történelem stb.) rotációban, és mivel mindegyik 
a maga „szájíze” szerint oktatja a tárgyat, a ta
nár-könyvtáros együttműködésre sincs egyetlen 
megoldás.
Rendkívül magas a diákok száma (2005 őszén 
például 3 600 diák vette fel a tárgyat és 81% volt

köztük az elsőéves!), így nagy volt az igény a 
könyvtárban a használóképzésre. Többrétű segít
séget kínálnak az oktatás-módszertanilag felké
szültjói képzett könyvtárosok: a hagyományos 
oktatási módszerek mellett tantárgy- és feladat
specifikus webkalauzokkal és útmutatókkal 
segítik a diákok munkáját. A csoportrendszerű 
oktatáson kívül személyes, telefonos és elektro
nikus tájékoztatásra is lehetőség van. Az okta
tók számára a könyvtár az egyetemmel közösen 
minden évben elkészít egy CD-ROM-ot (Tools 
for Teaching), amely a tantárgy legfontosabb 
oktatási és könyvtári forrásait tartalmazza.
A segédeszközök bemutatása után az oktatók
tól kapott pozitív visszajelzésekről számol be 
a szerző. A könyvtárosok és oktatók együttmű
ködése tehát gyümölcsöző módszer, a diákok 
„megszólítása” pedig komplex és változatos 
technikákat igényel.

Lásd még 290
(Murányi Lajos)

Információelőállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

08/282

ROSENBLUM, Brian: Digital access to cultural herit
age and scholarship in the Czech Republic = Slav. 
East Eur.Inf.Res. 9.vol. 2008.1 .no. 12-29.p. Bibli- 
ogr. jegyzetekben.

Elektronikus hozzáférés a kulturális örökséghez és 
a tudományos szakirodalomhoz a Cseh Köztársa
ságban

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhető
ség; Közgyűjtemény; Megőrzés; Nemzeti könyvtár; 
Szakirodalmi ellátottság

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH 
DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice 
Street, Binghamton, N. Y. 13904]

Egy 2006-os felmérés szerint a nemzeti kul
turális örökség digitalizálása és hozzáférhető
vé tétele terén a régi és az új EU-tagországok, 
illetve a nem EU-tagok között nincs jelentős 
különbség. Csehország az egyik legaktívabb 
ország a régióban; ebben jelentős szerepe van a 
Cseh Nemzeti Könyvtárnak (cseh rövidítésével
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NKP), a kulturális minisztérium támogatásának 
és a könyvtárak együttműködésének. Az NKP 
a legtöbb nemzetközi projektben részt vevő, 
a legváltozatosabb technológiákat használó és 
a legtöbbet digitalizáló öt könyvtár egyike. A 
kéziratok és a régi könyvek digitalizálása eu
rópai kiválósági központ címet hozott számára. 
A digitalizálásba már 1992-ben belefogtak, az 
elsők között kapcsolódtak be az Unesco Világ
emlékezet programjába, és 2005-ben elnyerték 
az Unesco Jikji-díját.
Az NKP három projekten dolgozik. A Manus crip- 
torium (www.manuscriptorium.com) a régi 
könyvek és kéziratok központi katalógusa és 
digitális archívuma. (A cikk írásakor 550 ezer 
teljes szövegű oldalt szolgáltattak, évi telje
sítményük 105-120 ezer oldal.) A projektben 
közreműködnek más csehországi és külföldi 
közgyűjtemények is. Különböző eszközöket is 
kifejlesztenek a képek megtekintéséhez és a bib
liográfiai feldolgozáshoz. A metaadatok nyilvá
nosan hozzáférhetőek, az adatok teljes körének 
(képek és teljes szövegek) eléréséhez egyéni 
vagy intézményi licencszerződés szükséges. A 
partnerintézmények ingyenes hozzáférést élvez
nek a teljes tartalomhoz.
A Kramerius projekt (kramerius.nkp.cz) a sa
vas, törékeny papírra nyomott dokumentumok, 
főként a hírlapok, folyóiratok és könyvek meg
óvását tűzte ki célul (a 18. századtól napjainkig). 
2006 végén 1,2 millió volt a digitalizált oldalak 
száma, az éves gyarapodás kb. 400 ezer oldal. 
A metaadatok nyilvánosan elérhetők, a képek 
szerzői jogi okokból csak az NKP munkaállo
másain.
A WebArchiv (www.webarchiv.cz) a cseh web 
(a .ez dómén) átfogó, folyamatosan épített ar
chívuma. 2000-ben indult; tevékenységi körébe 
tartozik eszközök és módszerek kifejlesztése, 
a webes források begyűjtése, megőrzése, sze
repeltetése a cseh nemzeti bibliográfiában, a 
hozzáférés biztosítása. Automatikus és esemé
nyekhez kapcsolódó begyűjtést egyaránt végez
nek. A gyűjtemény nagysága meghaladta a 134 
milliót. Partnerek: a Morva Regionális Könyvtár 
(MRK), a Masaryk Egyetem számítástudomá

nyi intézete (mindkettő Bmóban), külföldi, pl. 
szlovák intézmények. A WebArchiv „sötét archí
vum”, az online elérés szerzői jogi okok miatt 
jelenleg korlátozott: a gyűjtemény az NKP és az 
MRK számítógépein használható, a távoli hoz
záférés az eredeti kiadókkal való megállapodás 
alapján lehetséges.
A három kezdeményezést egy közös szervezeti
technikai infrastruktúra fogja össze: a kulturális 
minisztérium által finanszírozott Cseh Digitális 
Könyvtár. Szintén a minisztériumnál lehet pá
lyázniuk az egyes intézményeknek a digitalizá
lás költségeire. Az integráció első szakasza 2006 
és 2010 között zajlik.
A Cseh Tudományos Akadémia 70 kutatóinté
zetet tömörít. Digitalizálási központja a nagy 
könyvtári károkat okozó, 2002-es prágai árvíz 
után létesült. Az 1895 után megjelent dokumen
tumokkal, főként a régi folyóiratokkal kezdték 
meg a munkát. A kapacitás egy részét a Cseh 
Digitális Matematikai Könyvtár építésére hasz
nálják fel, amely 2009-ig 250 ezer oldalnyi do
kumentumot tartalmaz majd, és beépül a Digi
tális Matematikai Világkönyvtár állományába. 
Partnerek: a Károly Egyetem megfelelő intézete 
és kara (koordinátor és szakértő), az akadémiai 
könyvtár és a bmói Masaryk Egyetem (technikai 
és keresési megoldások).
Bár Közép- és Kelet-Európábán a nyílt hoz
záférésről szóló budapesti kiáltvány nagy 
visszhangra talált, az intézményi archívumok 
(repozitóriumok) még kísérleti stádiumban van
nak. Az OAlster keresőmotorja és a Registry o f 
Open Access Repositories Csehországban sem 
regisztrált egyetlen intézményi repozitóriumot 
sem. Jelenleg aktív technológiai kutatások és 
tesztelések zajlanak. Két területen történtek már 
biztató fejlemények.
Az egyik a szürke irodalom terjesztésével kap
csolatos. 2005-ben az egyetemeket jogszabály
ban kötelezték, hogy a szakdolgozatokat és 
disszertációkat ingyenesen és elektronikusan 
tegyék hozzáférhetővé, és a szerzői jogi törvényt 
is megfelelően módosították. Ugyanakkor az 
egyetemek maguk döntenek arról, hogyan járnak 
el: a legtöbben saját rendszerükben helyi hasz
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nálatra, néhányan teljes szöveges kereséssel, 
másutt a könyvtári katalóguson keresztül, egyes 
helyeken csak 2006-tól, másutt visszamenőleg 
szolgáltatnak.
A másik a Károly Egyetem közgazdaságtudo
mányi intézetének példája. Könyvtára mindig is 
elöl járt forrásainak nyilvános elérhetővé tételé
ben. 2006-ban az akadémia megfelelő intézeté
vel együttműködve közös programot indítottak 
(CERGE-EI), a Nereus konzorciumhoz csatla
kozva beléptek az Economists Online projektbe, 
és az oktatói közösség publikációinak 80%-át 
szeretnék ingyenesen online elérhetővé tenni 
egy intézményi repozitóriumban.

(Hegyközi Ilona)

08/283
JANKOVIC, Lubomír: Digitálna edícía Memoria Slo- 
vaciae Medii Aevi Manuscripta a program Párnát 
Sveta Unesco v SR = Kniznica. 9.roc. 2008. 5.no. 
18-29-p. Bibliogr. 9 tétel.
Res. angol nyelven

A Memoria Slovaciae Medii Aevi Manuscripta digitális 
kiadása és az UNESCO „Vilégemlékezer programja 
Szlovákiában

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Kézirat 
-muzeális; Kódex; Megőrzés; Patriotika

Az UNESCO „Világemlékezet” nevű nemzet
közi programja a teljes állományvédelem, a 
konzerválás, a restaurálás kérdéseivel, valamint 
azokkal a kutatásokkal foglalkozik, amelyek 
a világ kulturális és dokumentális örökségé
nek feldolgozására és hozzáférhetővé tételére 
irányulnak. A tanulmány bemutatja a program 
feladatait és céljait, az egyes intézmények gya
korlatában általánosan használt módszereket, 
valamint a Szlovák Köztársaság és a szlovák Vi
lágemlékezet Bizottság célkitűzéseit, tapasztala
tait és jövőbeli terveit a program végrehajtásával 
kapcsolatban. Kitér a könyvtári dokumentumok 
és könyvtörténeti emlékek területéért felelős 
Szlovák Nemzeti Könyvtár tevékenységére,

ismerteti a Szlovák Köztársaság nevezéseit az 
UNESCO Világörökségi Listájára és az első 
digitalizálási programokat. Ezek között szere
pel a tervezett hosszú távú, a ritka középkori, 
szlovák provenienciájú kódexek digitalizálását 
célzó Memoria Slovaciae nevű kísérleti prog
ram, a Bratislava Antiphonary Ha elnevezésű, a 
Szlovák Nemzeti Könyvtár, a Szlovák Nemze
ti Levéltár és a Bratislavai Egyetemi Könyvtár 
együttműködésében megvalósuló, a 15. század 
második felének anyagát feldolgozó projekt, a 
Johannes de Utino Világkrónikája projekt és 
sok más, a Szlovák Nemzeti Könyvtárnak a kö
zépkori könyvkultúra digitalizálására vonatko
zó új programja. A cikk vázolja a „Kódexek a 
pozsonyi káptalan könyvtárából” program főbb 
vonásait, valamint a nemzeti könyvtár kódextö
redékek kutatására irányuló projektjét.

(Autoref. alapján)

Lásd még 241

Nyomtatott dokumentumtípusok

08/284
BEE, Robert: The importance of preserving paper- 
based artifacts in a digital age = Libr.Q. 78.vol.
2008.2.no. 179-194.p. Bibliogr.

A papíralapú (nyomtatott) dokumentumok m egölé
sének jelentősége a digitális korban

Digitalizálás; Felsőoktatási könyvtár; Könyvművészet; 
Megőrzés; Mikrofilm

A papíralapú hordozó megőrzése a felsőoktatá
si könyvtárak gyűjteménykezelésének lényeges 
kérdése. Az utóbbi időben a könyvtári szakma 
gyakran a mikrofilmezést vagy a digitalizálást 
részesítette előnyben, túl elhamarkodottan felté
telezve azt, hogy az információ számít, és nem 
a hordozóeszköz. Nemrégiben azonban egy hu
mán tudományi kutatás demonstrálta a fizikai
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hordozó önmagában való jelentőségét. Valóban 
a legkorszerűbb, a műfajokkal és történetükkel 
foglalkozó tudományos munkáknak gyakran 
magukra a fizikai dokumentumokra van szüksé
gük a kutatáshoz. Bár a könyvtárosok nyilvánva
lóan nem őrizhetnek meg minden fizikai tárgyat, 
bármilyen döntés arról, milyen dokumentumot 
őrizzenek meg, töröljenek az állományból, for
mázzanak újra (és hogyan végezzék ezt el), felté
telezi az eredeti fizikai formátum fontosságának 
megértését. Mivel a szövegek a fizikai forma és 
az elvont információ bonyolult kölcsönhatása ré
vén nyernek jelentést, a szövegeknek csupán az 
absztrakt információra való csökkentése a ránk 
bízott tárgyak téves értelmezéséről tanúskodik, 
és arról a helytelen elméletről, amelyen a meg
őrzési döntések alapulnak.

(Autoref.)

Audiovizuális, elektronikus, 
optikai információhordozók

08/285
S0TT0NG, Stephen: The elusive e-book. Are e- 
books finally ready for prime time? = Am.Libr. 39.vol. 
2008. 5.no. 44-48.p.

Vajon készen állnak-e az e-könyvek a bevetésre?

Elektronikus könyv

A szerző már tizenkét éve foglalkozik az elekt
ronikus publikáció kérdésével: ezalatt jóslatok 
tömege született ezzel kapcsolatban. Ha a szak
értőknek igazuk lett volna, a dokumentumok 
felét ma már csak elektronikus formában olvas
nánk. A valóság azonban az, hogy a magáncélra 
vásárolt elektronikus könyvek forgalma viszony
lag kicsi: mindössze 11,8 millió dollárt tett ki 
2005-ben, amely összeg a legutóbbi Harry Potter 
könyv előjegyzésben eladott bevételének csak a 
tizede. Persze a remény hal meg utoljára...

A Sony és az Amazon jelentkezése nyomán újra 
az érdeklődés homlokterébe került ez a kérdés. 
Lehet, hogy a Sony Reader vagy az Amazon 
Kindle lesz az elektronikus könyvek iPodja, te
hát nem közömbös, milyen hatása lesz ennek a 
könyvtárakra.
A szerző az elektronikus -  mind az előfizetéses 
hálózati, mind az olvasókészülékeken elérhető 
-  dokumentumok forgalmának eddigi könyvtári 
tapasztalatait összegzi, majd kitér a képernyő
felbontás problémáira, amelyben jelentős a fejlő
dés. Van azonban olyan probléma, ami továbbra 
sem oldható meg: az ergonómia -  ugyanis hosz- 
szabb szövegeket nehéz a képernyőn olvasni. 
Visszatérve az új hordozható olvasókhoz: nem 
technikai adottságaik miatt vannak kudarcra 
ítélve, hanem azért, mert senki sem fog egyet
len készülékért 3-400 dollárt kiadni, amelynek a 
képernyője és interfésze nem olyan jó, mint egy 
nyomtatott könyv. A nyomtatott könyv mellett 
még további előnyök is szólnak.
Az elektronikus könyvek lehetőségei persze 
beláthatatlanok: állandó hozzáférési lehetőség, 
bárhol és bármikor olvashatók, ezért is lelkesed
nek érte a könyvtárosok. Az ördög azonban a 
részletekben rejtőzik. A már említett ergonómiai 
nehézségek miatt a számítógépek sohasem lesz
nek alkalmasak könyvek tárolására: továbbra is 
a nyomtatott könyv a legjobb hordozó hosszabb, 
lineáris szövegek számára. A könyvtáraknak 
tehát -  a kézikönyvek kivételével -  le kellene 
mondaniuk az elektronikus könyvek előfizetése
it, és a felszabaduló keretet a nyomtatott források 
gyarapítására kellene fordítaniuk.
Az elektronikus könyv még egy darabig a jövő 
zenéje marad...

(Murányi Lajos)

08/286

SPINELLA, Michael: JSTOR and the changing dig
ital landscape = Interlend.Doc.Supply. 36.vol. 2008. 
2.no. 79-85.p.

A JSTOR és a változó elektronikus környezet
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Elektronikus folyóirat; Dokumentumszolgáltatás; Költ
ségelemzés; Megőrzés; Szolgáltatások használata

A tanulmány bemutatja a JSTOR jelenlegi mű
ködését és fejleményeit, kiemelve az egy cikk 
költségében kifejezett költség-haszon tényező
ket. A digitális kommunikáció folyamatos és 
drámai változásai közepette a JSTOR egyfajta 
mikrokozmoszt jelent annak megfigyelésére, 
hogy a tendenciák hogyan érintik a kutatók, 
oktatók, hallgatók és könyvtárosok tudományos 
célú információelérését és -használatát. A cikk 
ismerteti a JSTOR küldetését -  a tudományos 
művek megőrzése és széles körű elérésének biz
tosítása- és a legutóbbi eredményeket. Vizsgálja 
az évek során a jellemző használati mintákat a 
használók változó elvárásainak bemutatására, 
és mérlegeli a Google-indexelés hatását a tar
talom láthatóságának javítására a tudományos 
közösségen belül és kívül egyaránt. Végül ki
tér a használat költségeinek elemzésére a hasz
nálat különböző szintjeit (magas, közepes és 
alacsony) képviselő intézmények tapasztalatai 
alapján az osztott digitális források értékének 
felbecsülésére. A JSTOR-archívum használata 
az utóbbi időben exponenciálisan nőtt, aminek 
főbb okai: a folyamatosan bővülő tartalom, a 
részt vevő intézmények számának növekedése, 
a tudományterületek nagyobb lefedettsége, több 
használó bevonása a részt vevő intézményekből, 
és a bekapcsolódó partnerek körének bővülése 
(lásd pl. a Google). A Google-indexelés beve
zetése még szélesebb közönség számára tette 
lehetővé a tartalomelérést, ami új lehetőségeket 
és kihívásokat jelentett a szervezet számára.

(Autoref. alapján)

08/287
BOUKACEM-ZEGHMOURI, Chérifa - KAMGA, Rac
hel: La consultation de périodiques numériques en 
bibliothéque universitaire. État des lieux = Bull.Bibi. 
Fr. 53.tom. 2008. 3.no. 48-60.p. Bibliogr.
Rés. angol, német és spanyol nyelven

Elektronikus folyóiratok használata francia egyetemi 
könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Felmérés; 
Szolgáltatások használata

A cikk annak a kutatásnak az első eredményeiről 
számol be, melyet a francia egyetemi könyvtá
rakban végeztek az elektronikus folyóiratok 
használatával kapcsolatban. Elsősorban a ku
tatók elektronikusfolyóirat-használati szokásait 
vizsgálták. Ezen a területen jelentős növeke
dés figyelhető meg. A legfontosabb szempont 
a hozzáférhetőség, ez a jobban finanszírozott 
intézményeknek kedvez, nevezetesen a termé
szettudományi és műszaki, valamint az orvosi 
könyvtáraknak. Ugyanakkor a költségelemzések 
azt mutatják, hogy a befektetett összeg még min
dig nincs arányban a kihasználtság mértékével.

(Autoref.)

Lásd még 259, 277

Információ- és kommunikációs 
technológia

08/288
MALLERY, Mary: Tales of technology innovation 
gone wrong = Comp.Libr. 28.vol. 2008. 4.no. 22- 
25.p.

A technológiai innováció kudarcai

Információtechnológia; Munkaszervezés

Az emberek nem szeretnek kudarcaikról be
szélni, és ez különösen igaz, ha valamilyen 
félresikerült könyvtári technikai újításról van 
szó. Az innováció mindig úttörő vállalkozás, és 
néha későn derül ki, hogy tévútra kerültünk. A 
technikai újítások emellett igen sok pénzbe és 
fáradságba kerülnek, s ha valamilyen ok miatt 
nem sikerülnek, még az éves beszámolóba sem 
kerül be ez a tény. A bakikról tehát hallgatunk,
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pedig a hibákból is tanulunk, és jutunk el a jó 
megoldásokhoz.
Napjaink egymillió dolláros kvízkérdése, hogy 
az új Könyvtár 2.0-ás technológiák például a 
nyertesek vagy a vesztesek közé kerülnek-e 
majd. Könyvtárba valók-e az úgynevezett „tár
sas technológiák”, a wikik, blogok, a Facebook, 
a YouTube és a virtuális világok (pl. a Second 
Life) vagy sem? Az egyetemi könyvtárban dol
gozó tájékoztató könyvtáros számára használha- 
tó-e a Facebook? A válasz itt egyértelműen nem, 
mivel ebben a környezetben professzionális, 
nem pedig személyes kapcsolatok kiépítésére 
van szükség. (Ne feledjük, a technikai újdon
ságok csupán eszközök: a forma és a funkció 
elemzése után dönthető csak el, hogy alkalmaz- 
hatók-e a könyvtárban.)
A továbbiakban három tanulságos kudarcáról 
számol be a szerző, a Montclair State University 
Library munkatársa.
Az első alkalommal online értekezletet szer
veztek, és ehhez az egyik egyetemi kurzust tá
mogató rendszert próbálták ki. A félresikerült 
próbálkozás után derült csak ki, hogy a rendszer 
alkalmatlan a szinkron kommunikációra: erre a 
Marratech vagy a Click-to-Meet lett volna al
kalmas. (Meg kell győződni tehát, van-e a célra 
már megfelelő eszköz.)
A második kudarc a Central Jersey Regional 
Library Cooperation (CJRLC) keretében 2000- 
ben indított kísérleti vállalkozás során érte őket, 
amikor kipróbálták, hogy hajlandók-e az embe
rek könyveket képernyőn olvasni, és ezerszámra 
szereztek be elektronikus könyveket. 2001-ben 
aztán a NetLibrary csődbe ment, de szerencsé
re az OCLC megvette a céget, így különösebb 
baj nem történt. (Az óvatosság néha csökkenti 
a siker mértékét.)
A harmadik esetben hordozható számítógépek 
beszerzését határozták el kooperációban, mind
ezt 2003-ban, amikor a készülékek ára magas 
(1800 dollár) volt, de sem a könyvtárosok, sem a 
diákok nem kedvelték. Egy évre rá a hordozható 
gépek ára a felére csökkent, ma pedig teljesen 
hétköznapinak számít egy laptop a könyvtárak
ban. (Fontos tehát az időzítés is.)

A szerző felhívja a figyelmet az újítások előtti 
kísérleti szakasz fontosságára, és arra is, hogy 
mielőtt újításra adjuk a fejünket, a cikk mellett 
található „keret’’-ben olvasható teendőkön men
jünk végig -  projekttervezés, eszközök számba
vétele, kutatás, időzítés, költségek, munkatársak 
- , és csak ezután vágjunk bele a munkába. Az 
innováció bevezetése után érdemes ugyanezen 
a hat ponton végigmenni, értékelni és a további 
teendőkről dönteni.

(Murányi Lajos)

08/289
MILLER, Maria - MROCZEK, Elzbieta: Profil pouzí- 
vatel’a a dalsie prvky Web 2.0 v digitálnych knizni- 
ciach = Kniznica. 9.roc. 2008. 5.no. 3-7.p. Bibliogr. 
25 tétel.

Rés. angol nyelven

Használói profil és más Web 2.0-ás elemek a digitális 
könyvtárakban

Használói szokások; Hozzáférhetőség; Információ
technológia; Számítógép-hálózat

A digitális könyvtár kihívása a Web 2.0, az 
internet használatának nem hagyományos mód
ja. Lényege: a használó részvétele a virtuális 
könyvtár alakításában. Nem új technológia, rész
ben visszatérés korábbi technológiákhoz (W3C, 
HTML, XHTML, php, peri). Új dimenziója az 
interaktív internet, amely a mentális és társadal
mi szférát érinti, ahol a tartalomszolgáltatásban a 
használók egyszerű szolgáltatások, nyílt szabvá
nyok mentén működnek együtt egymással.
A fogalommal egyidejűleg a Könyvtár 2.0 kife
jezést először Michael Casey használta, könyv
tárosok és használók közös információkeresése 
jelentésben. A használó az információs folyamat 
részese, alkotója, szervezője. A Könyvtár 2.0 új 
korszak a könyvtári szolgáltatások fejlődésében. 
Célja a használó felé fordulás, együttműködésre 
késztetés a virtuális szolgáltatásokban.
Paul Miller szerint a Web 2.0 jellemzői: az aka
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dályok megszüntetése az információkhoz való 
hozzáférésben, aktív részvétel, használó-ori
entált, moduláris alkalmazás, közlékenység, 
közösségépítés. A Web 2.0 legjellemzőbb ele
mei: RSS csatornák, blogok, wikik, hálózatos 
kommunikációs szerverek (MySpace), képtáro
lók és szolgáltatók, e-mail-értesítők, interaktív 
webszolgáltatások (online chat), egyedi haszná
lói profil, folkszonómia (címkézés).
A népszerű szabadon hozzáférhető virtuális 
könyvtárak, a Fedora (www.fedora.info) és a 
dSpace (http://wiki.dspace.org), saját Wiki- 
pédiával rendelkeznek. A használói profilok 
kialakításának előnye nem csak a keresésben, 
hanem a hasonló érdeklődésűekkel való kapcso
latfelvételben is megtérül. A személyre szabott 
használói profilt például a DigiTool -  Digital 
Asset Management szoftver (Exlibris cég) biz
tosítja nagy tudományos intézmények, közgyűj
temények számára.
A Web 2.0 másik Exlibris-es terméke a Primo, 
amely könyvtári környezetben a digitális archí
vumokhoz más szoftverekkel együttműködve 
integrálódik. A fazettás szemléltetés, a címkék 
és javasolt keresési folyamatok pontosítják a 
keresést. A használók közreműködése a keresési 
folyamatban címkézéssel, használói sorrenddel, 
relevancia-meghatározással, értékelési lehető
séggel és recenzió-hozzáadással bővült.
A lengyel dLibra-val dolgozó digitális könyv
tárakban a regisztrált használó rendszeresen 
e-mail információt kap az új publikációkról. A 
„hozzáadás” lehetőséggel a keresett publikációt 
besorolhatja „kedvencei” közé a del.icio.us és 
digg.it szolgáltatással, amely 2003 óta meg
könnyíti a weboldalak hozzáadását a használó 
linkgyűjteményéhez, valamint azok osztályo
zását, továbbítását. A használók hozzátehe- 
tik saját kulcsszavaikat, tartalmi besorolással 
(folkszonómia) véleményt alakítanak, könnyít
ve az információ elérését. A folkszonómia az 
információk csoportos, spontán kategorizálását 
jelenti. A del.icio.us, a dig és a folkszonómia a 
Web 2.0 tipikus eszközei.
Web 2.0-ás jelenség a SEKT projekt (Semanti
cally Enabled Knowledge Technology) http://

sekt-project.org , amelyet a 6. keretprogramban 
2004-től a British Telecom valósít meg. Mes- 
terségesintelligencia-elemeket alkalmazva (a 
használói aktivitás alapján automatikus profil
lal) informálja a használót a témában az újabb 
anyagokról. Képes az utoljára olvasott fejezet 
memorizálására a következő megnyitásig. A 
projekt célja a szemantikai technológia fejlesz
tése. A keresési folyamatban a használói profil 
beállításai „értelmezik” a találati eredményeket, 
a jaguár kulcsszóra más halmazt kap a gépesítés 
iránt rajongó, mint a természetbúvár.
A projekt kutatásai szerint a használók szeretik, 
ha hozzájárulásukat kérik bizonyos folyama
tokhoz, és legtöbbször ragaszkodnak anonimi
tásukhoz. Nem szeretik, ha folyton e-mailekkel 
zaklatják őket, gyors válaszokat várnak. Nem 
érdeklik őket a könyvtári osztályozási rendsze
rek, a feldolgozáshoz kapcsolódó szabványok 
(nem is tudnak róluk). Nem a szabványok föl
adása, hanem a használók közvetlen informáci
óhoz jutása a cél.
A digitális könyvtárak építésébe tömegesen 
kapcsolódnak be a használók. A Web 2.0 sokkal 
kevésbé a technológiában jelent áttörést, mint a 
mentalitásban. A régi szép idők, amikor a könyv 
még könyv volt, az olvasó olvasó, a könyvtár 
könyvtár, a könyvtáros könyvtáros, visszahoz- 
hatatlanul elmúltak.

(Prókai Margit)

08/290
BRABAZON, Tara: The Google Effect. Googling, 
blogging, wikis and the flattening of expertise = Libri. 
56-Vol. 2006. 3.no. 157-167.p. Bibliogr.

A Google-hatás. Google-keresés, blogolás, wikik, 
avagy a szakértelem tompulása

Egyetemi hallgató; Gépi információkeresés; Hasz
nálók képzése -felsőoktatásban; Kommunikáció; 
Számítógép-hálózat

A cikk bemutatja, milyen következményekkel 
jár a könyvtárosok és oktatók szakmai felké-
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szükségére a Google-hatás. Ahogy a blogok 
egyre inkább elárasztják a webet furcsa napi ri
tuálékkal és olyan emberek véleményével, akik
kel egyébként szóba sem állnánk egy partin, és 
soha nem hívnánk meg magunkhoz, mindennél 
nagyobb szükség van az intelligencia, a mű
veltség, a képességek és a hitelesség jelentősé
gének hangsúlyozására. Nem csupán a pontat
lanság, hanem a középszerűség is gondot okoz. 
A baj nem az információ közhelyszerűsége, az 
analóg környezetben is sokféle forrás létezett. 
Az igazi gond, hogy hiányzik az információs 
jártasság és a keresési stratégia, ami lehetővé 
tenné a releváns információ kiszűrését és meg
különböztetését az értéktelen anyagtól. A cikk 
nem csupán a számítógép-használattal és az in
formációs műveltséggel kapcsolatos társadalmi 
választásra hívja fel a figyelmet, hanem arra az 
intellektuális választásra is, amelyet szakmai 
téren hozunk, mint tanárok és könyvtárosok. 
A Google-hatás komoly kérdéseket vet fel az 
olvasás, a kutatás, az írás és a tudományos élet 
értékeinek kapcsán.

(Autoref.)

08/291
JURVANEN, Inkeri: Hämeenlinna Library 2.0. Your 
library = Scand.Public Libr.Q. 41.vol. 2008. 2.no. 
16-17.p.

Könyvtár 2.0 Hámeenlinnában. Az Ön könyvtára

Használó; Információtechnológia; Közérdekű tájékoz
tatás; Szolgáltatások; Városi könyvtár

A fiatalokat, akik már a „digitális világ” szü
löttei, „anyanyelvükön” kell megszólítania a 
könyvtárnak: látszódnia kell az interneten is; 
ezért a valóságos könyvtár mellett annak virtu
ális változatát is létre kell hozni, amely lehetővé 
teszi az aktív részvételt, a közösségi tevékeny
séget és a szükséges információk megtalálását 
is -  véli a Helsinki és Tampere között fekvő 
város, Hämeenlinna könyvtárának vezetője. Itt 
már meglévő hálózati szolgáltatásokat építenek

be az internetes könyvtárba, és a legszélesebb 
közösséget próbálják kiszolgálni (http://www. 
hameenlinna.fi).
Egy város internetes könyvtárának kiépítése fo
lyamatos feladat, melybe a könyvtárosok mellett 
az olvasók is bekapcsolódhatnak. Az új virtuális 
könyvtár jelenleg az alábbi elemekből épül fel:
-  a könyvtári tér,
-  az olvasók saját tere,
-  a hírközpont,
-  a Hämeenlinna-wiki és
-  a link-könyvtár („csemegék”)
Az olvasók minden részhez megjegyzéseket fűz
hetnek, és maguk is írhatnak ezekbe. A szolgál
tatás lelke az intemetkönyvtár, ahová az olvasók 
különböző utakon juthatnak el.
A könyvtárosok által gondozott részben található 
az intemetkönyvtár, a könyvtári információk, a 
virtuális kiállítások, ajánló jegyzékek és blogok. 
(Újdonság az olvasók számára biztosított ajánló 
szolgálat, amelyet a korábbi kölcsönzéseket fi
gyelve a rendszer automatikusan készít.)
Az olvasók bejelentkezhetnek saját felületükre, 
és tetszés szerint szerkeszthetik, írhatnak fel
jegyzéseket, elmenthetik a kereséseiket, az új 
beszerzésekről kérhetnek információkat stb.
A Hírközpont, a Piactér és a Hirdetőtábla alkotja 
a virtuális periodika-olvasót, ahol bárki online 
folyóiratokat és RSS-eket olvashat. (A Piactéren 
könyveket és CD-ket lehet csereberélni, a hir
detőtáblára pedig meghívókat helyezhet el bár- 
ki.)
A Häme-wiki korszerű, helyi adatbázis, mely 
kultúraközpontú: a szükséges információk mel
lett a hagyományok és a helytörténet kérdése
ire is kiterjed, változatos formában (interjúk, 
képek, videók). A helyi művészek is bemutat
hatják itt műveiket. Ehhez kapcsolódik a helyi 
Arvi cikkadatbázis és digitális gyűjteményük, 
a Lydia is.
A jól működő közkönyvtár erősíti az egyének 
azonosságtudatát -  a kultúra közvetítésével, 
információk és lehetőségek biztosítása révén. 
Manapság sok szó esik az elektronikus kor
mányzásról és a 24/7 szolgáltatásokról. Egyre 
inkább érezheti mindenki, hogy médiakészítő
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maga is. Miért ne lehetne a lakosok véleményét 
kikérni az elektronikus könyvtárhoz is? Milyen 
legyen? Hogyan lehet nyitott és zárt, szabad és 
ellenőrzött egyszerre?
A finn városi könyvtár vezetője szerint a legfon
tosabb feladat, hogy az új szolgáltatás eljusson a 
használókhoz. Ehhez persze társak is kellenek: 
egyesületek, aktív lakosok, lelkes résztvevők és 
szakemberek; érdekes tartalmak nélkülük nem

jöhetnek létre. Itt kap fontos szerepet a könyv
tár népszerűsítése az iskolákban, a helyi egye
sületek és az olvasók körében egyaránt. A fő 
cél -  a könyvtárközpontú internetes közösség 
kialakítása. Ha ez sikerül, a közkönyvtár örök
ké élni fog.

(Murányi Lajos)

Lásd még 236, 262, 272

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

Elektronikus könyvtár

08/292
JANTZ, Ronald C. - WILSON, Myoung C.: Institu
tional repositories. Faculty deposits, marketing, and 
the reform of scholarly communication = J.Acad.Li
brarians^ 34-vol. 2008. 3.no. 186-195.p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

Intézményi repozitóriumok. Tanszéki letétek, marke
ting és a tudományos kommunikáció reformja

Egyetemi könyvtár; Elektronikus publikáció; Honlap; 
Megőrzés

A tanulmány kiválasztott tudományterületeken 
belül vizsgálja az intézményi repozitóriumokban

(IR) elhelyezett tanszéki anyagokat, és a könyv
tári honlapról az intézményi repozitóriumokhoz 
vezető változatos navigációs útvonalakat. Elem
zi az IR kifejlesztése és a honlapon való megjele
nés közötti viszonyt. A vizsgálat egyik tanulsága 
szerint a könyvtárak nem látnak kapcsolatot az 
IR-ek és a tudományos kommunikáció között, 
és ha mégis, akkor nem használják fel a könyv
tári honlapot az IR-ek előnyeinek kifejtésére és 
reklámozására. Az IR-ek támogathatják az in
tézményi tanszékeken folyó kutatómunkát, bár 
a tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a 
tanszékek kis mértékben vagy egyáltalán nem 
szerepelnek az egyetemi IR-ek egyharmadában 
az ARL-könyvtárak körében.

(Autoref. alapján)

Lásd még 260, 282
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Kapcsolódó területek

Kiadói tevékenység

Lásd227-228, 253, 273

Az ismertetett cikkek forrásai

Alexandria -  Alexandria (GB)

Am.Libr. -  American Libraries (US)

Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)

Bibliografiá -  Bibliográfia (RU)

Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)

Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)

BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)

Bull.Bibi.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France (FR)

Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly (US)

Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)

Comp.Libr. -  Computers in Libraries (US)

Ctenár-C tenár (CZ)

EI.Libr. -  The Electronic Library (I)

Inf.Outlook -  Information Outlook (US)

Int.Cat.Bibl.Cont. -  International Cataloguing and Bibliographie 

Control (I)

lnt.lnf.Libr.Rev. -  International Information and Library Review

(I)

Interlend.Doc.Supply- Interlending and Document Supply 

(GB)

J.Acad.Librariansh. -  Journal of Academic Librarianship (US)

J.Am.Soc.Inf.Sci.Technol. -  Journal of the American Society for 

Information Science and Technology (US)

J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)

J.Librariansh.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship Information 

Science (GB)

Kniznica -  Kniznica (SK)

Knowl.Org. -  Knowledge Organization (I)

LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)

Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)

Libr.Q. -  Library Quarterly (US)

L ibri-L ib ri (I)

Naucn.Teh.Bibl. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki (RU)

Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)

Pet.bibl.skola -  Peterburgskaä Bibliotecnaä Skola (RU)

Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)

Program -  Program (GB)

Przg.Bibl. -  Przeglqd Biblioteczny (PL)

Public Libr.Q. -  Public Library Quarterly (US)

Public Serv.Q. -  Public Services Quarterly (US)

Ref. User Serv.Q. -  Reference User Services Quarterly (US)

Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espahola Documentación 

Cientifica (ES)

Scand.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library Quarterly

(Sx)

Sci.Technol.Libr. -  Science and Technology Libraries (US)

Slav.East Eur.Inf.Res. -  Slavic & East European Information 

Resources (US)

Tech.Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US)
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Válogatás o Könyvtörténeti és Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár új szerzeményeiből
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Ú T M U T A T Ó  A  K Ö N Y V T Á R I  F I G Y E L Ő  S Z E R Z Ő I  ÉS 
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő I  S Z Á M Á R A

• Folyóiratunk a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó tanulmányokat 
és a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató írásokat várja közlésre.

• Műfajok, terjedelem: önálló tanulmányok 20-23 A/4-es oldal (1 A/4-es oldal, 1,5-es sortávolsággal: 
2000n); szemletanulmányok 10-20 A/4-es oldal; tömörítések, fordítások 5-15 A/4-es oldal; recenziók 
3-6 A/4-es oldal, referátumok 1-2 A/4-es oldal. A megadott terjedelemtől a szerkesztőséggel egyeztetve, el 
lehet térni.

• Kéziratok leadása: e-mailben szövegfájlként (pl. rtf) csatolva várjuk a kéziratokat. A szöveget a téma 
áttekinthetősége érdekében érdemes alcímekkel tagolni. A címhierarchiát számozással lehet jelölni. 
A tipográfiát a szerkesztőség alakítja ki. A rövidítések feloldását az első előfordulásnál kell megadni.

• Illusztrációk (ábrák, képek, táblázatok): az illusztrációkat külön fájlban adják át, a szövegben pedig 
folyamatos számozással kérjük megjelölni a helyüket. A folyóiratban csak fekete-fehér illusztrációkat tudunk 
közölni, ezért a színes ábrák, táblázatok, grafikonok készítésénél erre legyenek tekintettel. Digitális illusztrá
ciót jpg formátumban kérjük, az internetes forrásnál az URL feltüntetését várjuk. Az ábrákat folyamatosan 
számozzák be arab számmal és adjanak ábracímet is. A táblázatoknak is legyen sorszáma és címe.

• Irodalomjegyzék, hivatkozás: a szöveg hivatkozásait Irodalom cím alatt a cikk végén kérjük felsorolni. 
A cikk szövegében a felső indexbe írva kérjük a hivatkozás sorszámát. Ha ilyen nincs, a szerzők betűrend
jében adják meg az irodalmat. A lábjegyzetet *-gal adják meg az oldal alján. Amennyiben háromnál több a 
megjegyzések száma, a cikk végén, folyamatos sorszámozással kérjük megadni. Internetes forrásra történő 
hivatkozásnál zárójelben az utolsó megtekintés idejét is tüntessék fel.

Folyóiratcikkre hivatkozás:
UNGVÁRY Rudolf -  PÁSZTI László: A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési
pontjai. = Könyvtári Figyelő, 15. (51.) évf. 2005. 4. sz. 765-789. p.
Könyvre hivatkozás:
KENDRICK, Terry: Strategic marketing plans that really work. A toolkit for public libraries.
London, Facet, 2006. 225 p.
Könyvrészletre történő hivatkozásnál:
HARASZTI Pálné: A könyvtári szolgáltatás jogi szabályozása. In: Könyvtárosok kézikönyve 4.
Határterületek. Szerk. Horváth Tibor, Papp István, Bp. Osiris, 2002. 87-118. p.

• Tartalmi összefoglaló: a tanulmányokhoz és a Kitekintés rovat írásaihoz 10-15 mondatos tartalmi össze
foglalást kérünk mellékelni az angol rezümék készítéséhez.

• Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stilárisan és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kézira
tokat. Szükség esetén szaklektorok nézik át a kéziratot. A tartalmat érintő változtatást a szerzővel mindig 
egyeztetni kell. Az írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi. A szerző kérheti a betördelt cikket 
korrektúrára.

• Szerzői jog: a szerzőkkel kötött felhasználási szerződés szerint a szerkesztőségnek joga van a cikkek elekt
ronikus változatát az adott szám hagyományos megjelenését követő fél év múlva kitenni a folyóirat ingyenes 
archívumába, ingyenes használatra. Amennyiben a lapban közölt írások egy másik folyóiratban is megje
lennek, kérjük, hivatkozzanak a Könyvtári Figyelőben történt első közlésre.

• Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés és Könyvszemle rovatok szerzőit a folyóirat megjelenése után 
egy tiszteletpéldány illeti meg.

..... tnxv- -....... ..— ........ ..........






	591-594
	595-603
	605-612
	613-636
	637-640
	641-658
	659-662
	663-669
	670-675
	677-682
	683-691
	692-694
	695-708
	709-767
	768



